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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

  “Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр” 
төслийн танхимын сургалтын хаалтын 
үйл ажиллагаа 2017 оны 7 дугаар сарын 
3-ны өдөр Өмнөговь аймгийн  Ханбогд 
сумын техник сургалтын төвд боллоо. 

Төслийн хаалтын үйл ажиллагаанд  
“Сүбүтэй майнинг сервис” компанийн 
захирал Х.Батхуягт, Орон нутгийн 
дэмжлэг болон түншлэл хариуцсан 
хэлтсийн менежер О.Цэрэннадмид, 
Ханбогд сумын засаг даргын тамгын 
газрын дарга О.Намжилмаа, Дорнод 
Политехник коллежийн захирал  
Д.Энхжаргал, бусад багш, зохицуулагч, 
хөтөлбөрт хамрагдсан малчид оролцож, 
амжилттай суралцсан суралцагчид 
Батламж гардан авлаа. 

Дорнод Политехник коллежийн 
захирал  Д.Энхжаргал “Өрсөлдөөнт 
тэтгэлэгт хөтөлбөр” малчдын дунд 
зарлаж байгаа талаар мэдээлэл өглөө.

“Бид үргэлж нөлөөллийн талаар 
ярилцдаг байсан. 5-р сард ногооны 
бүлгийнхэнтэй уулзахад тэд үнэхээр 
баг болж ажиллах эрч хүчтэй ажлын 
амт мэдрэгдэж байсан шүү” гэж 
О.Цэрэннадмид менежер цохон 
хэлсэн юм. Хөтөлбөрийн  зохицуулагч 
Ж.Уранбайгаль Танхимын 6 сарын 
сургалтын тайлангийн товч мэдээлэл 
хийв. Мөн анги тус бүрээр өөрсдийн 
сурсан мэдсэн, хийсэн зүйлээрээ самбар 
бэлтгэж, үзэсгэлэн гаргасан байлаа.

Хөтөлбөрт хамрагдаж буй 
суралцагчдын төлөөлөл мэндчилгээ 
дэвшүүлж, талархлын үгээ хэлэв. Мал 
аж ахуйн ангийн төлөөлөл ая дуугаа 
өргөж Ц.Мөнхчулуун дараах шүлгээр 
мэндчилгээ дэвшүүлж, багийн хамт 
олны хийсэн, бүтээсэн, сурсан зүйлсийг 
танилцуулсан юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ОНХ-Т, ОРОН НУТГИЙН УДИРДЛАГАД 

Дээдийн гайхамшиг бүрдсэн Галба нутагт маань
Дэлхийн сонорыг мялааж Оюу толгой сүндэрлэсэн юм
Орон нутгийн иргэд, ойр холын хүмүүс
Онцолж үр өгөөжийг нь хүртэж, олуулаа тэд хөгжсөн юм
 Олон аавын үрстэй мөр зэрэгцэн хөдөлмөрлөж 
 Осол аюулыг тэглэж “Онц” байсаан тэд
 Ажлын байран дээрээ өсөж хөгжин, чадваржиж
 Австрали, Канад гээд орон орныг зорьсоон тэд
Эрдэнэт сүргийн эзэд –малчдыг тэд хөгжүүлсэн
Эрхэлсэн тодорхой ажилгүй иргэдийг ч тэд хөгжүүлсэн
Давхар мэргэжилтэй болгож бусдыг ч бас хөгжүүлсэн
Даамай залуу, шинэ төгсөгчийг ч тэд хөгжүүлсэн
 Наран дуртмал говьд маань ОТ-н хийсэн зүйл их ээ
 Намтар түүх нь зузаарч бүтээсэн зүйл нь арвин
 Олон олон хүмүүсийг ажилтай, орлоготой болгосон
 Онцолж дурдаж хэлэхэд бид тэдний нэг хэсэг нь ээ
Баярлалаа гэж хэлэх ч багадмаар
Бахархам үйлсийг тэд эхлүүлсэн 
Бидний төлөө хийсэн, зориулсан бүхний тань хариуд
Билэг оюун мэдлэг чадвараа дайчилна аа төгсөгчид бид 

          Мал аж ахуйн ангийн хамт олон 

“АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” ТӨСЛИЙН 
ТАНХИМЫН СУРГАЛТЫН ХААЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ
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Оёдол эсгүүрийн ангийн Мөнхсүрэн сургалтыг 
зохион байгуулж байгаа “Сүбүтэй майнинг 
сервис”, Дорнод Политехник коллеж, Оюу 
толгой ОНХХ, Орон нутгийн засаг захиргаандаа 
талархлаа илэрхийлээд ая дууны мэндчилгээ 
дэвшүүлсэн юм. Оёдол эсгүүрийн хоёр багшдаа 
алд цэнхэр хадаг, мөнгөн аягатай сүүгээр 
бэлэг барьсан ба багаараа өөрсдийн урласан 
хувцсаараа гоёсон байсан нь тэдний сурч мэдсэн 
зүйл нүднээ ил байсан юм.

Мөн энэ үеэр газар тариалангийн ангийн 
суралцагч М.Дамдинсүрэн мэндчилгээ дэвшүүлэв.

“Эрхэм хүндэт багш сурагчдын энэ өдрийн 
мэндийг айлтгая.

Эх газрын үр шим хүртэж, эрүүл чанарлаг хүнс 
тэжээлээр бялхаж явах нь монгол хүний жаргал 
билээ. Жар шахам жилийн хугацаанд атрын 
хөрсийг хагалж бордон, шинэ арга технологиуд 
монголд маань нэвтэрсээр байна. Цаашдаа 
монголын хөрсөнд ургасан тариа ногоогоор 
хүн ардыг хангах боломж бидэнд бүрэн байгаа 
юм. Мөн бид гавилууд омгийн илүү нугаламтай 
хонь өсгөн үржүүлж ашиг шимийг нь хүртэж 
байна. Амьжиргааг дээшлүүлэх энэхүү хөтөлбөр 
сургалтыг зохион байгуулсан Оюу толгой 
болон Дорнодын техникийн коллежийн багш 
эрдэмтдийн хичээл зүтгэлээр суралцагч бид их 
зүйлийг сурч, амьдралд хэрэгжүүлж эхэллээ. 

Мэргэжил бүхэн өөрийн онцлогтой. Түүнийг 
эзэмшихийн тулд ихээхэн хичээл зүтгэл, 
дадлага сургуулилт хийж байж үр дүнд хүрнэ. 
Ер нь хүн хөдөлмөрлөж байж л сайхан амьдрах 
боломжтой гэж би боддог. Би зөвхөн мал аж 
ахуйн мэргэжилтэн явсан. Харин өнөөдөр говийн 
хөрсөнд төрөл бүрийн хүнсний ногоо тарих, 

бордох, арчлан хамгаалах, ургацын дээжээ хүртэх 
боломжтой болж, ажлын туршлага хуримтлуулж, 
онол практикийн дадлага эзэмшиж байгаадаа 
баяртай байна. Зүтгэл байвал зүүгээр ч худаг ухна 
гэсэн яруу найргийн мөр бий. Энэхүү сургалтад 
суралцсан бүх хүн амьдралдаа хэвшүүлэх, 
орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой болсон гэдэгт 
итгэж байна. 

Бид халуун говийн хөрсөнд тарьж
Хамтын хөдөлмөрийн дөлөнд хатуужин
Хагалсан газраа цэвэр бордон 
Хамгийн амттай алим жимсээ хүртэж эхлэх 

сайхан боломжийг бүрдүүлж өглөө. Хэсэг нөхөд 
нь жимс хүнсний ногоо тариалж, зарим нөхөд 
малын тэжээл арвин ургуулж эхэллээ. Энэ бүхэн 
багш Нарангэрэл, шавь бидний зүтгэлийн эхлэл 
юм. Баярлалаа, та бүхэндээ. Цаашдын хамтын 
ажиллагаанд амжилт ерөөе.”

Энэ үеэр Нарангэрэл багш нь суралцагч 
нартаа 3 үйлдэлтэй гар багажийг бэлэглэсэн юм. 

  Орон нутгийн худалдан авалтыг сайжруулах 
хамтарсан ажлын хэсгийн ээлжит хурал хуралдаж, 
өнгөрсөн хурлаар хийгдэхээр тохиролцсон ажлуудын 
гүйцэтгэл талаар хэлэлцэж, зарим асуудал, сэдвийн талаар 
үргэлжлүүлэн хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрүүдийг гарган 
тохиролцлоо. 

1. Аймгаас нийлүүлж болох болон цаашид орон нутагт 
нэмүү өртөг шингээн үйлдвэрлэн нийлүүлэх боломж 
бүхий 14 ангиллын бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  
жагсаалтыг батлав. 

2. Аймгийн ажлын хэсэг Оюу Толгой ХХК-ийн баримталдаг 
“Өмнөговийн ханган нийлүүлэгч”-ийн тухай 
тодорхойлолтыг хүлээн зөвшөөрөв. 

ОРОН НУТГИЙН ХУДАЛДАН 
АВАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ 
ХАМТАРСАН АЖЛЫН 
ХЭСГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум                  2017-07-04 

Худалдан авалт, хангамжийн булан
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  ЗОРИЛГО
“Оюу толгой” компани нь осол аюулгүй 

бөгөөд тогтвортой ажиллах дотоодын ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлж, дэмжихэд чиглэсэн 
үндэсний худалдан авалтын бодлогыг мөрдөн 
ажилладаг. Одоогийн болоод ирээдүйн шинэ ханган 
нийлүүлэгчдийн чадавхыг хөгжүүлэх хүчин чармайлтыг 
“Оюу толгой” компани идэвхтэй дэмждэг бөгөөд 
импортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээг 
дотоодын эх үүсвэрээс хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор компаниудтай түншилж ажиллана. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагааны хэсэг болон 
Гүний уурхайн төслийн ханган нийлүүлэгчдийг дэмжин 
хөгжүүлэхэд баримтлах ерөнхий зарчмыг энэхүү 
бодлогод тодорхойлсон болно. Энэхүү бодлогын баримт 
бичиг нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулж дахин тодотгосон Хувь нийлүүлэгчдийн 
гэрээ, Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, 
санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үүрэг 
амлалттай нийцэж байгаа болно.

БОДЛОГО 
Өмнөговь аймагт үйлчилгээний чиглэлээр хөдөлмөр 

эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн худалдан 
авалтын боломжийг нэмэгдүүлэх нь “Оюу толгой” 
ХХК-ийн нэн тэргүүний зорилт бөгөөд компани 
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний зардлыг багасгаж, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарна.

Өмнөговийн ханган нийлүүлэгч1-нь эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, техникийн 
шаардлагуудыг хангаж, өрсөлдөхүйц үнэ санал 
болгосон нөхцөлд тэдэнд үндэсний болон гадаадын 
ханган нийлүүлэгчдээс давуу эрх олгож сонгоно. 

Үндэсний ханган нийлүүлэгч2-дийг боломж бүрдмэгц 
Өмнөговийн ханган нийлүүлэгч болохыг дэмжин 
ажиллах бөгөөд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, техникийн шаардлагуудыг хангаж, 
өрсөлдөхүйц үнэ санал болгосон нөхцөлд тэдэнд 
гадаадын ханган нийлүүлэгчдээс давуу эрх олгож 
сонгоно.

“Оюу толгой” компани нь түүний осол аюулгүй 
бөгөөд тогтвортой дотоодын ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээг хөгжүүлэх зорилтыг ойлгон дэмжих гадаадын 
ханган нийлүүлэгч3-5-тэй хамтарч ажиллахыг илүүд 
үзнэ. Гадаадын ханган нийлүүлэгчид нь боломж 
бүрдмэгц Өмнөговийн болон үндэсний ханган 
нийлүүлэгч болох, эсвэл Өмнөговийн болон үндэсний 
ханган нийлүүлэгчдэд хөрөнгө оруулах, тэдэнтэй 
түншлэх замаар дотоодын тогтвортой оролцоог 
хангаж ажиллахыг дэмжинэ. Техникийн шаардлага 
хангасан, мөн Өмнөговийн болон үндэсний ханган 
нийлүүлэгчдээс өрсөлдөхүйц үнэ санал болгоогүй 
нөхцөлд 1-р ангилалд багтаж буй гадаадын ханган 
нийлүүлэгчид 2-р ангиллын гадаадын ханган 
нийлүүлэгчээс (үүний нэгэн адил 2-р ангилалд багтаж 
буй ханган нийлүүлэгч 3-р ангиллын гадаадын ханган 
нийлүүлэгчээс давуу эрхтэй байна) давуу эрх олгож 
сонгоно. 

ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО

1. Өмнөговийн ханган нийлүүлэгч гэж доорх шаардлагыг хангасан үндэсний ханган нийлүүлэгчийг хэлнэ. Үүнд:
• Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй байх,

• Өмнөговь аймагт бараа үйлдвэрлэдэг, нийлүүлдэг, эсвэл үйлчилгээ үзүүлдэг байх,
• Нийт үндсэн ажилтны 75-аас дээш хувь нь Өмнөговь аймагт амьдарч, ажилладаг Монгол Улсын иргэн байх,
• “Оюу толгой” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж буй тухайн байгууллагын төв эсхүл салбар нь Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй байх.

2. Үндэсний ханган нийлүүлэгч гэж Монгол Улсад бүртгэлтэй, эзэмшлийн 50-иас дээш хувийг нь Монгол Улсын иргэн буюу иргэд эзэмшдэг компанийг хэлнэ.
3. 1-р ангиллын гадаадын ханган нийлүүлэгч: Монгол Улсад бүртгэлтэй бөгөөд Монгол Улсад татвар төлдөг, компанийн төв нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг, 

нийлүүлж байгаа бараа, үйлчилгээ нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нэмүү өртөг бий болгосон, нийт ажилтны 75-аас дээш хувь нь Монгол Улсын иргэн байх шаардлагыг хангасан 
нийлүүлэгчийг ойлгоно.

4. 2-р ангиллын гадаадын ханган нийлүүлэгч: Монгол Улсад бүртгэлтэй бөгөөд Монгол улсад татвар төлдөг нийлүүлэгчийг ойлгоно.
5. 3-р ангиллын гадаадын ханган нийлүүлэгч: Дээр дурдсан шаардлагуудыг хангаагүй ханган нийлүүлэгчийг ойлгоно.

Худалдан авалт, хангамжийн булан
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  Өмнөговь аймаг байгуулагдсаны 86 жилийн ойн баяр наадам Даланзадгад 
суманд 7-р сарын 17, 18-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан бөгөөд энэ үеэр Оюу 
толгой компанийн удирдлагууд, ажилтнууд аймгийнхаа наадамд хүндэтгэл 
үзүүлэн оролцлоо.

Баяр наадмын жагсаалд ажилчдын төлөөлөл жагсан, орон нутгийн ард иргэд, 
нутгийн удирдлагуудад баярын мэндчилгээ дэвшүүлсэн  бөгөөд  наадмын өдрүүдэд 
аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон уул уурхайн компаниуд орон 
нутгийн иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэн айраг, идээгээр дайлж, хүүхэд багачуудын 

гар цайлган  наадлаа. Мөн нутгийн иргэдэд орон нутгийн сониноо тарааж 
компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой видеог танилцуулсан юм.

Оюу толгой компанийн наадмын талбайд барьсан хүндэтгэлийн гэрээр 2 
өдрийн турш давхардсан  тоогоор  1000 орчим том хүн, 600 орчим 0-16 насны  
хүүхэд, багачууд  зочиллоо. Үүнд: УИХ-ын  гишүүд, аймаг сумдын удирдлагууд, өндөр 
настай азай буурлууд, улс аймагтаа нэр бүхий хүндэт зочид, гадаад, дотоодын 
жуулчдын групп гээд өргөн цар хүрээг хамарсан байв. 

ӨМНӨГОВЬЧУУД ДЭЛГЭР САЙХАН НААДАЖ, ОЮУ ТОЛГОЙНХОН 
АЙМГИЙНХАА НААДАМД ӨНӨР ОЛУУЛАА ОРОЛЦЛОО
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  “Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар 
улирлын гүйцэтгэлийн тайлан, тойм мэдээгээ шинэчлэн 
гаргалаа.

“Оюу толгой” компани аюулгүй ажиллагааг нэн 
тэргүүний зорилт болгон ажилласаар байна. Үйл 
ажиллагаа болон гүний уурхайн багууд аюулгүй 
ажиллагааны соёлыг компани даяар бэхжүүлэхэд 
онцгойлон анхаарал хандуулан, хоёрдугаар улиралд 
200’000 хүн/цагт ногдох гэмтэл бэртлийн давтамжийн 
үзүүлэлт 0.27 байлаа. Мөн 2017 оны хоёрдугаар улиралд 
11,000 гаруй үндсэн болон гэрээт ажилтныг 141,800 
цагийн аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамруулав. 

“Оюу толгой”-н Гүйцэтгэх захирал Армандо Торрес 
хэлэхдээ “Бид анхны баяжмалаа дөрөв хүрэхгүй жилийн 
өмнө хэрэглэгчдэдээ хүргэж байсан бол өнгөрсөн 
хоёрдугаар улиралд гурван сая дахь тонн зэсийн 
баяжмалаа тээвэрлэж гайхам амжилт гаргалаа. Энэхүү 
амжилтад манай ажилтан, хамтрагч болон оролцогч 
талуудын үлгэр жишээ хичээл зүтгэл, дэмжлэгийн хүчээр 
хүрсэн юм. 2017 оны хоёрдугаар улиралд бид өмнөө 
тавьсан зорилтоо биелүүлэхэд төвлөрч, гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтын эрчмийг хадгалахаар зорин 
ажиллаж байна.” 

“Аюулгүй ажиллагаа бидний нэн тэргүүний зорилт 
цаашид ч хэвээр байх бөгөөд компанийн хэмжээнд 
болон илүү өргөн хүрээнд аюулгүй ажиллагааны урт 

хугацааны соёлыг хэвшүүлэхээр ажиллаж байна” хэмээн 
онцлов.

Түүнчлэн “Оюу толгой” компаниас байгаль орчны 
хамгааллын ажлуудаа үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, 

ялангуяа тайлант хугацаанд, “Оюу толгой” компани нэг 
тонн хүдэр боловсруулахад  дэлхийн дундаж болох 1.2 
шоо метрээс маш бага буюу ердөө 0.373 шоо метр ус 
ашиглажээ. Энэ хугацаанд ус дахин ашиглалтын түвшин 
88.7 хувь байлаа. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН: 
77.8 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫГ ТАТВАРТ ТӨЛЖ, 153 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫГ ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТАД, 3.1 САЯ 
АМ.ДОЛЛАРЫГ ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨСЛҮҮДЭД ЗАРЦУУЛАВ

•	 Гурван	сая	дахь	тонн	зэсийн	баяжмалаа	тээвэрлэлээ
•	 44	сая	ам.долларыг	Өмнөговь	аймгийн	худалдан	авалтад	зарцууллаа
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны хоёрдугаар улиралд 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 6.4 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 82 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, 
үйлчилгээ нийлүүлэв.

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
846 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 590 
нь үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 68 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 

OTMongolia ot.mnOyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт (сая ам.доллар)

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2017
(тэрбум ам.доллар)

6.4
19%

Монгол 
Улсын төсөвт 
байгууллагад 
төлсөн шууд 
төлбөрүүд 
(татвар, 
нийгмийн 
даатгал, хураамж, 
бусад төлбөрүүд)

Үндэсний худалдан авалт 
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 оны 7 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
II улирлын тойм мэдээ

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)

Нүүлгэн 
шилжүүлэлт
14%

Хамтын 
ажиллагааны 

гэрээ
86%

3.1

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 оны хоёрдугаар улиралд энэ 
чиглэлд 3.1 сая ам.доллар зарцууллаа. 
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Усны зохистой хэрэглээ
(тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан шоо метр ус)

Ус дахин ашиглалт
(хувь-сараар)

70
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90Дахин ашиглалтын зорилт (80%)

Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.373 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88.7 хувь 
байлаа.
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Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
87 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.27 байгаа нь Рио Тинто группын хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл бэртэлгүй 
ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Татвар, хураамж, бусад төлбөр
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд Монгол 
Улсын Засгийн газарт 77.8 сая ам.долларыг татвар, хураамж болон 
бусад төлбөрт төлсөн. 
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“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд нийт 11,500 
гаруй хүнд 141,800 хүн/цаг сургалт зохион байгууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20 
хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. 
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“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг 
дэмжих төслүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсээр байгаа бөгөөд 
энэ чиглэлд 3.1 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн 
улиралд хийлээ. Тус компанийн хөрөнгө оруулалттай Цэвэр усан 
хангамжийн цогцолбор Ханбогдод үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, 
бэлчээрийн менежмент болон эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийг 
сайжруулах зорилго бүхий хөтөлбөрүүдийг хоёрдугаар улиралд 
шинээр хэрэгжүүлж эхэллээ. 

Үйлдвэрлэлийн хувьд, 2017 оны хоёрдугаар улиралд 
олборлосон хүдрийн хэмжээ өмнөх улирлынхтай харьцуулбал 3.5 
хувиар өссөн бол тухайн улирлын агуулга өмнөх улирлынхтай 
ижил хэмжээнд байлаа. Төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний зогсолт 
байсан хэдий ч хоёрдугаар улирлын зэс алтны үйлдвэрлэл 
нэгдүгээр улирлынхтай ижил түвшинд байлаа. Хоёрдугаар 
улирлын зэсийн борлуулалт өмнөх улирлынхтай харьцуулбал 
5.6 хувиар буурсан нь тухайн улиралд баяжмалын хэмжээ 
бага байсантай холбоотой. Харин хоёрдугаар улирлын алтны 
борлуулалт өмнөх улирлынхаас 28.1 хувиар бага байсан нь 
өмнөх улиралд 2016 оны дөрөвдүгээр улирлын өндөр агуулгатай 
баяжмалыг борлуулсантай холбоотой.

Туркойз Хилл “Оюу толгой”-г 2017 онд 130,000-160,000 тонн 
баяжмал дахь зэс, 100,000-140,000 унци баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэнэ хэмээн таамаглаж байна. 

2017 оны хоёрдугаар улирлын үйлдвэрлэлийн тайлангийн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна уу: http://www.
turquoisehill.com/i/pdf/news/2017-07-17-nr-trq-9yjykw.pdf. 
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  “Монгол улсын нийт хүн амын 
35,9%-ийг залуучууд эзэлдэг. 
Гэсэн хэдий ч залуучуудын талаар 
баримтлах нэгдсэн бодлогогүй 
явж ирсэн бөгөөд 2016 оноос 
залуучуудын асуудлыг хариуцах 
төрийн захиргааны бүтэц бий 
болгон, ХНХЯ-аас санаачлан 
залуучуудын хөгжлийн хуулийг 
өргөн барьж, УИХ-аар баталсан. 

Энэхүү хууль батлагдаж залуучуудын 
талаар төрөөс баримтлах бодлого, 
хөтөлбөр боловсруулахаар 
төлөвлөжээ. Хүн амын дийлэнх 
болох залуучуудын хөгжлийн 
асуудлыг чухалчлан үзэж “Оюу 
толгой” ХХК нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд Өмнөговь аймаг, Ханбогд 
сумын залуучуудын хөгжилд 
хувь нэмэр оруулах зорилгоор 

2015 онд НҮБ-ын Хүн Амын 
Сантай “Залуучуудын хөгжлийн 
төлөө эерэг байхыг онцлох 
нь” хамтарсан гэрээнд гарын 
үсэг зурсан билээ. Энэ төслийн 
хүрээнд Залуучуудын хөгжлийн 
төв, Үе тэнгийн сургагчийн 
сүлжээ, Өсвөр үе залуучуудад 
ээлтэй клиник байгуулах төслүүд 
амжилттай хэрэгжиж байгаа 

бөгөөд Залуучуудын гарааны 
бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, Залуу 
малчдыг дэмжих, Зорилтод бүлгийн 
залуучуудыг дэмжих төслүүдийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Залуучуудын гарааны бизнесийг 
дэмжих төслөөр 8 гарааны 
бизнесийг чадавхжуулж санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн Залуу 
малчдыг дэмжих төслийн хүрээнд 
орон нутгийн малчдыг сургалтаар 
чадавхжуулан, хамтран хөгжих 
боломжийг бүрдүүлэх, арга зүйгээр 
дэмжих, орон нутагт хэрэгжиж буй 
бусад сургалт, төсөл хөтөлбөртэй 
холбох, санаачилгыг дэмжих жижиг 
төслийг олгох,  Зорилтод бүлгийн 
залуучуудыг дэмжих төслийн 
хүрээнд орон нутгийн залуучуудыг 
сонгон авч 10 хоногийн турш 
сургалтаар чадваржуулж, хамтран 
хөгжих боломжийг бүрдүүлэх, 
арга зүйгээр дэмжих,  орон нутагт 
хэрэгжиж буй бусад сургалт, төсөл 
хөтөлбөртэй холбох, хувь хүний 
төлөвлөгөөтэй холбогдуулан 
тодорхой дэмжлэгийг хүргэх зэрэг 
үйл ажиллагаанууд багтсан.  

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ 
ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
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  Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын 
яам, Оюу толгой ХХК, НҮБ-ын Хүн амын 
сангийн хамтарсан  санхүүжилтээр 
Монгол улсын гарааны бизнес, 
энтрепренершипийн өнөөгийн 
байдлын судалгаа, олон улсын гарааны 
бизнесийг дэмжих загвар, туршлага, 
манай улсад үйл ажиллагаа явуулж 
буй гарааны бизнесийг дэмждэг 
холбогдох төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын хэрэгжүүлдэг хөтөлбөр, 
үйл ажиллагаанууд дээр дүгнэлт 
хийсний үндсэн дээр нийт 8 аймаг, 
2 дүүрэгт залуучуудаар удирдуулсан 
гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, тухайн 

аймаг, дүүргийн гарааны бизнесийн 
экосистемийг төлөвшүүлэх, шинэлэг, 
ирээдүйтэй, инновацлаг гарааны 
бизнесүүдийг төрүүлэн гаргах, 
дэмжих, дүүргийн залуучуудыг 
сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг 
чадвартай, сэтгэхүйтэй болгох, гарааны 
бизнесийг дэмжих зорилгоор дараах 
хөтөлбөрүүдийг Өмнөговь аймаг Ханбогд 
суманд амжилттай зохион байгууллаа.

54 цагийн дотор чадварлаг багууд 
бүрдэж, шилдэг санааг олон, бизнес 
төлөвлөгөөгөө боловсруулж, хөрөнгө 
оруулалтаа босгон, компаниа байгуулах 
үйл явцыг багтаасан арга хэмжээ болох  

“Хакатон”-оос эцсийн бүтээгдэхүүн гарч,  
хөрөнгө оруулалт хийгдэхгүй байлаа ч 
оролцогчид бизнес санааг хөгжүүлэх, 
бизнес төлөвлөгөөгөө боловсруулах, 
баг бүрдүүлэх, хөрөнгө босгох гэх мэт 
бизнес эрхлэлт, энтрэпренершипийн 
маш чухал туршлагуудыг олж авах 
зорилготой тус арга хэмжээнд нийт 50 
оролцогч хамрагдлаа. Нийт 33 санаа 
танилцуулснаас 12 санаан дээр баг 
болон хуваагдаж ажилласан бөгөөд 
дараах 8 багийг шалгаруулан бэлтгэл 
хурдасгуурт хамруулан анхан шатны 
санхүүжилт авах эрхийг гардуулан өгөв. 
Нэмэлтээр 2 баг тусгай байранд шалгарч 
бэлтгэл хурдасгуур хөтөлбөрт хамруулан 
тухайн хөтөлбөрийн үеийн идэвх 
санаачилгаас харгалзан үзэж санхүүжилт 

олгох эсэхийг шийдэхээр болсон байна. 
Байр тус бүрд 2 баг шалгаруулсан бөгөөд 
тэргүүн байранд Хүүхэд хөгжил (Хүүхэд 
харах үйлчилгээ), Органик гоо сайхан 
(Тэмээний чөмөг, бөх болон ингэний 
сүү ашиглан үйлдвэрлэсэн органик 
саван) дэд байранд Говийн шийдэл 
(Хуванцар сав дахин боловсруулах), 
Ханбогдын баялаг (Хаягдал дугуй 
дахин боловсруулах) 3-р байранд Цогц 
шийдэл  (Модон эдлэл), Говийн уран 
(Боолтын хоолны цүнх оёх) 4-р байранд 
Арьсан гутал урлал, Түрээсийн машин 
/24 цагийн такси үйлчилгээ/ тус тус 
шалгарлаа. Санхүүжилтийн эрх авсан 
багууддаа цаашдын бизнест амжилт 
хүсье.  

ЗАЛУУЧУУДЫН ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ 
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР ЭХЭЛЛЭЭ
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  “Оюу Толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн Оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
Өмнөговь аймгийн бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний төвд байгуулж тохижуулсан 
сэргээн засах үйлчилгээний кабинетын 
нээлтийн арга хэмжээ 2017-07-25-ны өдөр 
боллоо.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон сэргээн 
засах эмчилгээ шаардлагатай иргэдэд 
зориулан Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын 
захиалгаар Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сангаас санхүүжүүлсэн уг хөтөлбөрийн 
гүйцэтгэгчээр энэ чиглэлийн 
үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийн ханган 

нийлүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг “Рехтус” компани гүйцэтгэж 
сэргээн засах үйлчилгээг иргэдэд 
цогцоор үзүүлэх кабинеттай боллоо. 

Нээлтийн ёслолд Өмнөговь аймгийн 
Засаг Даргын Тамгын Газрын Нийгмийн 
хөгжлийн бодлогын хэлтсийн эрүүл 
мэндийн асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэн 
М.Цэндсүрэн, Оюу толгой компанийн 
Даланзадгад дахь төлөөлөгчийн 
газрын менежер Д.Олжмэдэх, Өмнөговь 
аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 
Ц.Өнөржаргал, Бүсийн Оношилгоо 
эмчилгээний төвийн дарга М.Энхээ 
болон эмнэлгийн эмч, сувилагч, ажилтан, 

иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын  
төлөөлөл оролцсон. 

Оюу Толгой компанийн Даланзадгад 
дахь төлөөлөгчийн газрын менежер 
Д.Олжмэдэх хэлсэн үгэндээ “Төслийг 
хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн дүнг 
хэмжиж болох ч энэхүү Сэргээн засах 
үйлчилгээний кабинетаар үйлчлүүлэх 
иргэдэд өгөх үр өгөөжийг бид мөнгөн 
дүнгээр хэмжиж болохооргүй их ач 
холбогдолтой юм” гэсэн бол ЭМГ-ын 
дарга Ц.Өнөржаргал “Өнөөдөр бид 
сэргээн засах үйлчилгээний кабинеттай 
болж байгаадаа баяртай байна. Цаашид 
энэхүү кабинетын үйл ажиллагаа 
өргөжиж сэргээн засах үйлчилгээний 
клиник болохын ерөөлийг дэвшүүлье” 
гэв.

“Хүн ямарваа нэгэн гэмтэл, бэртлээс 
улбаалан хөдөлмөрийн чадвараа түр 
хугацаагаар алдах, цаашлаад хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болох нь тухайн хүний эрүүл 
мэнд, сэтгэлзүйд сөргөөр нөлөөлөөд 
зогсохгүй өрх гэрийн орлогын эх үүсвэр 
буурах, цаашлаад улсын эдийн засгийн 
бүтэц дэх халамжийн хувь хэмжээ 
нэмэгдэх, хөдөлмөр эрхлэх чадвартай 
хүн амын бууралт зэргээр улс орны 
хөгжилд нөлөөлөх нөлөөлөл нь асар их 
юм. Тиймээс нөхөн сэргээх эмчилгээг цаг 
алдалгүй хийлгэх, эмчилгээ үйлчилгээнд 
хамрагдах бааз суурийг бий болгох нь 

чухал юм” хэмээн Рехтус ХХК-ийн захирал 
В.Ойдов хэлсэн үгэндээ онцоллоо.

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 бөгөөд 2018 оны 5 сард 
хөтөлбөр хэрэгжиж дуусах юм.

Шинээр үүд хаалгаа нээсэн кабинетад 
эмчилгээ сувилгаанд шаардлагатай 
олон тоног төхөөрөмж суурилагдсанаас 
зарим нь АНУ, Швейцари зэрэг өндөр 
хөгжилтэй орнуудаас оруулж ирсэн 
Монгол улсад анх удаа эмчилгээнд 
нэвтэрч байгаа тоног төхөөрөмжүүд 
байгаа.

Хөтөлбөрийн хүрээнд БОЭТөвийн их 
эмч Отгонжаргал, сувилагч Цэрэндаваа 
нар уг кабинетад ажиллахаар 
сонгогдон улсын клиникийн 1, 2, 3 
дугаар эмнэлэг болон Эх хүүхдийн 
эрүүл мэндийн үндэсний төв зэрэг 
томоохон эмнэлгүүдэд дадлага сургалтад 
хамрагдсан нь уг кабинетыг тоног 
төхөөрөмжийн төдийгүй ажиллах хүчний 
нөөцийг хамтад нь бэлтгэснээрээ онцлог 
үр дүнтэй хэрэгжлээ. 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ СЭРГЭЭН ЗАСАХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ КАБИНЕТТАЙ БОЛЛОО
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  ГОВИЙН ОЮУ ХДС-ИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Оюу Толгой” ХХК нь Өмнөговь аймаг олон тус 

аймгийн Ханбогд сумтай “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-г 
2015 оны 4 сард байгуулж улмаар уг гэрээг хэрэгжүүлэх 
гол бүтэц болох “Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих сан” 
Төрийн бус байгууллагыг холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу мөн оныхоо 9 сард байгуулсан болно.

 “Говийн Оюу ХДС” нь Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжлийг дэмжихэд зориулж “Оюу толгой” ХХК-аас 
олгох сайн дурын санхүүгийн дэмжлэгийг захиран 
зарцуулах ба уг санхүүжүүлэлтээр Өмнөговь аймгийн 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн 
төсөл, хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж санхүүжүүлэх 
замаар Өмнөговь аймгийн иргэдийн амьжиргаа, орон 
нутгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 
зорилготой Төрийн бус байгууллага юм. 

“ГОВИЙН ОЮУ – ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ”
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн 

Санхүүжилтийн удирдамжид заасны дагуу “Оюу Толгой” 
ХХК-аас тус санд хүлээн авсан санхүүжилтийн тодорхой 
хувиар “Өмнөговийн ирээдүй хойч үеийн сан”-г үүсгэн 
байгуулж уг сангаас Өмнөговь аймгийн ирээдүй хойч үе 
болсон оюутан залуусыг дэмжиж “Говийн Оюу-Оюутны 
тэтгэлэг” хөтөлбөрийг 2 дахь жилдээ зарлаж тэтгэлгийг 
олгохоор ажиллаж байна.

Уг оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь 
аймагт нэн тэргүүнд шаардлагатай байгаа доорх  
мэргэжлүүдээр магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 

сургуульд амжилттай суралцаж байгаа Өмнөговь 
аймгийн шилдэг оюутнуудын тухайн жилийн сургалтын 
төлбөрийг олгох юм. Үүнд:

• Сургуулийн өмнөх болон төрөл бүрийн мэргэжлийн 
багш

• Хүний их эмч, сувилахуй, эмнэлгийн мэргэжилтэн
• Хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэн
• Уул уурхайн инженер, техникийн ажилтан
• Соёл урлагийн салбарын ажилтан
• Барилгын салбарын мэргэжилтэн

“Говийн Оюу – Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрт 
оролцогч оюутанд тавигдах шаардлага

• Өмнөговь аймагт хамгийн багадаа 12 сараар оршин 
суусан, эсхүл хэрвээ 12 сараас бага бол Өмнөговь 
аймагтай нягт холбоотой гэдгээ батлах,

• Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 
сургуулийн өдрийн ангид 2  ба түүнээс дээш курст 
сурч байгаа.

• Эзэмшиж буй мэргэжил нь орон нутгаас 
тодорхойлсон нэн тэргүүний хэрэгцээтэй дээрх 
мэргэжлүүдийн нэг байх,

• Сурлагын голч дүн 3.2-оос дээш байх
• Олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцсон, нийгмийн 

идэвхтэй байх,
• Өөр байгууллагаас зарлагдсан оюутны тэтгэлэгт 

хөтөлбөр эсхүл тэтгэмжид хамрагдаагүй байх,

• Сонгон шалгаруулалтын хорооны гишүүдийн аль 
нэгнийх нь гэр бүл биш байх (хэрэв хамааралтай 
бол энэ тухай мэдэгдэх)

Бүрдүүлэх материал
• Өргөдлийн маягт /бүрэн бөглөсөн байх/
• Өмнөх хичээлийн жилийн дүнгийн хуулбар
• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
• Сургуулийн тодорхойлолт 
• Эсээ – Сонгон суралцаж буй чиглэл, мэргэжил, мөн 

төгссөний дараах ажил мэргэжилтэй холбоотой 
төлөвлөгөө

• Олон нийтийн, сайн дурын ажилд оролцож байсныг 
батлах баримт, эсхүл тэдгээрийг тодорхойлсон 
бичиг. /сертификат, оролцсон ажлаас үр шим 
хүртсэн хөндлөнгийн хүний захиа/

• Оршин суугаа Засаг захиргааны тодорхойлолт
• 2 хувь цээж зураг

Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хүсэлт гаргагчид  
материалаа бүрдүүлэн 2017	оны	08	сарын	01-ээс	эхлэн	
8	сарын	18-ны	17:00	цаг	хүртэл Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих санд ирүүлнэ үү.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийн маягт болон 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.goviinoyu.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

Хаяг: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг. 
Голомт бизнес төв 404 тоот

Утас: 7053-3578. 

“ГОВИЙН ОЮУ – ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ” ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА
"Оюу толгой" ххк-ийн хөрөнгө оруулалттай Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн
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  Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн хурд, Манлай 
сум үүсэн байгуулагдсаны 93 жилийн ой, Түмэн адууны 
баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. Эрт үеэсээ “Их хурдны 
өлгий” хэмээн нэрлэгдэж адууны өв соёлоо дээдлэн 
хадгалан үлдсэн Манлайчууд сүүлийн 15 жил аймагтаа 
адуун сүргийнхээ тоогоор тэргүүлж энэ жил “Түмэн адуу” 
тоолуулжээ. Түмэн адууны баяр наадмаа тохиолдуулан 
Халхын их уяач, нэрт морь шинжээч Цэдэндоржийн 
Занданбал агсны нарийн халзан азарганы хөшөөний 
нээлт боллоо. 

Баяр наадмаа Адуучин тэмцээнээр эхлүүлж 3 аймгийн 
17 сумын 79 адуучин оролцлоо. Тус тэмцээнд Манлай 
сумын Жаргалант багийн адуучин А. Бямбаа, Далай 
багийн адуучин Б. Наранхүү, Далай багийн адуучин Х. 
Адъяажав нар эхний 3 байрыг эзэллээ. 

Хурдан морины уралдаанд  4 аймгийн 10 гаруй 
сумаас 270 гаруй хурдан хүлгүүд хурд шандсаа сорилоо.  
Хурдан азарганы уралдаанд Манлай сумын уяач С. 
Дүүбаатарын хүрэн халзан, С. Дүүбаатарын ухаа халзан, 
Өлзийт сумын уяач Н. Оргилбаярын хээр халзан, Мандах 
сумын уяач Б. Батбаярын зээрд халзан, Манлай сумын 
уяач С. Адъяабаатарын шарга,   хурдан соёолонгийн 

уралдаанд  Ханбогд сумын уяач М. Оргил-Эрдэнийн 
халтар, Манлай сумын уяач Б. Чулуунхүүгийн буурал, 
З. Батдэлгэрийн хонгор, Х. Ангарагийн зээрд, Ханбогд 
сумын уяач Г. Амгаланбаатарын ухаа, хурдан их насанд  
Гурвансайхан сумын уяач А Бараахасын хонгор, Манлай 
сумын уяач Ж. Пүрэвдоржийн хээр, А. Түвдэндоржийн 
зээрд халзан, С. Батбаярын буурал, Ч. Хүдэрбатын хүрэн, 
хязаалан насанд Манлай сумын уяач С. Батбаярын 
загал, Н. Эрдэнэбаатарын хээр, Б.Жамъяхпүрэвийн хээр, 
Б.Амартүвшиний зээрд, Өлзийт сумын Д. Чинбатын 
хул, хурдан шүдлэнгийн уралдаанд  Баян-Овоо сумын 
уяач Ц. Номин-Эрдэнийн хул, Ханбогд сумын уяач Д. 
Эрхэмбаатарын хар, И. Идэрбаатарын хар, Цогтцэций 
сумын уяач Б. Мөнх-Очирын хүрэн халзан, Ханбогд 
сумын уяач Х. Бадрахын хонгор бүүдэн, дааганы 
уралдаанд Ханбогд сумын уяач М. Хашбаатарын хар, 
Манлай сумын уяач Б. Отгончулууны хүрэн, Цогтцэций 
сумын уяач Б. Түвшинжаргалын хонгор, Манлай сумын 
уяач Ц. Эрдэнэбилэгийн хонгор, Өлзийт сумын уяач 
Ш. Наранболдын ухаа, эрлийз дааганы уралдаанд 
Өлзийт сумын уяач Ш. Жаргалдоржийн зээрд, Манлай 
сумын уяач Г. Батнямын хонгор, Баян-Овоо сумын 
уяач Ц. Номин-Эрдэнийн хээр,  Өлзийт сумын уяач Л. 
Отгоннямын зээрд халзан, М. Адъяагийн зээрд халзан 
тус тус айргийн тавд давхин торгон жолоогоо өргүүллээ. 

Хүчит 64 бөх барилдсанаас Дундговь аймгийн 
Сайхан-Овоо сумын харьяат аймгийн арслан У. 
Мөнхчулуун түрүүлж, Манлай сумын харьяат а/з С. 
Батбаяр үзүүрлэж, Өлзийт сумын а/н Ц. Хүрэлбаатар, 
Манлай сумын с/з Б. Бат-Эрдэнэ, өсвөрийн хүчит 48 
бөхийн барилдаанд Манлай сумын харьяат Б. Нямхүү, Б. 

Одбаяр, Т. Тэмүгэн, Т. Баясгалан нар шөвгөрлөө. 
Үндэсний сурын харваанд эрэгтэй төрөлд  1-р 

байранд Монгол улсын спортын дэд мастер Манлай 
сумын харьяат Б. Мэндбаяр, дэд байранд Дорноговь 
аймгийн Даланжаргалан сумын харьяат Ч. Батцэрэн, 3-р 
байранд Манлай сумын харьяат Д. Нямдорж, эмэгтэй 
төрөлд Манлай сумын харьяат Б. Цэнгэлмаа,   Дорноговь 
аймгийн Даланжаргалан сумын харьяат У. Үүрцайх, 
Манлай сумын харьяат Д. Доосмаа, хүүхдийн төрөлд  
Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын харьяат Т. 
Оюундарь, О. Цэрэн, Б. Найдан нар тус тус шалгарлаа.

Үндэсний шагайн харваа багийн харваанд тэргүүн 
байр Н. Баасанжав ахлагчтай Манлай сумын баг, Ш. 
Бямбадорж ахлагчтай Мандах сумын шагайчид, Ж. 
Бямбасүрэн ахлагчтай Ханбогд сумын шагайчид тус 
тус эхний байрыг эзэлсэн бол хувийн цуваа харваанд 
тэргүүн байр Манлай сумын харьяат Монгол улсын 
үлэмж дархан мэргэн З. Амгаланбаатар, дэд байранд 
Мандах сумын харьяат  Ш. Бямбадорж, Манлай сумын 
харьяат Г. Мөнхтулга нар эзэлсэн. 

“Морьтны соёлыг гайхуулсан Манлай” тэмцээнд 
тэргүүн байрыг Манлай сумын Жаргалант багийн 
малчин Б. Эрхэмбаатар, дэд байрыг Б. Баттөр, 3-р байрыг 
далай багийн малчин Б. Энхтунх нар эзлэв. 

Баяр наадмын үеэр төрд хөдөлмөрөө үнэлүүлж 
Алтан гадас одонгоор Л. Цоолой, Хөдөлмөрийн хүндэт 
медалиар Р. Пүрэв, Д. Баярсайхан, М. Өлзийцэцэг, 
Н. Цэенхорол, Ц. Сумъяа, Д. Амгалан нар шагнагдаж 
шагналыг аймгийн ИТХ-ын дарга Х. Сугир гардуулан 
өглөө. 

МАНЛАЙ СУМ “ТҮМЭН АДУУНЫ БАЯР”-АА ӨРГӨН ДЭЛГЭР 
САЙХАН ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ
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  Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл 
нь (ГТЗ)1 малчдын гомдлыг шийдвэрлэх 
тохиролцоогоо баталгаажуулж, 2017 
оны 5 сарын 9-нд Малчдын гомдлыг 
барагдуулах хоёр гэрээнд гарын үсэг 
зурсан билээ. Энэ гэрээнд тохирсны 
дагуу Зөвлөл нь Нөхөн олговрын 
нэхэмжлэлийн хорооны үүргийг 
гүйцэтгэж ажиллахаар болсон. Хорооны 
журамд зааснаар уг Хороо нь Талуудын 
тохирсон шалгуурт нийцсэн малчин 
өрхийн нэхэмжлэлийг 2004, 2011 оны 
нөхөх олговрын хөтөлбөрт хамруулахаар 
хөөн хэлэлцэж шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг зохицуулна.

Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн 
хорооны анхны хурлыг 2017 оны 6 дугаар 
сарын 28-нд Иргэдийн хөгжлийн төвд 
зохион байгууллаа. Хорооны хуралд 
ГТЗ-ийн бүх гишүүд оролцсоноос гадна 
Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, 
Омбудсмений газрын (ЭЗНХЗОГ)2 

чиглүүлэгч ажиглагчаар оролцсон 
болно. 

Хорооны хурлаар Оюу толгой 
компаниас 2004, 2011 онуудад 
хэрэгжүүлсэн нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн 
олговрын хөтөлбөрийн нөлөөллийн 
бүс болон түүнд нөхөн олговрын 
багцыг тус тус хэлэлцлээ. Хэлэлцүүлгийн 
явцад нөлөөллийн бүс болон нөхөн 
олговрын багцын зарим хэсэгт тодруулах 
шаардлагатай зүйлс гарсан тул нөхөн 
олговор авахаар хөөн хэлэлцүүлэх 
хүсэлт гаргасан 83 малчин өрхийн 
нэхэмжлэлийг дараагийн хурлаар 
хэлэлцэхээр тохирсон болно. Хорооны 
дараагийн хурлыг 7 сарын 25-нд товлов.  

Талуудын байгуулсан Малчдын 
гомдол барагдуулах гэрээ болон Нөхөн 
олговрын нэхэмжлэлийн хорооны 
журмыг ОТ компанийн хэвлэн гаргасан 
Орон нутгийн сонины тусгай дугаараас 
үзэх боломжтой.  

НӨХӨН ОЛГОВРЫН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН 
ХОРООНЫ ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөговь аймаг, Ханбогд  сум
Иргэдийн хөгжлийн төв                   2017 оны 06-р сарын 28

Нөхөн	олговрын	нэхэмжлэлийн	хороо

  Ханбогд сумын Гурван талт 
зөвлөлийн (ГТЗ)1 хурал 2017 оны 07 
дугаар сарын 19-нд Иргэдийн хөгжлийн 
төвд боллоо. Хуралд ГТЗ-ийн гишүүд 
болох Ханбогд сумын Захиргааны 
төлөөлөл, Малчдын төлөөлөл болон Оюу 
толгой компанийн төлөөлөл оролцлоо. 
Мөн Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, 
Омбудсмений газрын (ЭЗНХЗОГ)2 
чиглүүлэгч гэрээний хэрэгжилтэд 
хяналт хийх үүргээ хэрэгжүүлж хуралд 
ажиглагчаар оролцлоо. 

Талууд энэ хурлаар Малчдын гомдлыг 
барагдуулах хоёр гэрээнд тохирсон 
ажлын хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцлээ. 
Гэрээнд хавсаргасан Үйл ажиллагааны 
дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөнд зааснаар 
ажил хариуцсан талууд хэрэгжүүлсэн 

ажлынхаа явцыг танилцуулсан юм. 
Цаашдаа хийхээр тохирсон ажил нэг 
бүрийн хэрэгжилтийн байдлыг улирал 
бүрийн сүүлийн сарын 25-нд тайлан 
байдлаар бэлтгэн гаргаж хэлэлцэж 
байхаар тохиров. Энэ дагуу 9 сарын 25 
гэхэд 2017 оны 3-р улирлын тайланг 
бэлтгэн гаргах болов. 

2016 оноос эхлэн Зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг сайжруулах нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэх, талуудын 
чадавхыг бэхжүүлэх үүднээс Пийс Нексус 
байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа 
билээ. Энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд 
хэрэгжүүлж буй ажлын явцтай танилцаж, 
ойрын хугацаанд хэрэгжих сургалт 
болон бусад ажлын талаар саналаа 
тохирлоо. 

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөговь аймаг                                                 
Ханбогд  сум                      2017 оны 07-р сарын 19

Ханбогд	сумын	Гурван	талт	зөвлөл

1 - Ханбогд сумын Сумын удирдлага, Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу толгой компанийн хамтарсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь талуудын маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор Харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт зурсны дагуу 2015 оны 6 сарын 8-нд албан ёсоор байгуулагдсан болно. ГТЗ-ийн үйл ажиллагааг Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений газраас (ЭЗНХЗОГ) 
чиглүүлж байна.
2 - Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газар (ЭЗНХЗОГ) бол Дэлхийн Банкны Группын Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (OУСК) болон Олон Талын Хөрөнгө Оруулалтын 
Баталгааны Байгууллагатай (ОТХОББ) холбоотой асуудлаар хөндлөнгийн хараат бус хариуцлагын механизмын үйлчилгээ үзүүлдэг хараат бус, бие даасан байгууллага болно
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  Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах 
нийгэмлэг (WCS)-ийн Монгол дахь 
Төлөөлөгчийн газраас Говийн Бага 
дархан цаазат газрын хамгаалалтын 
захиргаатай хамтран өнгөрсөн 3 
дугаар сарын 31-ний өдөр Ханбогд 
сумын ЕБС-ийн 6-9 дүгээр ангийн  12-15 
насны сурагчдад байгаль хамгааллын 
25 хичээл бүхий “Нүүдэлчин хайрцаг” 
хичээлүүдээс 5 хичээл зааж тоглуулахын 
зэрэгцээ Биологийн төрөл зүйл, байгаль 
хамгааллын чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулжээ.

Энэхүү сургалтаар “Би хэн бэ”, “Ивээл 
өнгө”, “Зохилдолгооны оньсого”, “Чонын 
зохилдолгоо”, “Идэш тэжээлийн гинжин 
хэлхээ” болон “Амьдрах орчны хомсдол” 
зэрэг хичээлүүдийг 22 сурагчдад заасан 

байна. Сургалтын амжилт 64% байв.  
Нүүдлийн аянчин хайрцаг нь 

экологийн боловсрол олгох 25 хичээлтэй, 
холбогдох материалуудтай бөгөөд ЕБС-
ийн биологийн хичээлийг баяжуулах, 
хичээлийг үйл хөдлөлтэй, сонирхолтой, 
багаар болон бие даан гүйцэтгэх  
чадварыг эзэмшүүлэх мөн сурагчдад 
өргөн далайцтай мэдлэгийг олгодгоороо 
онцлог юм. 

Тус нүүдлийн аянчин хайрцаг нь 
2007 оноос хойш хэд хэдэн аймгуудын 
сургууль, Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгуудын (ТХГН) хамгаалалтын захиргаа, 
малчдын нөхөрлөл, цэцэрлэг, экологийн 
клубүүдэд амжилттай хэрэгжээд өдгөө 10 
дахь жилтэйгээ золгож байна. Байгаль 
хамгааллын талаар бусадтайгаа мэдлэгээ 
хуваалцах, сонирхон цааш судлах, зөв 
ухамсарлан хандлагаа өөрчлөхөд чухал 
бөгөөд байгальд ээлтэй хүүхэд бэлдэхэд 
онц ач холбогдолтой юм.  Цаашид 
Ханбогд сумын сургуультай хамтран 
ажиллах ажээ.

http://mongolia. wcs.org
http://www.facebook.com/wcsmongolia
http://twitter.com/wcsmongolia. 

“НҮҮДЭЛЧИН ХАЙРЦАГ” СУРГАЛТЫГ 
АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

  Монголын Худалдаа Аж 
Үйлдвэрийн Танхимаас хэрэгжүүлж 
байгаа “Төвийн бүсийн хонины ноосны 
нэмүү өртгийн сүлжээ” төслийн хүрээнд  
явагдсан  “Цахилгаан хайчаар ноос 
хяргах, ноос ангилах ”  сургалтыг  
Оюу толгой ХХК-ийн Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс хамтран зохион 
байгууллаа  

2017 оны 6 сарын 15-18-ны өдрүүдэд  
Архангай аймагт болсон дээрх сургалтад 
Оюу толгой ХХК-ны ажилтан Б.Хаш-
Эрдэнэ сургагч багшаар оролцож 
цахилгаан хайч ашиглах үеийн аюулгүй 
ажиллагааны горим,  ноос хяргах  
арга технологи, тоног төхөөрөмжийн 
техник ажиллагаа зэрэг цогц сургалтыг 
явууллаа. 

Оюу толгой ХХК-ны Орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн жолооч Б.Хаш-
Эрдэнэ нь Ханбогд нутгийн уугуул иргэн 
бөгөөд 2014 онд Австрали улсын “SCAA” 

сургалтын төвд Цахилгаан хайчаар хонь 
хяргах сургалтад хамрагдан мэргэшиж, 
ур чадварын II-р зэрэглэл бүхий хяргагч, 
сургагч багшийн батламж авсан анхны 
монгол хүн болсон билээ. Тэрээр ийнхүү 
эзэмшсэн мэдлэг, туршлагаа хуваалцаж, 
монгол улсын эдийн засгийн гол 
салбар МАА-н  үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлэх чиглэлд хувь 
нэмрээ оруулж байна.

 Энэ сургалтад хамрагдсан оролцогч 
талууд болон нутгийн малчид энэ арга 
хэмжээнд ихээхэн ач холбогдол өгсөн 
бөгөөд сургалтын үр дүнд 16 малчин 
залуу цахилгаан хайчаар хонь хяргах 
арга техник,  чадвар эзэмшсэн юм. 
Сургалтад хамрагдсан эдгээр залуус нь 
төслийн хүрээнд шинээр байгуулагдаж 
байгаа “Хонь хяргах, угаах загвар төв”-н 
үйл ажиллагааг хариуцан ажиллуулах 
юм. Тус төв нь бүс нутгийн хэмжээнд 
мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлэх,  малчдын 
хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, малын эрүүл 
мэндийг сайжруулах загвар төв болон 
ажиллах зорилготой бөгөөд цаашид 
төслийн үр дүнгээс хамаарч бусад бүс 
нутгуудад ийм төвийг бодлогын хүрээнд 
байгуулах саналыг төрийн байгууллагад 
уламжлах юм байна. 

ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ 
СУРГАЛТ ХИЙВ
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  “Оюу толгой” ХХК нь Орон 
нутгийн иргэд, байгууллагуудаас Оюу 
толгойн уурхай болон компанийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой аливаа санал, 
гомдлыг нээлттэй хүлээн авдаг.  

Бид “Орон нутгийн санал, гомдол 
шийдвэрлэх журам”-ыг батлан гаргаж, 
энэ журмын дагуу бүх санал, гомдлыг 
хэлэлцэн шийдвэрлэж байна. Уг журам  
нь оролцогч талууд  санал, гомдлоо ил 
тод, үр дүнтэй байдлаар илэрхийлэх 
суваг бүрдүүлэх, улмаар орон нутгийн 
оролцогч талуудтай ил тод, харилцан 
хүндэтгэл бүхий холбоо харилцааг 
бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 
зорилготой юм. 

Орон нутгийн байгууллага, 
иргэдийн гаргасан санал, гомдлыг 
хэрхэн шийдвэрлэх үе шат, алхмуудыг 
дараагийн хуудаснаас үзнэ үү. 

Орон нутгийн иргэд, байгууллагууд 
компанид хандан санал, гомдол 
гаргахдаа юуны өмнө саналын болон 
гомдлын маягт бөглөх хэрэгтэй бөгөөд 
“Оюу толгой” ХХК -ийн Орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн доор дурдсан 

салбар офисуудаас санал, гомдлын 
маягтыг авах боломжтой. Үүнд:

• Ханбогд сум: Оюу Толгойн ОНХ-ны 
хэлтсийн офис;

• Даланзадгад: Оюу Толгойн 
төлөөлөгчийн газар; 

• Улаанбаатар: Оюу Толгойн төв офис;
Амаар болон утсаар санал, гомдол 

гаргасан тохиолдолд “Оюу толгой” 
ХХК -ийн Орон нутгийн харилцааны 
хэлтсийн ажилтнууд гомдол гаргагчийн 
мэдээлэлд үндэслэн маягтыг бөглөх 
болно.  

Мөн саналын болон гомдлын маягтыг 
Оюу толгойн цахим хуудас (ot.mn)-аас 
татаж авах боломжтой ба эсвэл 9991-
6262 утсаар Орон нутгийн харилцааны 
хэлтсийн гомдол, санал хариуцсан 
ажилтантай холбогдож дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авч болно. 

Бид орон нутгийн оролцогч талуудын 
дуу хоолойг сонсох, тэднээс суралцахад 
үргэлж нээлттэй байдаг бөгөөд та бүхэн 
өөрсдийн санал, гомдлоо дээр дурдсан 
хаягаар илгээх боломжтой.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН ОРОН НУТГИЙН САНАЛ 
ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гомдол саналыг шийдвэрлэх алхмууд:

Гомдол, саналыг шийдвэрлэх зорилтот 
хугацаа нь 20 ажлын өдөр (хуанлийн 28 хоног) байх 

боловч тухайн гомдол, саналыг шийдвэрлэхэд 
илүү хугацаа шаардлагатай тохиолдолд хаагдах 

хугацааг 20 ажлын өдрөөр хязгаарлахгүй.
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Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны 
ажилтнаар дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 
Чингисийн өргөн чөлөө, "Моннис" цамхаг, I 
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.

Санал: Санал ирээгүй.  

Гомдол: Орон нутгийн иргэнээс баяжмалын экспортийн замтай холбоотой нэг гомдол ирсэн байна. 

Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 6 хүсэлт хүлээн авч, 2 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.  7 дугаар сард хүлээн 
авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдлыг дор харуулав (төрлөөр):

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
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