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 “Оюу толгой” компанийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгчдийг тодруулдаг “Эрдэнийн говь” ёслол 
долоо дахь удаагаа амжилттай болж өндөрлөв. Улсын 
дуурь, бүжгийн эрдмийн театрт гуравдугаар сарын 16-ны 
бэлгэт сайн өдөр болсон энэхүү ёслолд “Оюу толгой” 
компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх, Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захирал Тим Экерсли, Орон нутгийн харилцааны 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, Худалдан авалтын 
газрын дарга Эван Хилл, компанийн Хэрэг эрхлэх газрын 
дарга бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичиг Ц.Цэрэнхүү, Ерөнхий 
сайдын ахлах зөвлөх Н.Энхбаяр, Өмнөговь аймгийн ИТХ-
ын дарга Х.Сугир, Засаг дарга Н.Наранбаатар, Ханбогд 
сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамба, “Оюу толгой”-н 1100 
гаруй ханган нийлүүлэгчийн төлөөлөл оролцов. “Оюу 
толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх ёслолыг нээж 
хэлэхдээ “Монгол орны хангай, говь, тал хээрт төлийн 
дуу цангинасан сайхан хавар болж байна. Ийм цагт 
Оюу толгойн  уурхайд ажил амьдрал буцалж байна. 
Тэнд олборлолт, боловсруулалт, экспорт жигдэрч, 
амжилт бүтээл дүүрэн байгааг дурдахад таатай байна. 
Оюу толгойн 1300 метрийн гүнд гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт ид өрнөж байна. Энэхүү амжилт бол “Оюу 
толгой”-н хоёр гол тулгуур баганад суурилсан юм. 
Эхнийх нь манай  хамтран ажиллагч түншүүд, Монгол 
Улсын Засгийн газар. Нөгөө нь “Оюу толгой”-н 14 мянга 
гаруй ажиллагч. Тэдэндээ гүн талархал илэрхийлье. 
“Эрдэнийн говь” бол “Оюу толгой”-н ажиллагчдын, манай 
түншүүдийн хамтын баяр юм. Бид хамтдаа жил бүр хамтын 
ажиллагаагаа дүгнэж, алдаа оноогоо дэнсэлж, ирээдүйн 
зорилгоо тодорхойлдог сайхан уламжлалтай. Энэ ёслол 
2016 онд Ханбогдод, өнгөрсөн жил Даланзадгадад болсон. 
Өнөө жил улсын нийслэл Улаанбаатарт болж байна. “Оюу 
толгой”-н өнгөрсөн жилийн амжилтын талаар зарим 
тоо баримт хэлье. “Оюу толгой” 2017 онд  өдөрт 2.7 сая 
ам.доллар зарцуулж байв. 200 мянган хүн/цаг тутамд 0.27 
үзүүлэлттэйгээр “Рио тинто” группийн хэмжээнд тэргүүлж, 
Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит аюулгүй ажиллагааны 

шилдгийн шагнал хүртлээ. Гүний уурхайд найман км 
урт нэвтрэлт, хөндлөн малталт хийв.  Хоёрдугаар босоо 
амны нэвтрэлтийг өнгөрсөн онд дуусгалаа. Гүний уурхайд 
техникийн засвар үйлчилгээний төвөөс эхлээд цөөнгүй 
байгууламж барилаа. Энэ мэт ажлыг Монголын үндэсний 
компаниуд гүйцэтгэж байгаа нь бахархууштай хэрэг. Бид 
ийм нүсэр бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхийн зэрэгцээ 
уул уурхайн чадварлаг компаниудыг төрүүлэхэд ихээхэн 
анхаарч байна. Манай компанийн худалдан авалтын 
гол зорилго бол “айлаас эрэхээр авдраа уудал” гэдэг 
зарчим. 2015 онд бид худалдан авалтаа бараг 100 хувь 
гаднаас авч байсан бол одоо 50 хувийг Монголоосоо 
авч байна. Уурхайн үйлдвэрлэлд хамгийн чухал үүрэгтэй 
ган бөмбөлөг, шохой, цементийг дотоодоосоо авч 
байна. Өнгөрсөн онд гэхэд 51 мянган тонн цементийг 
үндэсний ханган нийлүүлэгчдээс худалдан авлаа. Энэ бол 
“Оюу толгой” компани үндэсний үйлдвэрлэлийг хэрхэн 
дэмждэгийн тод жишээ юм” гэв. 

“ 2017 он “Оюу толгой”-н хувьд амжилт бүтээлээр 
дүүрэн жил байлаа. Олборлолт, боловсруулалт түүхэн 
дээд амжилт тогтоов. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
маш эрчимтэй өрнөлөө. Манай компани Монгол Улсын 
эдийн засагт ихээхэн тус нэмэр болж байна. Өнгөрсөн 
онд бид Монголд долоон тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
орууллаа. Үндэсний компаниудаас худалдан авалт 335 
сая ам.долларт хүрч дээд амжилт тогтоолоо. Өмнөговийн 
худалдан авалт 91 сая ам.доллар болов. “Оюу толгой”-н 
1100-гаад ханган нийлүүлэгчийн 150 нь Өмнөговь 
аймгийнх. Зургаан сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний 
өртөгтэй төсөл, хөтөлбөрийг тус аймагт хэрэгжүүлэв. 2017 
онд 180 сая ам.долларын татвар хураамжийг Монгол 
Улсад төллөө. “Оюу толгой”-н амжилт бол та бүхнийх, та 
бүхний амжилт биднийх билээ. Та бүхэнтэйгээ олон арван 
жил үр дүнтэй хамтран ажиллана гэж итгэж байна” хэмээн 
“Оюу толгой” компанийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал 
Тим Экерсли өгүүлсэн юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИЙН ШИЛДЭГ 
ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙГ 
ШАЛГАРУУЛДАГ 

“ЭРДЭНИЙН ГОВЬ” 
ЁСЛОЛ ДОЛОО ДАХЬ 
УДААГАА БОЛОВ



 2018 оны гуравдугаар сар
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Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир “Өмнөговь 
бол уул уурхай хөгжсөн цөөн аймгийн нэг. Манай аймагт 
ашигт малтмалын 800 гаруй орд бий. Хамгийн том 
Оюу толгой, Таван толгой, Нарийн сухайт гурвыг одоо 
ашиглаж байна. “Оюу толгой” компани Монгол Улс, 
орон нутгийн эдийн засагт маш чухал үүрэг гүйцэтгэж, 
үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. Өмнөговь аймгийн 2017 
оны төсвийн орлогын 63.5 хувийг зөвхөн “Оюу толгой” 
бүрдүүлж байна. “Оюу толгой” компани, Өмнөговь аймаг 
2015 оны дөрөвдүгээр сард Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулсан билээ. “Оюу толгой” компанийн ханган 
нийлүүлэлтийн 25 хувь буюу 93 сая ам.долларыг манай 
аймгийн ханган нийлүүлэгчид нийлүүлжээ. “Оюу толгой” 
энэ онд Өмнөговьд 103 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт хийхээр төлөвлөж байна. Бид 2018 оныг бүтээн 
байгуулалтын, эрүүл мэндийн жил болгох зорилт тавин 
ажиллаж байна. Үүнд манай аймагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг уул уурхайн компаниуд ихээхэн хувь нэмэр 
оруулна. Бид хамтын ажиллагаагаа илүү өргөн хүрээтэй 
болгохыг зорьж байна” гэлээ. 

 Говь гурван сайхан, Баян заг, Нэмэгт,  Хэрмэн цав, 
Ноён богд, Толь хад, Хонгорын элс, Улаан цав, Сангийн 
далайн хийд, Галбын говь, Ханбогд хайрхан, Дэмчогийн 
хийд. Энэ бол тэнгэр шүргэм бараатай тэмээн сүргийн 
говь Өмнөговьчуудын бахархал. Энэ л өмнийн цэнхэр 
говьд  монголчууд төдийгүй дэлхий дахинд гайхан 
шагших баялгийн үүд нээгдсэн нь Оюу толгойн орд билээ.  
Өнөөдөр “Оюу толгой” компани  алтан говийн аугаа 
их бүтээн байгуулалтад ажил үйлс, амжилт бүтээлээрээ 
хувь нэмрээ оруулж буй шилдэг ханган нийлүүлэгчдийг 
тодруулахаар Улаанбаатар хотынхоо хойморт  Дуурь, 
бүжгийн эрдмийн театрт хуран чуулж буй нь энэ юм. 

“Оюу толгой”-н хувьд 2017 он амжилт бүтээлээр дүүрэн 
жил байлаа. “Оюу толгой”-н Үйл ажиллагааны баг “Рио 
тинто” группийн олон улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 
60 гаруй уурхай болон үйл ажиллагааны нэгжээс аюулгүй 

ажиллагаагаараа шилдгээр шалгарч,  тус группийн 
Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит аюулгүй ажиллагааны 
шагналын 2017 оны ялагчаар тодорсон юм. Энэ бүхэн 
бол аюулгүй ажиллагааг дээдэлдэг “Оюу толгой”-н 
ажилтан бүрийн, уурхайн бүтээн байгуулалтад оролцож 
байгаа ханган нийлүүлэгчдийн шаргуу хөдөлмөрийн үр 
дүн билээ. “Оюу толгой” компани  аюулгүй ажиллагааг 
эрхэмлэн бизнесийн ёс зүйг дээдлэн орон нутгаас хийх 
нийлүүлэлтийг дэмжин нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлийг 
өндөр түвшинд хүргэж ажиллахыг зорьж, бидэнтэй нэг 
зорилго бүхий нийлүүлэгч болон гэрээт компаниудтай 
хамтран ажилладаг билээ. “Эрдэнийн говь” хэмээх эрхэм 
нэрийн дор Оюу толгойн уурхайн  бүтээн байгуулалтад 
тухайн жилдээ хамгийн хариуцлагатай ажиллаж, ихийг 

бүтээсэн ханган нийлүүлэгчдийн тодруулж  алдаршуулдаг 
уламжлалтай. Үндэсний үйлдвэрлэгчид, бизнес эрхлэгч, 
их говийн иргэдэд урам зориг өгдөг “Эрдэнийн говь” 
ёслол нь ханган нийлүүлэгчдийн чих тавин хүсэн хүлээдэг 
үнэ цэн, нэр хүндтэй үйл ажиллагаа болж чадсан юм. 
Өмнөговь бол уул уурхай түшиглэн хөгжиж буй өөрийгөө 
санхүүжүүлдэг онцлогтой аймаг. Өнөөдөр Оюу толгойн 
бүтээн байгуулалтыг дагасан их хөгжил, хөдөлгөөн 
нутгийн нийгмийн салбар бүрт, цаашлаад өрх айл бүрт 
үр өгөөжөө өгч байна. “Оюу толгой” компани 2017 оны 
эцсийн байдлаар   Өмнөговийн 105 ханган нийлүүлэгчтэй 
хамтран ажиллаж, тэднээс 93 сая ам.долларын бараа 
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авчээ.
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“Эрдэнийн говь” ёслол  уламжлал ёсоор:
• Шилдэг хүргэлтийн гүйцэтгэлтэй ханган нийлүүлэгч, 
• Өмнөговь аймгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч 
• Үндэсний шилдэг ханган нийлүүлэгч 
• Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч шилдэг ханган 

нийлүүлэгч 
• Гүний уурхайн шилдэг гэрээт гүйцэтгэгч 
• Шилдгийн шилдэг ханган нийлүүлэгчийг тодруулав.

Ш.Байгалмаа, “Рио тинто”-гийн хангамжийн Ерөнхий 
менежер Дерек Хансен, Оюу толгойн гүний уурхайн 
Ерөнхий менежер Грег Филдс,  “Оюу толгой” компанийн 
Санхүү хариуцсан захирал  Пол Муллинс,  ЭМААБО-ы 
менежер Патрик МкАтакни, Гүний уурхайн ЭМААБО-ы 
менежер Алекс Жонс нар шилдгүүдэд шагнал гардуулж 
баяр хүргэв. Шилдгийн шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
шалгарсан “Ораметалл- компанийн Ерөнхий захирал 
С.Бат-Эрдэнэ “Оюу толгой”-н шилдгийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгчээр шалгарсан нь манай хамт олны хувьд нэр 
төр, өндөр хариуцлага гэж ойлгож байна. Хоёрхон жилийн 
өмнө “Оюу толгой”-гоос ханган нийлүүлэлтийн захиалга, 
банкнаас зээл авч, үйл ажиллагаагаа эхэлж байж билээ. 
Манай төсөл “Оюу толгой”-н нэр төрөөр бүтсэн юм шүү. 
“Оюу толгой”-н удирдлага, хамт олонд их баярлалаа. 
Монголчууд дэлхийн стандартыг хангасан бүтээгдэхүүнийг  
Монголдоо үйлдвэрлэж чадаж байгаагаар үнэхээр их 
бахархаж байна” гэж ярилаа.  

 Үлэг гүрвэлийн мөрийг хадгалсан өмнийн цэнхэр говь 
үлгэрийн гайхамшигт нутаг билээ. Энэ л сайхан нутагт буурал 
дээдсийн минь үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээсэн Оюу толгой 
хэмээх алт, зэсийн баялаг орд оршино. Энэ өгөөжит баялаг 
ордыг их орныхоо хөгжил дэвшил, иргэд зоныхоо баталгаат 
ирээдүй болгох өрнүүн үйлсэд хувь нэмрээ оруулж, хамтдаа 
хөгжин дэвшиж буй мянга гаруй ханган нийлүүлэгчээсээ 
долоо дахь жилдээ шилдүүдийг  ийнхүү алдаршууллаа.  
Дараа жил илүү их амжилт, бүтээн байгуулалтаар мөрөөн 
тамгалж дахин уулзацгаая. “Оюу толгой” компанийн 2017 оны 
шилдэг ханган нийлүүлэгчдийг танилцуулъя. 

 “ОРАМЕТАЛЛ” ХХК 
  15 мм-ийн өндөр хромт тээрмийн бөөрөнцөг 

нийлүүлэгч. Металлын шинжилгээний лаборатори 
болон автомат горимтой илч боловсруулах цехийг 
байгуулсан.  Хэвний элсийг дахин ашиглах төхөөрөмжийг 
нэвтрүүлснээр үйлдвэрийн хаягдлыг 90 хувиар багасгасан. 
Улс, орон нутгийн төсөвт 2017 онд 1.2 тэрбум төгрөгийг 
татвар, нийгмийн даатгал төлсөн. ШУТИС-ийн МТС-
ийн цутгуурын лабораторийг шинэчлэн сайжруулсан 
амжилтаар шилдгийн шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
шалгарав.  

“ХАНБОГД ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИК” ХХК 
  Экспортын тээвэр (баяжмалын тээвэрлэлт)-ийн 

үйлчилгээ үзүүлэгч. ЭМАА-ны удирдлагын тогтолцоог бий 
болгосон. Аюулгүй ажиллагаа хариуцсан тусгай багтай. 
12 жолоочийг сургалтын байгууллагатай гэрээ байгуулах 
замаар хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн жолооч 
болгон байнгын тогтвортой ажлын байртай болгосон.  
Сумын сургуультай хамтран ажилладаг. Ханбогд сумын 
бөхийн дэвжээнд нэг сая төгрөг хандивласан амжилтаар 
Өмнөговийн шилдэг ханган нийлүүлэгчээр шалгарав.

“МЕХЛОПАТ” ХХК    
 Тос, трос, гүний уурхайн бэхэлгээний бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэгч. 2017 онд “Ложистикийн процессыг 
сайжруулах” төсөл хэрэгжүүлсний үр дүнд  нийлүүлэлтийн 
гүйцэтгэл сайжирсан.  Ханбогд суманд 2017 онд 1000 
ам метр талбайтай агуулахыг ашиглалтад оруулснаар 
бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлж, нийлүүлэлтийн хугацааг 
30-45 хоног байсныг 24-48 цаг болгон богиносгосон. 
Жил бүр орон нутгаас хоёр оюутан шалгаруулж, 
тэтгэлэг олгодог амжилтаар үндэсний шилдэг ханган 
нийлүүлэгчээр шалгарлаа. 

 “ЭНЭРЖИ ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК 
 Уурхайн цахилгаан болон усны байгууламжийн 

ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан ажилладаг. 
IS O-9001:2010 чанарын удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлсэн. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс 
сүүлийн гурван жил дараалан Үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 
зардал гаргаагүй аж ахуйн нэгжээр шалгарсан. Орон 
нутгийн нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж,  2017 онд 
эдгээр компаниудаас  52.6 сая төгрөгийн ажил, үйлчилгээ 
худалдан авсан байна.  

 “ГАЛБА ӨРТӨӨ” ХХК
 Офисын кофе, цай нийлүүлдэг. Нийлүүлэлтийн 

гүйцэтгэл 94 хувь. Агуулахаа  өргөтгөн бараа материалын 
нөөцийн хэмжээг нэмэгдүүлж, тээврийн зардлыг 
бууруулсан.  Бараа бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол, 
хадгалах хугацаанд анхаарч, бүтээгдэхүүнээ цаг 
хугацаанд нь хүргэдэг. Орон нутагт зохиосон төрөл 
бүрийн арга хэмжээг санхүүжүүлдэг. Орон нутаг болон 
байгууллагынхаа ойр орчимд мод тарьсан амжилтаар 
хүргэлтийн гүйцэтгэлтэй шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
шалгарсан юм. 

 “ДАЯН КОНТРАКТ МАЙНИНГ” ХХК  
  Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, 

нэвтрэлтийн ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг. Гүний уурхайн 
хэвтээ малталтын баг 219, хоёрдугаар босоо амны 
нэвтрэлтийн баг 617, тавдугаар босоо амны нэвтрэлтийн 
баг 627 хоног осол зөрчилгүй ажилласан.  53 ажилтан 
бүхий ЭМААБО-ы багтай. Нийгмийн хариуцлагаа 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 онд хэд хэдэн төсөлд 
санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн. Тухайлбал, хүүхдийн 
театр барьж байгуулах болон асрамжийн газарт мөнгөн 
тусламж үзүүлсэн амжилтаар аюулгүй ажиллагааг 
эрхэмлэгч шилдэг ханган нийлүүлэгчээр шалгарав.  
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“ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАВ ДАХЬ 
УДААГИЙН ТӨГСӨГЧИД 
БАТЛАМЖАА ГАРДЛАА

УУРХАЙЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 
ЖҮЖИГЧИН Г.УНДАРМААТАЙ 
БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ

 “Оюу толгой” компаниас санаачлан хэрэгжүүлдэг 
“Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн 2017-2018 оны 
хичээлийн жилийн тав дахь удаагийн төгсөгчдөд 
батламж гардуулах ёслол “Блю скай” цамхгийн 
“Даймонд” танхимд энэ сарын 1-нд болов. Энэхүү 
хөтөлбөрийн “Би хэн бэ” сэдэвт эхний шатны сургалтад 
нийслэлийн ерөнхий боловсролын 36 сургуулийн 70 
сурагч хамрагдсан байна.  Тэд суралцах хугацаандаа 
долоон баг болж, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчны  чиглэлээр төсөл боловсруулснаа 
ёслолын үеэр танилцуулсан юм.  Шүүгчид эдгээр 
төсөлтэй танилцаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөв.   “Оюу толгой” 
компанийн Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах 
хэлтсийн Ерөнхий менежер Л.Оргил ёслолыг нээж 
хэлэхдээ “Оюу толгой” компани 2013 оноос  ЕБС-ийн  UFILM продакшны үүсгэн байгуулагч, продюсер, 

жүжигчин Г.Ундармаа Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг 
хамгаалах  өдөр-гуравдугаар сарын 8-нд Оюу толгойн 
уурхайд зочилж, “Single ladies-3” киноныхоо нээлтийг  
“Зэрэглээ” кино театрт хийлээ. Нээлтэд “Single ladies-3” 
кинонд Алтангэрэлийн дүрээр олны танил болсон жүжигчин 
Г.Ананд оролцов. 

 Г.Ундармаа “Уурхай дахь эмэгтэйчүүд”, “Олон талт 
оролцоо, онцлог байдлыг дэмжих” бүлгийн гишүүдтэй 
уулзаж, амжилтын түүхээ хуваалцсаны зэрэгцээ уурхайчин 
эмэгтэйчүүдийн ажлын онцлогийг нүдээр үзэж танилцав.  
Тэрээр олон мянган эрчүүдтэй мөр зэрэгцэн эх орныхоо 
томоохон бүтээн байгуулалтад гар бие оролцон, түүх 
бүтээлцэж буй эмэгтэйчүүдээр бахархаж байгаагаа 
илэрхийлэн цаашдынх нь ажилд  амжилт хүслээ.  

төгсөх ангийн сурагчдад зориулан “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Гурван үе 
шаттай уг хөтөлбөр нь Монголын ирээдүй болсон 
хүүхэд залуусыг ахлах ангиас нь эхлэн их, дээд сургуульд 
суралцах хугацааны туршид хөгжүүлж, чадварлаг 
мэргэжилтэн, улс орны ирээдүйн манлайлагчдыг 
бэлтгэх зорилготой юм. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээс хойш Өмнөговь аймаг болон Улаанбаатар 
хотын хэмжээнд 900 гаруй оюутан сурагч хамрагдаад 
байна. Боловсролд хөрөнгө оруулах нь “Эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх” зорилго 
бүхий манай компанийн ирээдүйдээ оруулж буй хөрөнгө 
оруулалт юм. Үүнийхээ үр шимийг бид та бүхнээс, та 
бүхний ирээдүйн амжилтаас харах болно. Та бүхэн 
хичээл номдоо шамдан суралцаж төгсөөд хүссэн 
мэргэжил боловсролоо эзэмшиж, улс орныхоо хөгжил 
дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулаарай” гэв. Хөтөлбөрт 
оролцогч Б.Билгүүн, сургагч багш Ш.Амина нар энэхүү 
хөтөлбөрт хамрагдсанаар юу сурч мэдэж болох, ажил 
амьдралд нь ямар ахиц өөрчлөлт гарсан, ирээдүйгээ 
хэрхэн гэрэл гэгээтэй төсөөлж буй талаарх сэтгэгдлээ 
бусадтайгаа хуваалцав. Батламжаа гардаж дурсгалын 
зураг татуулснаар энэхүү ёслол өндөрлөсөн юм.  
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

 Малчны хотонд нялх төлийн дуу цангинасан хаврын 
дунд сарын бэлгэт сайн өдөр говийн бүсийн сум дундын 
мал эмнэлгийн нэгдсэн төвийн барилгыг хүлээлгэн өгөх 
ёслол Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд  боллоо. Уг 
төвийг “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” 1.4 тэрбум төгрөг /яс 
тоо хэлбэл, 1418032984 буюу нэг тэрбум 418 сая 32 мянга 
984 T/-өөр санхүүжүүлж, орон нутгийн “Билэгт багана” 
компани барьжээ. Тус төв нь хор, ийлдэс, нян судлал, дээж 
хүлээн авах, кодлох, тараах, ариун цэврийн, вакцины,  
молекул биологийн, паразит, эм, урвалж бодисын зэрэг 
орчин үеийн  хэд хэдэн лабораторитой юм. Лабораторийн 
тоног төхөөрөмжийг БНХАУ-ын олон улсад нэр хүндтэй 
“Биобайс” компаниас нийлүүлсэн байна. Төвийг 
ашиглалтад оруулснаар зөвхөн Өмнөговь аймаг төдийгүй 

зэргэлдээх Дорноговь, Дундговийн малчид үйлчлүүлэх 
боломж бүрдэж байгаа юм. Эдгээр лабораторид мах, 
махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг, ноос 
ноолуур, арьс ширэнд иж бүрэн шинжилгээ хийх юм. 
Энэхүү төв нь шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээн 
дээр үндэслэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах, 
малын чанар, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж 
ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний хяналтын лабораторийн 
үйлчилгээний тогтолцоог бүс нутгийн хэмжээнд бий 
болгож байгаа нь мал аж ахуйн салбарын урт хугацааны 
тогтвортой хөгжлийн үндэс болох аж. Мал аж ахуйн 
салбарын бүхий л үйлчилгээг төвлөрүүлсэн, бүсийн 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах хүчин чадалтай энэ төв  
шинэлэг, анхдагч үйлчилгээ болж байгаа гэнэ. 2017 онд 
баталсан Мал,  амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Малын 
генетик нөөцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн бүтэц 
болж  байгаагаараа ч ихээхэн ач холбогдолтой юм байна. 
Тус төв дараах үндсэн дөрвөн чиглэлээр стандартын дагуу 
үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд: 

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

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

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

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

  Төв нь 436 ам метр талбай бүхий үзлэг шинжилгээний 
барилга, дөрвөн айлын орон сууц,  дөрвөн машины 
гарааш, малын хашаа саравч зэрэг цогцолбороос бүрдэж 
байна. Төвийн нээлтэд УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, 
“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес, Австрали улсын Элчин сайд Жон Лангтри, 

МОНГОЛЫН МАЛЫН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
АНХНЫ ТОМ 
ЦОГЦОЛБОР 
ХАНБОГД СУМАНД 
АШИГЛАЛТАД ОРОВ
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Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир,  Засаг дарга 
Н.Наранбаатар, Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газрын 
дарга П.Ганхуяг, МАА-н хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид   
оролцлоо.  Энэхүү төв нь Өмнөговь аймаг төдийгүй 
Монгол Улсад малын эрүүл мэндийн томоохонд тооцогдох  
анхны төв болж буйгаараа онцлог юм. Тус төв ашиглалтад 
орсноор малыг халдварт болон халдварт бус өвснөөс 
урьдчилан сэргийлэх, малыг эрүүлжүүлэхэд ихээхэн ахиц 
гарч, улмаар өмнийн говийнхон эрүүл мах, сүү зэрэг 
хүнсний бүтээгдэхүүнээр Оюу толгойн уурхайн ажилчдын 
хүнсний хэрэгцээг хангах, цаашлаад БНХАУ-д экспортлох 
сайхан боломж бүрдэж байна. 

 Ханбогд сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамба ёслолыг 
нээж хэлэхдээ “Оюу толгой” компани орон нутагтай 
Хамтын ажиллагааны гэрээг 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 
22-нд байгуулснаас хойш гурван жилийн хугацаанд 
Өмнөговь аймагт 70 шахам төсөл, хөтөлбөрийг 36.7 
тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлжээ. Үүний 30 хувь буюу 10.3 
тэрбум төгрөгийн 12 төсөл, хөтөлбөрийг манай суманд 
хэрэгжүүлсэн юм. Түүний нэг нь энэ төв юм” гэв. 

“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” маань 
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжил, хүн ардын аж 
амьдралд хувь нэмэр болох цөөнгүй төсөл, хөтөлбөрийг 
амжилттай хэрэгжүүлж, олон түмний талархлыг зүй 
ёсоор хүлээж байгаа. Өнөөдөр бид тус сангийн 1.4  тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтээр боссон энэ сайхан төвийг 
цаашид үйл ажиллагааг нь авч явах багийнханд хүлээлгэн 
өгч байна. Одоогоос нэг жилийн  өмнө говь нутгийн 
хаврын сайхан өдөр та бид шавыг нь тавьж байснаас 
хойш уг төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, өнөөдөр 
ийнхүү нээлтээ хийж, өргөн олонд үүдээ нээх бололцоог 
бүрдүүлэхийн төлөө хамтран ажилласан Өмнөговь аймаг, 
Ханбогд сумын удирдлага, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, 
барилгын гүйцэтгэгчээр ажилласан “Билэгт багана” 
компанийн барилгачдадаа гүн талархал илэрхийлье. Та 

бид хамтдаа малын эрүүл мэндийн төвөө байгууллаа, 
одоо үйл ажиллагаанд нь хамтдаа санаа тавьж, дэмжиж 
ажиллацгаая” хэмээн хэлсэн юм.

Засаг дарга Н.Наранбаатар ярихдаа “Оюу толгой” 
компаниас жил бүр олгодог таван сая доллар өссөөр 36.7 
тэрбум төгрөг болжээ. Энэ төвийг 1.4 тэрбум төгрөгөөр 
барьсан. Тэгвэл 36.7 тэрбум гэдэг маань энэ төв шиг 
30-аад байгууламжийг барьжээ гэсэн үг юм. “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн орон нутагт зарцуулсан 
хөрөнгө оруулалтын 40 шахам хувь нь зөвхөн Ханбогд 
суманд ногдож байна. 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн цогцолбор энэ намар ашиглалтад орно. 
Энэ жил манай аймгийн мал сүрэг таван төрөл дээрээ 
өсч, 2.6 сая малтай боллоо. Энэ төвийг байгуулснаар 
мал сүргээ эрүүлжүүлэхэд асар их ахиц гарна” гэлээ. “Аав 
минь Өмнөговь аймгийн Булган суманд байрлах Говийн 
бүсийн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд 
30-аад ажиллаж байсан юм” хэмээн УИХ-ын гишүүн 
Н.Амарзаяа дурслаа. Элчин сайд Жон Лангтри гуай сүүний 
чиглэлийн хонь үржүүлэх төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэх 
боломжийн талаар ч дурсаад авна лээ.  Хүндэт зочид 
тууз хайчилж, сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн 
дарга Л.Цэнд-Аюушид түлхүүрийг нь гардуулснаар ёслол 
өндөрлөлөө. 

  “Бид “Гацуурт” компаниас “Ангус” үүлдрийн цэвэр 
цусны дөрвөн бяруу авчирлаа. Есөн сартай, махны 
чиглэлийн, нэг нь таван сая төгрөгийн үнэтэй. Эднийхээ 
хүчээр үхрийнхээ үүлдэр угсаа, чанар чансааг сайжруулна. 
Гүн хөлдөөсөн үрээ борлуулж ашиг олно. “Гавилууд” 
хэвшлийн хонио үүлдэр болгохыг зорьж байна. Мал 
нядалгааны цех байгуулна. Махаа олон улсын стандартын 
дагуу бэлтгэж, Оюу толгойн уурхайн ажилчдын хэрэгцээнд 
нийлүүлнэ, улмаар экспортолно” гэж Ханбогд сумын Засаг 
дарга Б.Дэндэвсамба өнгөрсөн оны хавар уг төвийн шав 
тавих үеэр ярьж байсан билээ. Тэр цаг ийнхүү нэг алхам 
ойртлоо. 

 Ёслолын үеэр Ханбогд суманд энэ жилийн анхны 
бороо орж, нутгийнхны магнайг тэнийлгэв. Тэд “Тэнгэр 
хангай эртхэн хураа хайрлалаа, энэ жил сайхан зун болох 
байх аа” хэмээн бэлгэшээж байв. Үртэй бүхэн үрждэг, 
үндэстэй бүхэн ургадаг нь хавар цагийн жам билээ л. 

“Галбын жонон” хамтлагийн морин хуурчид “Үүлэн 
бор”-ыг эгшиглүүлж, тус хамтлагийн бүжигчин охин 
Б.Марал-Эрдэнэ “Янзага” бүжгээ бүжиж, соёлын тэргүүний 
ажилтан, морин хуурч Д.Хүдэрбат охин Мягмарнаран, 
Мандахнаран нарынхаа хамт “Ухаан цэцэг” дуугаар ая 
өргөж ёслолыг чимсэн юм. 
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“ГОВИЙН ОЮУ 
ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 
САН” ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА 
ТАНИЛЦУУЛАВ

  “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г үндэсний хэмжээнд 
танилцуулах уулзалт “Блю скай” цамхгийн “Кристал” 
танхимд болов. “Орон нутгийн тогтвортой хөгжил-
түншлэл-хамтын ажиллагааны төлөө” сэдэвт энэнхүү 
уулзалтад  УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд, Ерөнхий сайдын 
ахлах зөвлөх Н.Энхбаяр, “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн 
дарга Г.Батсүх, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Тим 
Экерсли, Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа, Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир, 
Засаг дарга Н.Наранбаатар, Ханбогд сумын Засаг дарга 
Б.Дэндэвсамба, Австрали улсын Элчин сайд Жон Лангтри 
нарын хүндэт зочид, “Оюу толгой”-той хамтран ажилладаг 
компани, байгууллагын төлөөлөл оролцов.  “Оюу толгой” 

компанийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, сангийн 
удирдах зөвлөлийн дарга Тим Экерсли уулзалтыг нээж 
хэлэхдээ “Та бид Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, 
говь нутгийг хөгжүүлэх зорилготой сан байгуулж байсан 
нь саяхан мэт санагдана. Гэвч энэ хугацаанд сан маань 
26.7 тэрбум төгрөгөөр 65 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 
амжжээ. Өнөөдөр сангийн удирдах зөвлөл хуралдаж, 
олон чухал асуудал, түүн дотор энэ онд хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөр, түүний санхүүжилтийг шийдвэрлэснийг та 
бүхэнд дуулгахад таатай байна. Бид өнгөрсөн гурван жилд 
хийж бүтээснээ улам бататгах болно” гэв. 

  “Энэ уулзалт бол сурталчилгаа биш. Дөнгөж гурван 
нас хүрч буй "хүүхдийнхээ" үйл ажиллагааг та бүхэнтэй 
хуваалцах гэсэн юм. Бидний олон жилийн уйгагүй хичээл 
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зүтгэл, хүч чармайлтын ачаар ийм санг байгуулж чадсан 
билээ. Энэ сан маань өмнийн говийн хөгжлийг дэмжихийн 
төлөө хамтран ажиллах сайхан аз завшааныг бидэнд 
олгосон юм. “Оюу толгой компани бол буяны байгууллага 
биш, ашгийн төлөө бизнесийн байгууллага. Гэхдээ үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг орон нутгийнхаа хөгжилд бодитой 
дэмжлэг үзүүлэх зорилго тавьдаг. Энэ бол олон улсын 
жишгийн дагуу байгуулсан, Монгол Улсад жишиг, үлгэр 
дууриал болсон анхны сан шүү. Бид Ханбогдын хажууд 
шинэ хот байгуулахгүй. Харин Ханбогдыг өргөжүүлж, 
орчин үеийн шинэ хот болгон хөгжүүлэхийг зорьж байна” 
гэж “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх 
уулзалтын үеэр хэлсэн юм. 

 Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатарын 
хэлснээс үзвэл, тус аймаг өнгөрсөн жил 73 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс 12 тэрбум нь 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г-ийнх аж. Сантай 
хамтран ажилласнаар тус аймагт олон бүтээн байгуулалт 
өрнөж, улмаар олон улсад танигдах боломж бүрдсэнийг 
тэрээр онцолж байв. “Оюу толгой” компани 14 нэр 
төрлийн 30-аад бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 
зөвхөн Өмнөговь аймгаас худалдан авахаар болсон нь их 
чухал үзүүлэлт гэнэ. Эдүгээ “Оюу толгой”-н ажилчдын 20 
гаруй хувь нь Өмнөговь аймгийн иргэд юм байна. 

 “Оюу толгой” компани  2015 оны дөрөвдүгээр сарын 
22-нд Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хууль болон 
бусад хууль тогтоомж, тус компанийн хөрөнгө оруулагч 
“Рио тинто” компанийн олон улсад мөрддөг стандарт 
журмын дагуу Хамтын ажиллагааны гэрээг Өмнөговь 
аймаг, тус аймгийн Ханбогд сумтай байгуулсан юм. 
Энэхүү гэрээ  нь Өмнөговь аймаг төдийгүй Монгол Улсын 
хэмжээнд уул уурхайн компани нутгийн захиргааны 
байгууллагатай иж бүрэн Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулан ажиллаж буй анхны жишээ болсон билээ. 
Уг гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” төрийн бус байгууллагыг 

2015 оны есдүгээр сарын 25-нд байгуулсан юм. Уг сан 
“Оюу толгой” компаниас жил бүр олгох таван сая 
ам.долларын сайн дурын санхүүжилтийг удирдан зохион 
байгуулж, Өмнөговь аймагт тогтвортой үр ашиг авчрах 
төсөл,хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн дэмжих замаар тус 
аймгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой. Энэхүү 
зорилгынхоо хүрээнд өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд 
65 төсөл, хөтөлбөрт 26.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт 
олгожээ. Таван сая ам.доллар бол Дундговь аймгийн нэг 
жилийн төсөвтэй тэнцэх хэмжээний мөнгө юм. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн үр өгөөж, хувь 
нэмрийг зарим жишээгээр дурдъя. Төсөл хөтөлбөрийн 
үр шимийг 110 мянга гаруй иргэн хүртжээ. Тус сангаас 
хэрэгжүүлдэг “Говийн оюу оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрт 
Өмнөговийн 87 оюутан хамрагдав. Өмнөговийн жижиг, 
дунд 11 үйлдвэрлэгчид 205 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй 
зээл олгов. Сан 79 байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран 
ажиллажээ.  

Сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн, хэрэгжүүлж 
байгаа томоохон төсөл хөтөлбөрөөс дурдвал:

• Даланзадгад хотод хоёр цэцэрлэг
• Манлай, Ханбогд сумын уурын зуух, дулааны 

цогцолбор
• Ханбогд сумын сум дундын малын эрүүл мэндийн 

төв
• Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын өвийг хамгаалах 

хөтөлбөр
• Ханбогд сумын цэвэр ус хангамжийн цогцолбор
• Ханбогд сумын 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн цогцолбор
• Баян-Овоо сумын хүн эмнэлэг зэрэг болно.

Тус сангаас 2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр 76, 
түүнд зарцуулах санхүүжилт 37 тэрбум төгрөг болж өснө. 

 “Оюу толгой”-гоор овоглосон “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн үйл ажиллагаа ийнхүү түмний сонорт 
хүрч, тэдний талархлыг зүй ёсоор хүлээж байна.  

  Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” компани 
2015 онд Хамтран ажиллагааны гэрээ байгуулж, 
хамтын ажиллагааны хүрээнд “Оюу толгой” ХХК-ийн 
санхүүжилтээр "Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан"-г 
байгуулж, жил бүр Өмнөговь аймагт таван сая ам. 
долларын хөрөнгө оруулалт хийж байна. Уул уурхайгаас 
орж ирсэн санхүүжилт, түүний үр дүнг илүү хүртээмжтэй 
болгох зорилгоор хоёр талын Харилцааны хороо, ажлын 
хэсгүүд харилцан ярилцаж нөлөөллийн сумд, түншлэгч 
сумд болон уул уурхайгүй сумдад тодорхой квот тогтоож, 
хөрөнгө оруулалт хийхээр болжээ. Энэхүү шийдвэрийн 
дагуу Ханбогд суманд 70, түншлэгч Даланзадгад, Баян-
Овоо, Манлай суманд тус бүр 50, уул уурхайгүй сум буюу 
аялал жуулчлалын бүс нутгийн Булган, Баяндалай, 
Сэврэй, Цогт-Овоо, Номгон суманд тус бүр 30 мянган ам. 
долларын санхүүжилт олгох болжээ. Энэ тухай Ханбогд 
сумын Засаг дарга Б.Дэндэвсамбатай гэрээ байгуулсан 
байна. 

“ГОВИЙН ОЮУ 
ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 
САН” СУМДАД ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ ХИЙНЭ
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ГОВИЙН ОЮУ 
ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН”-

ГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ 
ХУРАЛДАЖ, 2018 ОНД 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, 
ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ БАТЛАВ
  Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу толгой” 

компанийн хооронд  2015 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны 
өдөр Хамтын ажиллагааны гэрээ  байгуулж, уг гэрээг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” ТББ-ыг мөн оны есдүгээр сард байгуулсан юм. “Оюу 
толгой” компани Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу 
жил бүр таван сая ам.долларын санхүүжилтийг энэхүү 
сангаар дамжуулан Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжил, иргэдийн сайн сайхан амьдралыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлж байна.

Иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас 
санаачилсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг сангийн ажлын алба 
хүлээн авч, Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” компанийн 
төлөөллөөс бүрдсэн Харилцааны хороогоор хэлэлцүүлэн 
эрэмбэлүүлсний дараа сангийн Удирдах зөвлөл 
санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэн баталдаг. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах 
зөвлөлийн ээлжит хурлаар сангийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой олон чухал асуудлыг шийдвэрлэсний 
зэрэгцээ Харилцааны хороогоор эрэмбэлсэн 17 
төслийг хэлэлцсэнээс 13-ыг нь 9.3 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Орон нутгийн санал хэрэгцээ шаардлагыг 

үндэслэн баталсан эдгээр төсөлд Мандал-Овоо сумын 
хүн эмнэлгийн барилга, Өмнөговь аймгийн музей, 
Даланзадгад сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг, аймгийн 
Бүсийн эмчилгээ оношилгооны төвд цахилгаан шатыг 
холбогдох барилгын хамт байгуулах, Манлай сумын хүн 
эмнэлгийн зураг төсөл боловсруулах зэрэг нийгмийн дэд 
бүтцийн төслүүд багтаж байгаа юм.

Дээрх төслүүдээс гадна 25 дугаар цэцэрлэгийнхний 
санаачилсан хөдөлгөөн эрүүл мэндийг дэмжих,  сумдын 
сургуулиудын дотуур байрны тохижилт үйлчилгээг 
сайжруулах, дунд сургуулийн багш нарт зориулан 
хэрэгжүүлэх “Багшийн хөгжил-ур чадвар” хөтөлбөр, 
аймгийн ХХААГ-аас санаачилсан бэлчээрийн усан 
хангамж сайжруулах “Чандмань эрдэнэ” зэрэг иргэдийн 
сайн сайхан амьдрал, орон нутгийн тогтвортой хөгжилд 
хувь нэмэр оруулах хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг мөн 
санхүүжүүлэх юм.

Тус сангаас түншлэгч байгууллагуудтай хамтран 
Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
санхүүжүүлж ажиллахыг эрхэмлэдэг бөгөөд энэ удаа 
НҮБ-ын Хүн амын сан, Австралийн Элчин сайдын яам, 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-тай хамтран Эмэгтэйчүүдийн 
эрүүл мэндийг дэмжих хамтарсан хөтөлбөрийг 2018-2021 
онд хамтран санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн 
нь говь нутгийн эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө төр, 
хөрөнгө оруулагч бизнесийн байгууллага, төрийн бус 
байгууллага, олон улсын байгууллагын хамтын идэвх 
чармайлтыг нэгтгэсэн чухал үйл явдал боллоо.

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу толгой” компанийн 
хооронд  байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний 
хүрээнд байгуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн 78 
төсөл, хөтөлбөрийг 36.7 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлж дууссан, хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэн ажиллаж 
буй амжилт ололтоор Хамтын ажиллагааны гэрээний 
гурван жилийн ойтой золгож байна.  

  “Оюу толгой” компани, НҮБ-ын Хүүхдийн cан 
Монгол Улсад хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хангахын төлөө 
хамтран ажиллах саналд энэ сарын 7-нд 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. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд талууд уул 
уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутагт хүүхдийн 
эрхийг хангах, ялангуяа шилжин суурьшилтаас үүдэн 
хүүхдэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр 
хамтран ажиллах юм. НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас өнгөрсөн 
жил хийсэн “Уул уурхайг дагасан шилжин суурьшилт, 
Монголын хүүхдүүдэд түүний үзүүлэх нөлөөлөл” сэдэвт 
чанарын судалгаагаар хүн амын шилжин суурьшилтын 
сөрөг нөлөөнд хүүхдүүд хамгийн ихээр өртдөгийг 
тогтоосон байна. “Оюу толгой” компани уг судалгааг 
дэмжин оролцсон бөгөөд уул уурхайн үйл ажиллагаанаас 
үүдсэн шилжин суурьшилт, түүний хүүхдэд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулахад онцгой анхаарч байна. Талууд 
орон нутагт хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах талаар 
хамтран ажиллах бөгөөд хамтын ажиллагааны гол чиглэл 
нь:

• Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийг хөгжүүлэх
• Хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн асуудлыг сайжруулах 

хүрээнд ажлын байрны дэмжлэг болон нэмүү өртгийн 
үнэ цэн бий болгох сүлжээний менежментийг 
бэхжүүлэх

• Талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх

"ОЮУ ТОЛГОЙ" КОМПАНИ, 
НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН 
CАН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ 
ХАНГАХЫН ТӨЛӨӨ 
ХАМТРАН АЖИЛЛАНА
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• Шилжин суурьшилт, хүн амын өсөлтийг урьдчилан 
тооцоолох талаар суурь мэдээ, мэдээллийг нэмэгдүүлэх, 
ингэснээр хүүхдийн эрхэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
зохистой удирдахад дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. 
Суурин төлөөлөгч Алекс Хайкенс ажлын байр бий 

болгох, орон нутгийг хөгжүүлэх, үндэсний хэмжээнд 
хүүхдийн эрхийг хамгаалахад түүчээлэн ажиллаж 
байгаа “Оюу толгой” компанийн удирдлагад талархлаа 
илэрхийлээд “Уул уурхайн салбарын хөгжил Монгол 
Улсын эдийн засаг, нийгэмд үр өгөөжөө өгсөөр байгаа. 
Ингэхдээ энэ үр өгөөжийг хүүхэд бүрт тэгш хүртээх, 
уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүүхдэд учирч болох 
аливаа сөрөг нөлөөллийг ойлгох, бууруулахад илүү 
ихийг хийх боломж байгаа гэж Хүүхдийн сан үзэж байна.
Хувийн хэвшил нь ажилчид, тэдний үр хүүхэд, ажиллаж 
буй нийгэм, орон нутаг руугаа чиглэсэн нийгмийн 
хариуцлагатай бодлого явуулснаар хүүхдийн эрхийг 
хангах, хамгаалахад онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэх бүрэн 
боломжтой. Өнөөдрийн энэ үйл явдал манай хоёр 
байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлээд зогсохгүй 
хүүхдийн төлөө ажиллах чин хүсэл эрмэлзэл, бизнесүүд 
хүүхдийн сайн сайхны төлөө илүү ихийг хийж болохыг 
харуулж байна. Энэхүү санамж бичгийг байгуулснаар 
манай хоёр байгууллагын хамтын ажиллагаа албан ёсны 
болж, улам идэвхжих болно. Хамтын ажиллагааны ийм  
хэлбэр бусад олон байгууллагад үлгэр жишээ болох нь 
дамжиггүй” гэв. 

 “Оюу толгой” компанийн Боловсон хүчин, бүтэц, 
зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер Лаура 
Томас “Оюу толгой компани өөрийн түншлэгч сумдад 
хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хангахад бүх чиглэлээр 
хичээн ажиллах болно” гэж мэдэгдэв. Тэрээр “Оюу 
толгой”-н эрхэм зорилго бол аюулгүй ажиллагааг 
эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг 
цогцлоож, Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр 
оруулах явдал юм. Манай  компани хүүхдүүд аюулгүй 
амьдарч, өсч торниж, шаардлагатай тусламж дэмжлэг 
авч, хүчирхийллээс ангид байх тийм орчныг бүрдүүлэхэд 
чиглэсэн цөөнгүй ажил хийсээр ирсэн билээ. Хэдэн 
жишээ дурдъя.  Нийгмийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх олон 

ажлыг санхүүжүүлснээс онцлон дурдвал Даланзадгадад 
хүүхдийн хоёр цэцэрлэг, Баян-Овоод хүн эмнэлэг,  Манлай 
суманд спорт заал, Ханбогд суманд цэвэр ус хангамжийн 
цогцолбор зэргийг барьж байгуулсан бөгөөд эдгээр 
нь орон нутгийн тогтвортой хөгжилд чиглэсэн бүтээн 
байгуулалт байв. Улаанбаатарын агаарын бохирдлын 
голомтод байрладаг зарим эмнэлэг, сургуульд агаар 
цэвэршүүлэгч болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж 
хандивлаад байна.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 
186-р цэцэрлэгийн аутизмтай хүүхдүүдэд зориулсан 
ангийг тохижуулан хүлээлгэж өгөв.  Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын ассоциацтай хамтран хүүхдийг зам 
тээврийн ослоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 
төслийг энэ оноос  хэрэгжүүлж эхлээд байна. “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаар дамжуулан  Ханбогд суманд 
800 гаруй хүүхдийн багтаамжтай сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолборыг барьж байгаа бөгөөд энэ оны  есдүгээр 
сард ашиглалтад оруулна. Ингэснээр хүүхдүүд аюулгүй 
орчинд сурч боловсрох боломжтой болно. 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. 
Ингэснээр эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ анхаарал хандуулж, 

тэдний сурлага, хүмүүжилд анхаарах цаг гарч байгаа гэж 
бодож байна. Бид ирээдүй хойч үеийнхээ  сайн сайхны 
төлөө хувь нэмэр оруулж байгаадаа туйлын их баяртай 
байна. Бидний хийж бүтээж, зорьж буй зүйл нь Монголын 
хүүхэд багачуудад, тэдний гэр бүлд, эцэг эхэд нь алсдаа 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс авчрахад чиглэж 
байгаа юм. Өнөөдөр бид Монголын ирээдүй хойч болсон 
үр хүүхдүүдийнхээ төлөө НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран 
ажиллах гэж байгаагаа нэр төрийн хэрэг гэж үзэж байна. 
Энэхүү хамтын ажиллагаагаар бидний үйл ажиллагаа 
явуулж буй орон нутагт байгаа хүүхдүүдийн эрхийг 
хамгаалсан, ирээдүйд нь хувь нэмэр оруулсан бодит ажил 
хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна” хэмээн ярьсан юм. 

  Хамтран ажиллах саналд  “Оюу толгой” болон түүний 
гэрээт гүйцэтгэгчид бизнесийн үйл ажиллагаандаа 
албадан болон хүүхдийн хөдөлмөр ашиглахгүй байх, 
хүүхдэд ээлтэй орон нутгийг хөгжүүлэх, боловсролын 
чанарт үргэлжлүүлэн анхаарч, орон нутгийн боловсрол, 
ялангуяа техник мэргэжлийн сургалтын чадавхыг 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ар гэртээ үлдээсэн 
хүүхдүүдийг дэмжих, холбогдох нийгмийн сөрөг 
асуудлуудаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад чиглэсэн 
нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хувилбарууд, бусад үйл 
ажиллагааг  дэмжин хэрэгжүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орон 
нутгийг хөгжүүлэхэд орон нутгийн захиргаанд дэмжлэг 
үзүүлэх зээрг олон чухал заалт оржээ.  
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

  Өмнөговь аймаг "Зөгийн үүр" 
хөтөлбөрийг хоёр дахь жилдээ амжилттай 
хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд уг 
хөтөлбөрт 300 шахам залууг хамруулж, 
гадаадад урт, богино хугацаагаар сургаж, 
туршлага судлуулжээ. Эмч, багш, хуульч 
гээд аль болох олон салбарынхныг 
өргөнөөр хамруулахыг зорьж байна. 
Хамгийн сүүлд Тайванийн Нанхуа их 
сургуульд 20 залууг төрийн удирдлагын 
чиглэлээр магистрантурт сургахаар 
болжээ. Тэдний сургалтын төлбөрийг 
аймаг бүрэн дааж байгаа бөгөөд англи, 
хятад хэл дээр магистрын хичээлээ 
судлах аж. Гадаадад мэргэжил мэдлэгээ 
дээшлүүлж, аймаг, орон нутагтаа ирж 
ажиллах нь "Зөгийн үүр" хөтөлбөрийн 
үндсэн зорилго юм. 

  Өмнөговь аймаг 2018 оныг бүтээн 
байгуулалт, эрүүл мэндийг дэмжих жил 
болгон зарласантай холбогдуулан алба 
хаагчдыг халдварт болон халдварт бус 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, алжаал 
ядаргааг нь тайлах, сэтгэл зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын газарт 
эмч, сэтгэл зүйн танхимыг стандартын 
дагуу тохижуулж саяхан нээв. Байгууллага 
бүр эмчтэй, эрүүл мэндийн шаардлагад 
нийцсэн танхимтай байж алба хаагчид 
болон тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдэд 
эмнэлгийн анхан шатны үзлэг оношилгоо 
хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч 
байх нь эрүүл мэндийн салбарын үйл 
ажиллагааг дэмжих нэг хэлбэр гэж үзэж 
буйгаа тус газрынхан мэдэгдэв. 

  “Оюу толгой” компани Өмнөговь 
аймагтай  2015 онд Хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулсан юм. Энэхүү гэрээний 
дагуу жил тутам таван сая ам.долларыг 
тус аймгийн хөгжил дэвшил, бүтээн 
байгуулалт, хүн зоны боловсрол, эрүүл 
мэндийн чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд 
зарцуулсан билээ. Аймгийн Засаг дарга 
Н.Наранбаатар, Засаг даргын орлогч 
Х.Батболд болон холбогдох албаны хүмүүс 
“Оюу толгой” компанид ажиллаж буй 
аймгийнхаа иргэдийн төлөөлөлтэй саяхан 
уулзаж, санаа бодлыг нь сонсон, бодит 
нөхцөл байдалтай нь танилцлаа. Ойрын 10 
жилийн дотор тус компанийн ажилчдын 
50-иас доошгүй хувь нь Өмнөговийн 
иргэд байх, орон нутгийн компаниуд 
бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ ханган 
нийлүүлэлтэд давуу эрхтэйгээр оролцдог 
байхыг Өмнөговьчууд зорьж байна. 
Ханган нийлүүлэлт, хүний нөөц хариуцсан 
ажлын хэсгийг энэ үеэр байгуулсан бөгөөд 
тэдний уулзалт, хамтын ажиллагааны үр 
дүнд тус аймгийн компаниуд 14 төрлийн 

30 гаруй бараа, ажил, үйлчилгээг “Оюу 
толгой” болон түүний туслан гүйцэтгэгч 
компаниудад давуу эрхтэйгээр нийлүүлж 
байгаа аж. Сард дунджаар 100 гаруй иргэн 
“Оюу толгой” болон туслан гүйцэтгэгч 
компаниудад ажилд оржээ. 2017 оны 
наймдугаар сараас 2018 оны нэгдүгээр 
сар хүртэлх хугацаанд 815 иргэн ажилд 
оржээ. Цаашид ханган нийлүүлэлт, хүний 
нөөцөд Өмнөговьчууд давуу эрхтэйгээр 
оролцдог байхын зэрэгцээ анхаарвал 
зохих хэд хэдэн асуудал байгааг тэд 
хөндлөө. Тухайлбал, аймаг, орон нутгийн 
удирдлагуудтай уулзах энэхүү уулзалтыг 
улирал бүр тогтмол зохион байгуулах, 
ажилд зуучлаад зогсохгүй ажлын байрны 
тогтвортой байдлыг бодлогоор дэмжих, 
туслан гүйцэтгэгч компаниудын цалин 
хөлсийг  “Оюу толгой” компанийнхтай 
дүйцэхүйц болгох, тус компанид ажиллаж 
буй ажилчид, тэнд ажилд орохоор зорьж 
буй иргэдийнхээ мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэхэд анхаарах хэрэгтэйг онцолж 
байв. 

300 ЗАЛУУ "ЗӨГИЙН ҮҮР" 
ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДЛАА

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН 
ГАЗРЫН ЭМЧ, СЭТГЭЛ 
ЗҮЙН ТАНХИМЫГ 
ТОХИЖУУЛАВ

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Д АЖИЛЛАЖ БУЙ ӨМНӨГОВЬЧУУДЫН 
САНАА БОДЛЫГ НЬ СОНСОВ

ОРОН НУТГААР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ
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  Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 2018 оныг 
бүтээн байгуулалтын жил болгон 
зарлалаа. Энэхүү зорилтын хүрээнд тус 
аймгийн 15 суманд 103.8 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт 
хийхээр төлөвлөжээ. 

Аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар 
хэлтэс, агентлагийн дарга нартайгаа үр 
дүнгийн гэрээ байгуулахдаа заавал нэг 
бүтээн байгуулалт хийхийг тусгайлан 
заажээ. Одоогоор төлөвлөж буйгаар энэ 
жил их говийн түүх, соёлын уламжлалыг 

хадгалсан музей, Хөгжимт жүжгийн театр, 
640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн цогцолбор, зарим багийн 
болон эрүүл мэндийн төвийн барилгыг 
шинээр барьж ашиглалтад оруулах юм. 

Түүнчлэн зарим барилгыг засварлаж, 
ашиглалтыг сайжруулахын зэрэгцээ 
агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
дулааны шугам сүлжээг нэмэгдүүлэх, цэвэр 
бохирын шугам сүлжээг өргөжүүлэх зэрэг 
салбар бүрт чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, 
бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэх юм. 

  Даланзадгад сумын цэвэрлэх 
байгууламжийн зураг төслийг 1971 
онд нэгдүгээр сургуулийн бохир усыг 
цэвэрлэх зориулалттайгаар хийж, 
хоногт 168 шоо метр бохир усыг 83 
хувьтай цэвэрлэх хүчин чадалтайгаар 
байгуулжээ. Гэвч одоо 1100 шоо метр 
ус цэвэрлэх шаардлага гарснаас 
ачааллаа даахгүй болсны уршгаар 
бохир ус хөрсөнд шингэн бохирдуулж 
байна. Мэргэжлийн хяналтын газраас 
цэвэрлэх байгууламжийг яаралтай 
нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл шинээр 
барих дүгнэлтийг гаргасанд үндэслэж 
1.8 га талбайд шинэ цэвэрлэх 
байгууламж барихаар болжээ. 
Захиалагч, гүйцэтгэгч компанийнхан 
өнгөрсөн сард уулзаж, шинэ цэвэрлэх 
байгууламж барихтай холбоотой 
асуудлаар санал солилцлоо. Цэвэрлэх 
байгууламжийг Азийн хөгжлийн 
банкны 8.8 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтээр байгуулах бөгөөд 
бүтээн байгуулалтыг дөрөвдүгээр 
сард эхлүүлж, ирэх оны тавдугаар 
сард дуусгахаар төлөвлөжээ. Шинээр 
барих байгууламж нь 3000 шоо метр 
ус хүлээн авч, 98 хувь цэвэрлэх буюу 
биологийн бүрэн цэвэрлэгээтэй юм. 

  Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны "Бид хамтдаа" хөтөлбөрийн 
хүрээнд иргэдийн гадаад хэлний мэдлэгийг 
дээшлүүлэх "Англи хэлтэй-Өмнөговь", "Зөгийн 
үүр" хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж 
байна. “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийн явцад 
таван багшийг Энэтхэг улсад зургаан сарын 
хугацаатай, мөн таван багшийг Филиппин 
улсад нэг сарын хугацаатай анли хэлний 
сургалтад 100 хувийн тэтгэлгээр суралцуулжээ. 
Тэд орон нутагтаа ирээд сурч мэдсэнээ 
мэргэжил нэгт багш нартаа тайлагнаж, 
туршлага солилцож байна. “Зөгийн 
үүр” хөтөлбөрт аймгийн 15 сумаас жигд 
хамруулахыг зорьж байгаа аж. 

ӨМНӨГОВЬЧУУД 2018 ОНЫГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН 
ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

ДАЛАНЗАДГАДЫН 
ЦЭВЭРЛЭХ 
БАЙГУУЛАМЖИЙН 
АЖИЛ ДӨРӨВДҮГЭЭР 
САРД ЭХЭЛНЭ

БАГШ НАР ТУРШЛАГАА 
СОЛИЛЦЖЭЭ

  Говийн бага дархан цаазат газрын 
хамгаалалтын захиргаа энэ оны нэг, 
хоёрдугаар  сард төлөвлөгөөт  биотехникийн 
ажил, хяналт шалгалтыг хоёр удаа хийж, Баян-
Овоо, Хатанбулаг сумын Иргэдийн нийтийн 
хуралд мэдээлжээ. Баян-Овоо сумын Сүүжийн 
булаг, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг суманд 
биотехникийн ажил гүйцэтгэсэн бол Говийн 
бага дархан цаазат газрын А хэсэг (Баян-Овоо, 
Номгон),  Б хэсэг (Ханбогд, Хатанбулаг)-т өвс, 
мөс тавьжээ. Эдгээр ажлын  хүрээнд хар сүүлт 
200, хулан 100 гаруйг тэмдэглэж, 50 тонн мөс, 
100 тонн өвс  тавьж өгчээ.  Хяналт шалгалтын 
үед ан амьтан агнасан, заг бэлтгэсэн зөрчил 
илрээгүй байна. 

АМЬТДАД ЗОРИУЛЖ 50 
ТОНН МӨС, 100 ТОНН ӨВС 
ТАВЬЖЭЭ
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  Говийн бага дархан цаазат газрын 
хамгаалалтын захиргаа гуравдугаар 
сарын сарын 18-нд Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөгөө амжилттай зохион байгууллаа. 
Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт “Оюу толгой”, 
“Ханбогд хурд” компани, цагдаагийн газар, 
сум дундын эмнэлэг, прокурорын газар 
зэрэг 10 гаруй аж ахуй нэгж, байгууллага, 
60 гаруй иргэн оролцов. Тус газраас мөн 
"Дэлхийн усны өдөр"-т зориулсан үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж байна. Үйл 
ажиллагаанд “Оюу толгой” ХХК, Ханбогд 
сумын Засаг даргын тамгын газар,  цаг 
уурын өртөө зэрэг байгууллага хамтран 
оролцож байна. Энэ үеэр ЕБС-ийн VI-
VIII ангийн сурагчдын дунд зарласан 
"Байгальд ээлтэй усны шийдэл" сэдэвт 
эсээ бичлэгийн шилдгүүдээ шалгарууллаа. 
VIII-XI ангийн сурагчдын дунд "Алтан 
хонх" танин мэдэхүйн тэмцээнийг зохион 
байгуулж, шилдгүүдээ шалгаруулав. 
ШУТИС-ийн Геологи уул уурхайн 
сургуулийн дэд захирал Н.Буянхишиг 
усны сэдвээр сонирхолтой лекц уншжээ. 
Дэлхийн усны өдрөөр аж ахуй нэгжүүдийг 
нийтийн хог цэвэрлэгээнд уриалан Их 
булагийн хогийг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд 
“Оюу толгой” компани, Ханбогд 
сумын ЗДТГ,  цаг уурын өртөө зэрэг 
байгууллагынхан идэвхтэй оролцжээ.  

  Монгол дахь Авсралийн Засгийн 
газрын нэрэмжит сургалтын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийг зохицуулах газраас 
“Оюу толгой”-н Ур чадвар, манлайлал 
хөгжлийн багтай хамтран  Оюу толгойн 
уурхай,  Ханбогд, Цогтцэций сумын 
иргэдэд Австрали улсын их, дээд 
сургуулиудад  магистрын төвшинд 
суралцах хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл 
өгөх уулзалтыг саяхан амжилттай 
зохион байгууллаа. Уулзалтад  “Оюу 
толгой” компанийн үндсэн болон гэрээт 
170 гаруй ажилтан, Өмнөговь аймгийн 
иргэд идэвхтэй оролцжээ. Австралийн 
сургалтын тэтгэлэг нь тус улсын Засгийн 
газраас санхүүжүүлж, даян дэлхийн 
манлайлагчдын хойч үеийнхэнд суралцах, 
судалгаа хийх, мэргэжлээ дээшлүүлэх 
боломж олгодог олон улсад нэр хүндтэй 
урт, богино хугацааны сургалтын тэтгэлэг 
юм. Өргөдлийг цахимаар авах бөгөөд 2019 
оны тэтгэлгийн өргөдөл гаргах сүүлчийн 
хугацаа  дөрөвдүгээр сарын 30-ны өдөр 
юм байна. Энэхүү сургалтын тэтгэлгийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
хөтөлбөрийн албан ёсны цахим хуудас 
www.australiaawards.gov.au болон  976-
11-318852 тоот утсанд холбогдож авах 
боломжтой. 

ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДРИЙГ 
ИНГЭЖ ТЭМДЭГЛЭВ

АВСТРАЛИЙН ТЭТГЭЛГЭЭР 
СУРАЛЦЪЯ ГЭВЭЛ...

  Өмнөговь аймаг  5819 малчин 
өрхтэй. Малчдын уйгагүй хөдөлмөр, хичээл 
зүтгэлээр буянт мал сүрэг жилээс жилд 
өсч байна. Тус аймаг 2017 оны жилийн 
эцэст 2.6 сая мал тоолуулсан нь өмнөх 
оныхоос 340 мянгаар өссөн үзүүлэлт юм. 
Тахиа жилд Өмнөговь аймгаас улсын 
аварга малчин зургаа төрсөн нь Цогт-
Овоо сумын Бортээг багийн малчин 
Бямбаагийн Баттулга, Баян-Овоо сумын 
Налих багийн малчин Отгондоржийн 
Авирмэд, Сэврэй сумын Бүйлсэн багийн 
малчин Түмэнбаярын Мягмарбаатар, 
Мандал-Овоо сумын Баянхошуу багийн 
малчин Ренчинбадамын Ганбаатар, Булган 
сумын нэгдүгээр багийн малчин Дашийн 
Отгонсүрэн, Цогтцэций сумын Сийрст 
багийн малчин Жагарайн Тодгэрэл нар юм. 
Мөн алтан төлийн эзэн дөрөв, аймгийн 
аварга малчин 30 тодорсон байна. Ханбогд 
сумын Р.Хүү, Манлай сумын Д.Галаа 
нар алтан ботгоны эзэн, Хүрмэн сумын 
Ц.Идэрхаан, Гурвантэс сумын Л.Баярсайхан 
нар алтан ишигний эзэн болжээ. 

ТАХИА ЖИЛД ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГААС УЛСЫН АВАРГА 
МАЛЧИН ЗУРГАА, АЛТАН 
ТӨЛИЙН ЭЗЭН ДӨРӨВ 
ТОДОРЛОО

  Өмнөговьчууд Манлай сумын уугуул, 
улсын хурц арслан Гомбо-Аюушийн Дэмүүл 
агсны нэрэмжит барилдааныг сүүлийн 10 
гаруй жил амжилттай зохион байгуулж 
байна. Өнгөрсөн онд Монгол бөхийн 
өргөөнөө зохион байгуулсан бол энэ жил 
улсын цолтой 10 гаруй арслан, зааныг 
аймагтаа урьж барилдууллаа. Улсын 
арслан Н.Батсуурь, Р.Пүрэвдагва, заан 
Б.Батмөнх, Н.Жаргалбаяр, Б.Соронзонболд 
нарын зэрэг улс, аймгийн цолтой 128 бөх 
зодоглосноос улсын арслан П.Бүрэнтөгс 
түрүүлж, харцага О.Хангай үзүүрлэж, гарьд 
Б.Гончигдамба, начин Б.Батжаргал нар 
шөвгөрлөө. Түрүүлсэн бөх тав, үзүүрлэсэн 
бөх гурав, шөвгөрсөн бөх нэг сая 
төгрөгийн бай хүртжээ. 

ХУРЦ АРСЛАН 
Г.ДЭМҮҮЛИЙН НЭРЭМЖИТ 
БАРИЛДААНД АРСЛАН 
П.БҮРЭНТӨГС ТҮРҮҮЛЭВ
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  “Оюу толгой” компанийн Ур чадвар, 
манлайллын хөгжлийн багийн хамт олон 
Ханбогд сумын ЕБС-ийн хөгжлийг дэмжих 
чиглэлд сургуулийн багш, сурагчидтай 
хамтран ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд 
тус сургуулийн төгсөх ангийн 75 сурагч, 
15 багш, ажилтны Оюу толгойн уурхайтай 
танилцах аяллыг гурав дахь жилдээ 
амжилттай зохион байгууллаа. Сурагчид 
ирээдүйн мэргэжлээ сонгох чухал 
сонголтын өмнө төрөлх суманд нь өрнөж 
буй бүтээн байгуулалттай танилцаж, 
уурхайн  инженер, мэргэжилтнүүдтэй 
уулзлаа. Тэд эрсдэлийг таниулах төв, 
мэргэжлийн сургалтын төвөөр зочилж, 
спортын цогцолборт сагс, волейбол 
тоглов.  Сурагчид “Ёс заншлын өргөө”-
нд зочилж, Ханбогд сумын ахмадын 
төлөөлөлтэй уулзсанаар уг аялал 
өндөрлөсөн юм. 

ХАНБОГД СУМЫН ЕБС-
ИЙН БАГШ, СУРАГЧИД 
ОЮУ ТОЛГОЙН 
УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦЛАА

  Өмнөговь аймгийн Ус, цаг уур 
орчны шинжилгээний газар 2018 оныг 
техникийн шинэчлэлийн жил болгон 
зарлажээ. Үүний дүнд аймгийнхаа 
15 сумын нутаг дахь үүрэн холбооны 
сүлжээ нэвтэрсэн газруудаас 70532900 
дугаарын утсанд холбогдож, нэг болон 
тав хоногийн цаг агаарын мэдээ,  агаарын 
бохирдол, хур тунадасны талаарх 
мэдээллийг авах боломж бүрдүүллээ. 
Автомат хариулагч 70532900 дугаарын 
утас 24 цагийн турш ажиллаж байгаа нь 
цаг агаарын мэдээлэл иргэд, малчдад 
хүртээмжтэй хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлжээ. 
Цаг агаарын мэдээллийг 24 цагийн турш 
авах боломжтой автомат хариулагчийг 
нэвтрүүлсэн нь ард иргэдээ байгаль, цаг 
уурын эрсдэлээс урьдчилан сэрэмжлүүлэх 
ач холбогдол бүхий ажил болсон байна. 
Түүнчлэн 2017 онд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар УЦУОШГ-т фургон 
автомашин авч өгсөн бол 2018 онд 20 
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр 
төлөвлөжээ. Энэхүү төсвөөр хурын шимийг 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулаад 
зогсохгүй 1987 онд хэвлэсэн "Уур 
амьсгалын лавлах" номыг шинэчлэх юм. 

  Монголын урлаг, соёлын 
өдрүүд “Үлэмжийн чанар” нэрийн дор   
гуравдугаар сарын 18-20-нд Оюу толгойн 
уурхай болон Ханбогд суманд болов.  
Энэ үеэр шаазан урлаач, барималч 
Х.Хадхүүгийн Өндөр гэгээн Занабазарын 
дэгийг баримтлан шаазангаар урласан 
Бурхан багш, Ногоон дарь эх тэргүүтэй 
12 бурхан, ГАММА агентлагийн фото 
зурагчин С.Цацралтын 100 гаруй жилийн 
өмнөх Монголын түүхэн зургуудыг Оюу 
толгойн уурхайд анх удаагаа дэлгэж, 
үзэсгэлэн гаргалаа. Энэхүү үзэсгэлэнг 
200-аад хүн сонирхов. Шаазан бурхдын 
төлөөллөөс гүний уурхайн 1300 метрт 
залсан бөгөөд энэ нь Монголын урлагийн 
түүхэнд анх удаа зохион байгуулсан 
өвөрмөц үйл явдал боллоо. “Жавзандамба 
хутагт” төвийн багш, гавж Д.Нямсамбуу, 

шог зураач С.Цогтбаяр, ШУА-ийн Түүх, 
археологийн хүрээлэнгийн захирал 
С.Чулуун, Монгол Улсын соёлын элч, зураач 
С.Заяасайхан, ГАММА агентлагийн фото 
зурагчин С.Цацралт нар уурхайчидтай 
сонирхолтой яриа өрнүүлж, дэлхийн олон 
улсаас суралцахын зэрэгцээ  Монголын 
гэх соёл, түүхээ  өвлөн хадгалахын учир юу 
вэ, монгол урлаг, түүх соёлоор дамжуулж, 
даяаршиж буй ертөнцөд амжилттай 
яваа  туршлагаасаа хуваалцсан юм. Оюу 
толгойн уурхай бол хүнд даацын тэрэг 
сүлжилдэж, олборлолт явуулдаг төдийгүй 
урлаг соёлоо дээдэлж, ажилчдынхаа  
чөлөөт цагийг сонирхолтой өнгөрөөж, 
оюуны цангааг нь тайлахад анхаарал 
хандуулдаг юм гэдгийг энэхүү үйл явдал 
нотлон харууллаа. 

ӨМНӨГОВЬЧУУД ЦАГ 
АГААРЫН МЭДЭЭГЭЭ 
АВТОМАТ ХАРИУЛАГЧААС 
АВДАГ БОЛЛОО

“ҮЛЭМЖИЙН ЧАНАР” ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙД
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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 (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: Ирээгүй.
Гомдол: Орон нутгийн иргэдээс байгаль 
орчин, хог хаягдалтай холбоотой хоёр 
гомдол ирснийг шийдвэрлэсэн байна.  
Хүсэлт: Найман хүсэлт хүлээн авч, 
зургааг нь шийдвэрлэв.

2018 ОНЫ II, III САРЫН 
САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ТООСЖИЛТЫН МЭДЭЭ
  "Оюу толгой" компани агаарын чанарын байнгын 

хяналт шинжилгээний AQM65 моделийн дөрвөн суурин 
станцыг 2017 оны 8 дугаар сараас албан ёсоор ашиглаж 
эхэлсэн тухай мэдээлж байсан билээ. Станц#1 (ХС) буюу 
хяналтын цэгийг  уурхайн талбайн салхины дээд талд 
буюу баруун хойд буланд, бусад 3 станцийг уурхайн үйл 
ажиллагаанаас орчны агаарын чанарт өөрчлөлт, нөлөөллийг 
үзүүлж байгаа эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн 
зонхилох салхины доор байршлуудад тухайлбал, Станц#2 
(МАС)-ыг "Манлай" ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 
(ХХБ)-ыг Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 
(ХХУТ)-ыг Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус 
суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудаар хэмжсэн 
агаарын чанарын хяналтын дүнг танилцуулж байна. 2018 
оны I сарын 1-ээс III сарын 15-ны хоорондох хоёр сар хагасын 
хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны хоногийн 
дундаж агууламжийг Монгол Улсын агаарын чанарын 
үндэсний стандарт MNS4585:2016-д заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээтэй харьцуулан танилцуулж байна. Нийт станцуудын 

хэмжилтийн үр дүн үндэсний стандарт нийцсэн агууламжтай 
байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар Станц#2 
(МАС)-д 0.019 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.016 мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.017 мг/м3 агууламжтай байсан нь хяналтын 
станцаас ойролцоогоор хоёр дахин өндөр агууламжтай 
байсан хэдий ч үндэсний стандарттай тус дундаж агууламжийг 
харьцуулбал 5-6 дахин бага агууламжтай байв. Станц#1 (ХС) 
-д бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар 0.008мг/м3 
агууламжтай байв.  

PM10 - Daily
Data export
2/15/2018 00:00:00 AM to 3/15/2018 00:59:00 AM
(UTC+08:00) Ulaanbaatar
Averaging period: Daily

Станц#1(ХС)Станц#2(МАС)Станц#3(ХХУТ)Станц#4(ХХБ)MNS4585:2016
18.01.01 0.004583 0.015 0.00625 0.1
18.01.02 0.00125 0.006667 0.0075 0.1
18.01.03 0.00125 0.00875 0.005417 0.1
18.01.04 0.007917 0.016667 0.00625 0.1
18.01.05 0 0.00625 0.00375 0.1
18.01.06 0.002083 0.006667 0.009583 0.1
18.01.07 0.00625 0.015833 0.011667 0.1
18.01.08 0.0075 0.01375 0.01125 0.1
18.01.09 0.006667 0.015 0.012917 0.1
18.01.10 0.007083 0.013333 0.009167 0.1
18.01.11 0.004583 0.014167 0.01875 0.1
18.01.12 0.005417 0.014167 0.012083 0.1
18.01.13 0.01 0.020833 0.028333 0.1

18.02.09 0.01 0.015417 0.01125 0.1
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