
ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2018 ОНЫ ДОЛДУГААР САР

7-р нүүрт

БАЯН-ОВОО 
СУМЫНХАН БАХТАЙ 
САЙХАН НААДЛАА
13-р нүүрт

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
НААДМЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД 
"ОЮУ ТОЛГОЙ" 
КОМПАНИ ОРОЛЦЛОО
3-р нүүрт

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 2018 
ОНЫ ХОЁРДУГААР 
УЛИРЛЫН 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТАЙЛАНГАА 
ТАНИЛЦУУЛЛАА
5-р нүүрт

НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ ЗОРИУЛАВ

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САНГИЙН 
САНХҮҮЖИЛТЭЭР 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
МАНДАЛ-ОВОО 
СУМАНД ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ТӨВИЙН 
ШИНЭ БАРИЛГА 
БАРИНА



2   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

 “Оюу толгой” компани энэ сарын 8, 9-нд болох Ханбогд сумын баяр 
наадмын ажиллагаанд оролцохын зэрэгцээ уламжлалт Нээлттэй 

өдөрлөгөө энэ үеэр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Та бүхнийг 
Ханбогд сумын наадмын талбай дахь “Оюу толгой”-н өргөөнд зочилж, 

манай компанийн үйл ажиллагаа, хамгийн сүүлийн үеийн бодит 
мэдээлэлтэй танилцахыг  урьж байна. 

Ханбогд сумынхандаа Тулгар төрийн 2227, Их Монгол Улсын 812, Ардын 
хувьсгалын 97, Өмнөговь аймгийн 87, Ханбогд сумын 94, Ханбогд суманд 

Эрүүл мэндийн салбар үүсч хөгжсөний түүхт 80 жилийн ойн мэнд 
дэвшүүлье. Та бүхэн сайхан наадаарай.  

Урилга
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
НААДМЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД 
"ОЮУ ТОЛГОЙ" КОМПАНИ 
ОРОЛЦЛОО

СУРЫН ХАРВАА 
Аймаг байгуулагдсаны түүхт 87 жилийн ойн баяр 

наадмын сурын харваанд насанд хүрэгчдийн төрөлд: 
Улаанбаатар, Дундговь, Өмнөговь аймгийн нийт 80 гаруй 
харваачид хурд, хүч, авхаалж самбаа, цэц мэргэнээ сорин 
оролцсоноос:

Эрэгтэй: Тэргүүн байр: Спортын мастер, аймгийн 
мэргэн Д.Чулуунбаяр Өмнөговь аймгийн Номгон сумын 
уугуул. Гэрэлт дөл транс компаний харваач.

Дэд байрт: Спортын мастер, аймгийн мэргэн 
Ё.Батжаргал Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 
харваач.

Гутгаар байр: Дэд мастер Д.Ууганбат Завхан аймгийн 
Тэс сумын харъяат, 

Дөрөвдүгээр байр: Спортын мастер, аймгийн мэргэн 
Ц.Батхуяг. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын харъяат 
Даланзадгад сумын Дулааны цахилгаан станцын харваач.

Тавдугаар байрыг: Дэд мастер, Б.Мэндбаяр. Өмнөговь 
аймгийн Манлай сумын харъяат харваач нар тус тус эзэлж 
наадамчин олноо баясгалаа.

Эмэгтэй: Тэргүүн байрт: Спортын мастер, аймгийн 
мэргэн М.Сарантуяа. Өмнөговь аймгийн Номгон сумын 
харъяат, Бэрс финанс ББСБ-ын харваач.

Дэд байр: МУ-ын гоц харваач И.Цэцэгмаа. Өмнөговь 
аймгийн Баяндалай сумын уугуул

Гутгаар байрт: МУ-ын мэргэн С.Баярмаа. Өмнөговь 
аймгийн Баяндалай сумын уугуул. Спортын төрөлжсөн 7-р 
сургуулийн харваач.

Дөрөвдүгээр байрыг: Дэд мастер Х.Даваацэцэг. 
Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын уугуул. Хилчин спорт 
хороо, Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн 
харваач.

Тавдугаар байрыг: Залуу харваач Б.Будгэрэл. Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад сумын уугуул, Хилчин спорт 
хорооны тамирчин бүсгүйчүүд бусдыгаа магнайлан оноо 
мэргэн, уухай нь цээл байж, хурсан түмнээ баясгалаа.

ШАГАЙН ХАРВАА
Ардын хувьсгалын 97 жил, Өмнөговь аймаг үүсэн 

байгуулагдсаны 87 жилийн баяр наадмын Үндэсний 
шагайн харваанд 26 багийн 250 гаруй харваачид 
оролцсоноос:

Ханбогд сумын Галба шанхийн говь компанийн МУ-ын 
мэргэн Ч.Буянжаргал ахлагчтай баг ТЭРГҮҮН БАЙР

Ханхонгор сумын МУ-ын Үлэмж дархан мэргэн 
Б.Түвшинбаяр ахлагчтай баг ДЭД ТЭРГҮҮН БАЙР

Манлай сумын Н.Баасанжав ахлагчтай баг 
ГУРАВДУГААР БАЙР эзэллээ.

ХУРДАН АЗАРГАНЫ АЙРАГ ТҮРҮҮ
Аймгийн баяр наадмын хурдан АЗАРГАНЫ уралдаанд 

газар газрын 34 азарга хурдалж 
Тод магнай торгон жолоо: Манлай сумын уяач 

Б.Жамъянпүрэвийн хээр
Аман хүзүүнд: Даланзадгад сумын, аймгийн алдарт 

уяач Б.Алтангэрэлийн бор халзан
Айргийн гуравт: Манлай сумын, аймгийн алдарт уяач 

О.Бат-Эрдэнийн алаг
Аймгийн дөрөвт: Мандал-Овоо сумын, сумын алдарт 

уяач Ц.Хүүбаатарын хамар цагаан хонгор
Айргийн тавд: Цогтцэций сумын уяач О.Нэргүйн хул тус 

тус хурдалж аймгийнхаа наадамд алдар цолоо дуудуулан 
уясан эзэн, унасан хүүхэд, хурсан түмнээ баясгалаа.

  Өмнөговь аймгийн 87 жилийн баяр наадмын арга 
хэмжээ нар хур нь тэгширсэн сайхан өдрүүдэд зохион 
байгуулагдаж, “Оюу толгой” компанийн ажилтнууд, 
удирдлагууд наадмын үйл ажиллагаанд өргөнөөр 
оролцож, наадмын талбайд гэр барьсан юм. “Оюу 
толгой” компанийн гэрээр аймгийн удирдлагууд болон 
баяр наадмын зочид зэрэг 2500 гаруй иргэд зочилсон 
байна.

“Оюу толгой” ХХК аймгийн баяр наадмын үйл 
ажиллагааг жил бүр дэмжиж оролцдог бөгөөд энэ жил 
Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангаас наадмын үйл 
ажиллагаанд хандив үзүүлж дэмжсэн юм. 

Ингээд уншигч та бүхэнд аймгийн наадмын талаар 
мэдээлэл хүргэе.
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ИХ НАС
Түрүү магнай: Даланзадгад сумын Д.Дэлгэрдалайн уяж 

хурдлуулсан зээрд
Аман хүзүүнд: Цогтцэций сумын О.Нэргүйн уяж 

хурдлуулсан Хонгор халзан
Айргийн гуравт: Цогтцэций сумын, аймгийн алдарт 

уяач Х.Түмэнбаярын зээрд
Айргийн дөрөвт: Хүрмэн сумын уугуул, аймгийн алдарт 

уяач Б.Насандэлгэрын буурал
Айргийн тавд: Цогтцэций сумын О.Нэргүйн саарал 

тус тус хурдалж уясан эзэн, унасан хүүхэд, хурсан олноо 
баясгалаа.

ХУРДАН ШҮДЛЭН
Түрүү магнай Ханбогд сумын уяач М.Хашбаатарын уяж 

хурдлуулсан Хар
Аман хүзүүнд: Хүрмэн сумын, аймгийн алдарт уяач 

Б.Насандэлгэрийн уяж хурдлуулсан зээрд
Айргийн гуравт: Дундговь аймгийн Хулд сумын, сумын 

алдарт уяач Б.Төмөрсүхийн Халиун
Айргийн дөрөвт: Цогтцэций сумын уяач 

А.Эрдэнэжаргалын Цоохор
Айргийн тавд: Цогтцэций сумын С.Мөнхтөрийн Саарал 

тус тус хурдалж уясан эзэн, унасан хүүхэд, хурсан олноо 
баясгалаа

ХУРДАН СОЁОЛОН
Түрүү магнай: Ханбогд сумын уяач Наранбаатарын уяж 

хурдлуулсан Загал
Аман хүзүүнд: Манлай сумын, аймгийн алдарт уяач 

Б.Насандэлгэрийн уяж хурдлуулсан Хээр
Айргийн гуравт: Ноён сумын, аймгийн алдарт уяач 

Р.Бадамжунайн Хүрэн цоохор 
Айргийн дөрөвт: Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай 

сумын уяач Галмандахын Хонгор халзан
Айргийн тавд: Цогтцэций сумын С.Мөнхтөрийн Саарал 

тус тус хурдалж уясан эзэн, унасан хүүхэд, хурсан олноо 
баясгалаа.

ХУРДАН ХЯЗААЛАН
Түрүү магнай: Дундговь аймгийн Хулд сумын уяач 

Э.Мөнхбатын уяж хурдлуулсан Зээрд халзан
Аман хүзүүнд: Цогтцэций сумын, С.Мөнхбаярын уяж 

хурдлуулсан Саарал
Айргийн гуравт: Даланзадгад сумын, аймгийн алдарт 

уяач Б.Алтангэрэлийн Хээр 
Айргийн дөрөвт: Даланзадгад сумын уяач 

Д.Бойцонхүүгийн Хул
Айргийн тавд: Цогт-Овоо сумын Э.Чинбатын уясан 

Цавьдар тус тус хурдалж уясан эзэн, унасан хүүхэд, хурсан 
олноо баясгалаа

Ардын хувьсгалын 97 жил, Өмнөговь аймаг үүсэн 
байгуулагдсаны 87 жилийн баяр наадмын ДААГАНЫ 
УРАЛДААН айргийн тав:

О.Нэргүйн ЦООХОР Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Б.Наранбаатарын ЗАГАЛ Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
О.Нэргүйн ХОНГОР Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Б.Дашдоржийн ХҮРЭН Дундговь аймаг, Хулд сум
Э.Нямлхагвагийн ХОНГОР Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум.

БӨХИЙН БАРИЛДААН
Тулгар төрийн 2227 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 

812 жил, Ардын хувьсгалын 97 жил, Өмнөговь аймаг 
байгуулагдсаны 87 жилийн баяр наадмын хүчит бөхийн 
барилдаанд МУ-н начин Т. Энхтуяа, Б. Сумъяа, Ц. Одбаяр, 
аймгийн хурц арслан Ш. Дарханбат, Т. Энхтайван, Б. 
Мижидсүрэн, аймгийн арслан Э. Нямаа, С. Идэрсүрэн, В. 
Мөнхбат, Ё. Эрдэнэ-бат, Б. Баянмөнх, Д. Бямбацогт, аймгийн 
заан Б. Амгаланбаатар, Ц. Анхбаяр, Д. Хүрэлбаатар, 
аймгийн харцага М. Адъяахүү нарын тэргүүтэй хүчит 256 
бөх уран мэхийг уралдуулан барилдлаа. Мандал-Овоо 
сумын уугуул Б.Амгаланбаатар түрүүлж аймгийн арслан 
болж, МУ-ын начин Ш.Дарханбат үзүүрлэлээ.  
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” 2018 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
• Аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн сайн гүйцэтгэл
• Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт амжилттай 

үргэлжлэн Босоо ам 5-ыг барьж дууслаа
• Дэлхийн жишиг ус дахин ашиглалт, зохистой 

хэрэглээний үзүүлэлтүүдээ үргэлжлүүлэн бататгав
• 99 сая ам.долларын татвар хураамж
• 208 сая ам.долларын үндэсний худалдан авалт

 “Оюу толгой” компани 2018 оны 6 дугаар сарын 30-
наар дуусгавар болсон хоёрдугаар улирлын шинэчилсэн 
тойм мэдээгээ өнөөдөр танилцууллаа.

“Оюу толгой” компани 2018 оны хоёрдугаар улирлын 
91 хоногийн 84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. 
2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Оюу толгой” 
компанийн 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл 
бэртлийн давтамж 0.19 байлаа.

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 
2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 1.6 тэрбум* 
орчим ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад төлбөрт 
төлсний дотор 2018 оны эхний хоёр улиралд 99 сая 
ам.доллар төлсөн юм.

“Оюу толгой” компанийн ажиллах 15,000 хүрч, Монгол 
Улсад ажил олгогч хамгийн том хувийн хэвшлийн 
байгууллага болоод байна. Ажиллах хүчний 93 хувь нь 
монгол ажилчид бөгөөд үүнээс 20.1 хувийг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, нийт ажиллах хүчний 52.6 хувийг гүний 
уурхайн ажилчид бүрдүүлж байна.

“Оюу толгой” дэлхий даяарх бусад ижил үйл 
ажиллагаатай уурхайнуудын усны хэрэглээний 1/3-тэй 
тэнцэх хэмжээний буюу нэг тонн хүдэр боловсруулахад 
ердөө 0.4 шоо метр ус ашиглаж, дэлхийн жишиг байгаль 
орчны гүйцэтгэлээ үргэлжлүүлэн бататгав. 

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн 
зорилтын нэгэн чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур 

чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн алсын хараагаа 
биелүүлэн ажиллаж 2018 оны 2 дугаар улиралд 264,822 
хүн/цагийн сургалт хийж, 9,363 үндсэн болон гэрээт 
ажилчин хамрагдсан байна.

“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний хоёр 
улиралд 675 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан 
бөгөөд тэдний 479 нь үндэсний компани бөгөөд Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 79 хувийг эдгээр 
компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны хоёрдугаар 
улирал гэхэд үндэсний худалдан авалтад 2.5 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан бол мөн хугацаанд Өмнөговь 
аймгийн нийлүүлэгчдээс авсан бараа, үйлчилгээ худалдан 
авалтдаа 349 сая ам.доллар зарцуулсан байна.

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2018 оны II улирлын 
гүйцэтгэлийн тойм мэдээг дараах хуудаснаас үзнэ үү. 
2018 оны хоёрдугаар улирлын үйлдвэрлэлийн тайлан

Тээрмийн ашиглалтын түвшин дээшилсэн, 
тэсэлгээний үйл ажиллагаа сайжирсантай холбоотойгоор 
боловсруулсан хүдрийн хэмжээ өмнөх улирлаас 6.3 хувиар 
нэмэгдлээ. Хоёрдугаар улиралд үйлдвэрлэсэн баяжмал 
дахь зэсийн хэмжээ өмнөх улирлаас 1.5 хувь нэмэгдсэн 
нь тээрмийн ашиглалтын түвшин дээшилсэн, 6 дугаар 
үе шатны хүдрийн нөөцийн агуулга харьцангуй бага 
байсантай тус тус холбоотой байв. Мөн хугацаанд алтны 

үйлдвэрлэл 19 хувиар нэмэгдсэн нь тээрмийн ашиглалтаас 
гадна 4А дугаар үе шатны хүдэр дэх агуулга, метал авалт 
нэмэгдсэнээс хамаарч байна. 2 дугаар улиралд хийсэн 
борлуулалт ложистикийн үйл ажиллагаа жигдэрч, 1 
дүгээр улиралд давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас 
хуримтлагдсан баяжмалыг хэрэглэгчдэд хүргэсэнтэй 
холбоотойгоор нэмэгдсэн дүнтэй гарлаа.

Туркойз Хилл “Оюу толгой”-г 2018 онд 125,000-155,000 
тонн баяжмал дахь зэс, 240,000-280,000 унци баяжмал 
дахь алт үйлдвэрлэнэ хэмээн таамаглаж байна. Өндөр 
хүчин чадал бүхий тэсэлгээний үр дүнгээс хамааран 
боловсруулсан хүдрийн хэмжээ 2018 оны эцэст 40 сая тонн 
хүрэх төлөвтэй байна.
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт

Гүний уурхайн хөндлөн нэвтрэлтийн ажил ахицтай 
явж байгаа ба тавдугаар босоо амыг амжилттай барьж 
гүйцэтгэн төлөвлөгөөт гүн болох 1,178 метр, 6.7 метрийн 
өргөндхүрлээ. Тавдугаар босоо амын гүйцэтгэлтэй 
холбоотой агааржуулалт нэмэгдэн гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт улам идэвхжих төлөвлөгөөтэй байна. 2020 оны 
дунд үеэс анхны хүдрийг биетийг олборлон эхэлж 2021 
оноос тогтвортой үйлдвэрлэл эхлэхээр төлөвлөж 
байна. 
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“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 2018 оны 7 дугаар сар

“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 2018 оны 7 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.1 
хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 
52.6 хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 
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“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.9 тэрбум орчим 
ам.доллар зарцууллаа. 

20%

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2018 хоёрдугаар улиралд 264,822 хүн цагийн сургалтыг 9,363 гаруй 
үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

264,822

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 68 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 349 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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2018 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний хоёр улиралд 675 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 479 нь үндэсний 
компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 79 хувийг эдгээр 
компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.5 тэрбум ам.доллар 
зарцуулсан.
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“Оюу толгой” компани 2018 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.19 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний хоёр улиралд энэ 
чиглэлд 5.2 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 1.6 тэрбум орчим ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний хоёр улиралд 99 сая ам.доллар төлсөн. 
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“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 2018 оны 7 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.1 
хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 
52.6 хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 
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“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.9 тэрбум орчим 
ам.доллар зарцууллаа. 
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Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2018 хоёрдугаар улиралд 264,822 хүн цагийн сургалтыг 9,363 гаруй 
үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

264,822

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 68 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 349 сая 
ам.доллар зарцуулсан.
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2018 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний хоёр улиралд 675 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 479 нь үндэсний 
компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 79 хувийг эдгээр 
компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.5 тэрбум ам.доллар 
зарцуулсан.
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“Оюу толгой” компани 2018 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.19 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний хоёр улиралд энэ 
чиглэлд 5.2 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 1.6 тэрбум орчим ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний хоёр улиралд 99 сая ам.доллар төлсөн. 
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“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 2018 оны 7 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.1 
хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 
52.6 хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

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

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

74%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2018
(тэрбум ам.доллар)

7.9

“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.9 тэрбум орчим 
ам.доллар зарцууллаа. 

20%

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2018 хоёрдугаар улиралд 264,822 хүн цагийн сургалтыг 9,363 гаруй 
үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)
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2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 68 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 349 сая 
ам.доллар зарцуулсан.
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2018 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)

Жилээр
Өсөн нэмэгдсэн 
дүнгээр

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,000

500

1,500

2,000

3,000

2,500

0
114

498
305
803 288

1,091 301
1,392 291

1,683
279
1,962

336
2,298 208

2,506

“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний хоёр улиралд 675 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 479 нь үндэсний 
компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 79 хувийг эдгээр 
компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.5 тэрбум ам.доллар 
зарцуулсан.
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“Оюу толгой” компани 2018 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.19 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний хоёр улиралд энэ 
чиглэлд 5.2 сая ам.доллар зарцууллаа. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 1.6 тэрбум орчим ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний хоёр улиралд 99 сая ам.доллар төлсөн. 
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“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 2018 оны 7 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2018 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 20.1 
хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 
52.6 хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 
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“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 7.9 тэрбум орчим 
ам.доллар зарцууллаа. 
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Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн чухал 
хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх гэсэн 
алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани 
2018 хоёрдугаар улиралд 264,822 хүн цагийн сургалтыг 9,363 гаруй 
үндсэн болон гэрээт ажилчиддаа зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

264,822

2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 68 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 349 сая 
ам.доллар зарцуулсан.
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2018 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Үндэсний худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани 2018 оны эхний хоёр улиралд 675 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 479 нь үндэсний 
компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 79 хувийг эдгээр 
компаниудад зарцуулав. 2010-2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар үндэсний худалдан авалтад 2.5 тэрбум ам.доллар 
зарцуулсан.
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“Оюу толгой” компани 2018 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
84 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.19 байгаа нь Рио Тинто группийн хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2018 оны эхний хоёр улиралд энэ 
чиглэлд 5.2 сая ам.доллар зарцууллаа. 
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2018 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 1.6 тэрбум орчим ам.долларыг 
татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2018 оны 
эхний хоёр улиралд 99 сая ам.доллар төлсөн. 
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 2018 оны долдугаар сар

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 
САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
МАНДАЛ-ОВОО СУМАНД 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 
ШИНЭ БАРИЛГА БАРИНА

  “Оюу толгой” ХХК нь өөрийн эрхэм зорилгыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2015 оны 04 сарын 22-ны өдөр 
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумтай “Хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-г байгуулж, гэрээний хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор “Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ыг мөн 
оныхоо 9 сард байгуулсан. 

“Хамтын ажиллагааны гэрээ”-ний дагуу “Оюу толгой” 
компанийн зүгээс жил бүр 5 сая ам.доллартай тэнцэх 
төгрөгийн санхүүжилтийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гаар дамжуулан Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжил, иргэдийн сайн сайхан амьдралыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх замаар 

зарцуулж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд сангаас нийт 36.7 
тэрбум төгрөгөөр Хамтын ажиллагааны сэдэвчилсэн 
хавсралтууд болох Усны менежмент, байгаль орчны 
менежмент, уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн 
менежмент, үндэсний түүх соёл ба аялал жуулчлал, 
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сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгыг шинээр барих 
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зэргээс үүдэн сумын ЗДТГ-ын хүсэлт, аймгийн ЗДТГ-ын 
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Ийнхүү 2018 оны 08 сарын 25 ны өдөр буюу Өмнөговь 
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

2018 оны 6 дугаар сар

Компани         Ажилчидын тоо
"Оюу толгой" ХХК   368
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК  63
Буянт Галба ХХК   43
Говь Гурван Сайхан ХХК  23
Даян Контракт Майнинг ХХК  284
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК  70
Максам Эксплозивс ХХК  29
Моннис Интернэшнл ХХК  49
Өгөөмөр Гавилууд ХХК  28
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК  89
Саппорт Сервис Монголиа ХХК  1016
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК  60
Ханбогд Хурд ХХК   185
Эс Си Си ХХК   75
Премиум Конкрит ХХК  45
Субутай Майнинг ХХК   31
Хаан Шоргоолж ХХК   31
Ханбогд Хайрхан ХХК   25
Монаделфус Монголиа ХХК  27
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 285
Эко Минерал ХХК   24
Нийт    2897

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2018 оны 6-р 
сарын 30-ны байдлаар Өмнөговь аймгаас 2897 
ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах 
хүчний 20 хувийг эзэлж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж 
буй ажилтнууд уул уурхайн болон бусад 
мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх 
түвшинд ажиллаж байна.

2005 оноос 
Өмнөговь 
аймагт эрэлттэй 
мэргэжлээр эрэгтэй 
157, эмэгтэй 222 
оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулснаас 
одоо 84 оюутан 
үргэлжлүүлэн 
суралцаж байна.

Ирээдүйн 
манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн 
бэлтгэн хөгжүүлж, 
хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход 
чиглэсэн хөтөлбөрт 
хамруулж байна.

Мэргэжлийн 
сургалтын 
хөтөлбөрүүдэд 
Өмнөговь аймгаас 
120 залуус 
хамрагдсаны 62 
хувь нь Оюу толгой 
төсөлд ажиллаж 
байна.

Сум            Ажилчидын тоо
Ханбогд    1520
Баян-Овоо   87
Даланзадгад   957
Манлай    185
Өмнөговь аймгийн бусад сум  148
"Оюу толгой" ХХК-д ажиллаж буй Өмнөговь 
аймгийн иргэд  
Удирдах ажилтан   21
Инженер, мэргэжилтэн  26
Оператор    177
Тусгай дунд мэргэжлийн ажилчид 81
Дадлагажигч ажилтан  21
Бусад    2571
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Өгөөмөр Гавилууд ХХК 28 Сум Sum of Count of Employee2
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Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 60 Даланзадгад 957
Ханбогд Хурд ХХК 185 Манлай 185
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Эко Минерал ХХК 24 Дадлагажигч ажилтан 21
(blank) 47 Бусад 2571
Нийт 2897

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

SCC компаниар дамжуулан орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажилтан хайж байна. Энэхүү ажлын байрын сонирхож буй иргэд хөдөлмөр халамжыг хэлтэст 
хандана уу.
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Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/
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Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 

төгсөгчдийн ажиллаж буй байдал

Оюу толгой

Гэрээт компани

Бусад59%
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Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 

төгсөгчид

Улаанбаа
тар

Өмнөговь

73

22

116

68

32

13

32

23

Эрүүл мэнд ш/у
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Нийгмийн ухаан 

Боловсрол

Уул уурхай

Мэдээллийн технологи

Инженер/технологи

Барилга

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2018 оны 6-р сарын 30-ны 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2897 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 20 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
эрэгтэй 157, эмэгтэй 222 оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулснаас одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн 
суралцаж байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн бэлтгэн 
хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч 
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь аймгаас 
120 залуус хамрагдсаны 62 хувь нь Оюу толгой төсөлд 
ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд 
уул уурхайн болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын 
байранд бүх түвшинд ажиллаж байна.

Өмнөговь, 
20%

Бусад, 80%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 3%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа4%

Барилга 
3%

Сайтын үйлчилгээ 
10%

"Оюу толгой" ХХК-д  ажиллаж буй Өмнөговь  аймгийн 

0

2018  оны 6 дугаар сар

Компани Ажилчидын тоо
"Оюу толгой" ХХК 368
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 63
Буянт Галба ХХК 43
Говь Гурван Сайхан ХХК 23
Даян Контракт Майнинг ХХК 284
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 70
Максам Эксплозивс ХХК 29
Моннис Интернэшнл ХХК 49
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 28 Сум Sum of Count of Employee2
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 89 Ханбогд 1520
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 1016 Баян-Овоо 87
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 60 Даланзадгад 957
Ханбогд Хурд ХХК 185 Манлай 185
Эс Си Си ХХК 75 Өмнөговь аймгийн бусад сум 148
Премиум Конкрит ХХК 45
Субутай Майнинг ХХК 31 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Хаан Шоргоолж ХХК 31 Удирдах ажилтан 21
Ханбогд Хайрхан ХХК 25 Инженер, мэргэжилтэн 26
Монаделфус Монголиа ХХК 27 Оператор 177
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 285 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 81
Эко Минерал ХХК 24 Дадлагажигч ажилтан 21
(blank) 47 Бусад 2571
Нийт 2897

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

SCC компаниар дамжуулан орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажилтан хайж байна. Энэхүү ажлын байрын сонирхож буй иргэд хөдөлмөр халамжыг хэлтэст 
хандана уу.

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

365 365 370 370 369 368

1950
2270 2420 2402 2463 2529

2315

2635
2790 2772 2832 2897

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

Гэрээт компани

"Оюу толгой" ХХК

42%

20%

38%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 

төгсөгчдийн ажиллаж буй байдал

Оюу толгой

Гэрээт компани

Бусад59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 

төгсөгчид

Улаанбаа
тар

Өмнөговь

73

22

116

68

32

13

32

23

Эрүүл мэнд ш/у

Байгалийн ухаан

Нийгмийн ухаан 

Боловсрол

Уул уурхай

Мэдээллийн технологи

Инженер/технологи

Барилга

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2018 оны 6-р сарын 30-ны 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2897 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 20 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
эрэгтэй 157, эмэгтэй 222 оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулснаас одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн 
суралцаж байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн бэлтгэн 
хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч 
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь аймгаас 
120 залуус хамрагдсаны 62 хувь нь Оюу толгой төсөлд 
ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд 
уул уурхайн болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын 
байранд бүх түвшинд ажиллаж байна.

Өмнөговь, 
20%

Бусад, 80%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 3%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа4%

Барилга 
3%

Сайтын үйлчилгээ 
10%

"Оюу толгой" ХХК-д  ажиллаж буй Өмнөговь  аймгийн 

0

2018  оны 6 дугаар сар

Компани Ажилчидын тоо
"Оюу толгой" ХХК 368
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 63
Буянт Галба ХХК 43
Говь Гурван Сайхан ХХК 23
Даян Контракт Майнинг ХХК 284
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 70
Максам Эксплозивс ХХК 29
Моннис Интернэшнл ХХК 49
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 28 Сум Sum of Count of Employee2
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 89 Ханбогд 1520
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 1016 Баян-Овоо 87
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 60 Даланзадгад 957
Ханбогд Хурд ХХК 185 Манлай 185
Эс Си Си ХХК 75 Өмнөговь аймгийн бусад сум 148
Премиум Конкрит ХХК 45
Субутай Майнинг ХХК 31 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Хаан Шоргоолж ХХК 31 Удирдах ажилтан 21
Ханбогд Хайрхан ХХК 25 Инженер, мэргэжилтэн 26
Монаделфус Монголиа ХХК 27 Оператор 177
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 285 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 81
Эко Минерал ХХК 24 Дадлагажигч ажилтан 21
(blank) 47 Бусад 2571
Нийт 2897

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

SCC компаниар дамжуулан орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажилтан хайж байна. Энэхүү ажлын байрын сонирхож буй иргэд хөдөлмөр халамжыг хэлтэст 
хандана уу.

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

365 365 370 370 369 368
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Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

Гэрээт компани

"Оюу толгой" ХХК

42%

20%

38%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 

төгсөгчдийн ажиллаж буй байдал

Оюу толгой

Гэрээт компани

Бусад59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 

төгсөгчид

Улаанбаа
тар

Өмнөговь

73

22

116

68

32

13

32

23

Эрүүл мэнд ш/у

Байгалийн ухаан

Нийгмийн ухаан 

Боловсрол

Уул уурхай

Мэдээллийн технологи

Инженер/технологи

Барилга

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2018 оны 6-р сарын 30-ны 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2897 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 20 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
эрэгтэй 157, эмэгтэй 222 оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулснаас одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн 
суралцаж байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн бэлтгэн 
хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч 
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь аймгаас 
120 залуус хамрагдсаны 62 хувь нь Оюу толгой төсөлд 
ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд 
уул уурхайн болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын 
байранд бүх түвшинд ажиллаж байна.

Өмнөговь, 
20%

Бусад, 80%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 3%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа4%

Барилга 
3%

Сайтын үйлчилгээ 
10%

"Оюу толгой" ХХК-д  ажиллаж буй Өмнөговь  аймгийн 
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 Үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын 
хэлтсээс сайн дурын санаачилгаар Даланзадгад суманд 
ахуйн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, 
үнэлгээг хийлээ. Сургалт ахуйн гал түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх болон ахуйн цахилгааны мэдлэг олгох гэсэн 
хоёр сэдвээр явагдсан. Сургалтад суусан ард иргэд 
идэвхтэй оролцож,  сонирхсон асуултдаа хариулт авлаа. 

Түүнчлэн “Цахилгааны гал түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх үнэлгээ, зөвлөмж”-ийг  зорилтод бүлгийн 10 айл 
өрхөд хийж шаардлагатай зөвлөгөөг өгсөн юм.  

Ихэнх айл өрх цахилгаан хамгаалах хэрэгслээ буруу 

сонгосон, гаднаас ирж байгаа цахилгааны кабель утсаа 
буруу суурилуулсан, гэмтэлтэй разетик ашигласан гэх мэт 
нийтлэг алдаа их байв. Энэ тухай айл өрхүүдэд зөвлөмж 
өглөө. 

Санаачилгын хүрээнд 68 хүн сургалтад хамрагдаж, 
эрсдэлийн үнэлгээ, зөвлөмжийг зорилтод бүлгийн 
10 өрхөд хийсэн юм. Сургалтын хэлтсийн санаачлан 
хэрэгжүүлсэн энэхүү сайн үйлсийн аян амжилттай боллоо. 
Ард иргэд болон хамтран ажилласан байгууллагууд 
сургалт, үнэлгээнд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж 
байлаа.  

ГАЛ ТҮЙМРИЙН 
АЮУЛААС СЭРГИЙЛЭХ 
СУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ОРОН НУТГИЙН 
СОНИН”-Ы
УНШИГЧДЫН 
СОНОРТ

 “Оюу толгой” компани, Оюу 
толгойн уурхайн ажил үйлс, далд уурхайн 
бүтээн байгуулалт, орон нутагт хэрэгжүүлж 
буй төсөл, хөтөлбөр, түүний үр өгөөж, 
ханган нийлүүлэгчдийн ажил үйлс зэрэг 
өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагааны 
тухай үнэн зөв, бодит мэдээллийг 
сонсогчдод, ялангуяа хөдөөгийн малчид, 
иргэдэд хүргэх зорилгоор “Сэрсэн говь” 
нэвтрүүлгээ сэргээн Монголын үндэсний 
радиогоор явуулж байгааг “Орон 
нутгийн сонин”-ы эрхэм уншигч Та бүхэнд 
дуулгахад нэн таатай байна.

Нэвтрүүлэг маань сард хоёр удаа, 

долоо хоног бүрийн ПҮРЭВ гаригийн 
10.20 цагаас тус бүр нэг удаагийн 
давталттайгаар явж байгаа. Гуравдугаар 
сарын дугаарт “Оюу толгой” компанийн 
ТУЗ-ийн дарга, Элчин сайд, олон улсын 
харилцааны доктор Г.Батсүх, дөрөвдүгээр 
сарын дугаарт Орон нутгийн харилцааны 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, 
тавдугаар сарын дугаарт Биологийн 
олон янз байдлын ахлах мэргэжилтэн 
Т.Самданжигмэд, “Оюу толгой”-н 
шилдэг ханган нийлүүлэгч, Ханбогд 
сумын “Өлзийт мөнх овоо” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Ш.Туяа, зургадугаар 

сарын дугаарт Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар нар оролцоод 
байна. Нэвтрүүлгийг соёлын гавьяат 
зүтгэлтэн, Д.Нацагдоржийн шагналт, 
нэрт яруу найрагч, сэтгүүлч Дан.Нямаа 
гардан хөтөлж байна. Долдугаар сарын 
нэвтрүүлэгт Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын орлогч Х.Батболд, С.Мөнхбаяр нар 
оролцох болно. “Сэрсэн говь” нэвтрүүлгийг 
үндэсний ТВ, радиогийн mnb.mn. цахим 
хуудас, радиогийн 106, FM-ийн 100.9 
долгионоор үзэх боломжтойг та бүхэндээ 
дуулгая.  
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ХӨГЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР

Уг хөтөлбөр нь Монголын 
ирээдүйн манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн бэлтгэн 
хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход нь дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр юм.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2013 ОНООС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

313
Улаанбаатарын 
ахлах сургуулийн 
сурагчид

163
Ханбогд сумын 
ахлах сургуулийн 
сурагчид

353
Дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн 
оюутан

52
Даланзадгад сумын 
ахлах сургуулийн 
сурагчид

63
Хаан банк, 
Сумитомогийн 
тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутан
2016 ОНООС ХААН БАНК 
СУМИТОМОГИЙН ТЭТГЭЛГИЙН 
ОЮУТНУУД ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН.ТОМООР ХАРАХ

ХӨТӨЛБӨР ДАРААХ ГУРВАН ҮЕ ШАТААР ЯВАГДДАГ. “ЗАЛУУС ЗАЛУУСАА”
СУРГАХ АРГА БАРИЛ

ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН ОЮУТНЫ ТОО 

ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН СУРАГЧДЫН ТОО 

Оюутан, сурагчид 
хөтөлбөрт хамрагдсан 

Ахлах сургуулийн 
сурагчид

Дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт хамрагдсан

Их дээд сургуулийн 
оюутан

944 528 25416 

2018 оны 2-р сарын байдлаар

БИ ХЭН БЭ?
БАГААР АЖИЛЛАХ

Улаанбаатар 
313 215

Өмнөговь

Улаанбаатар

Даланзадгад Ханбогд
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН ДОТООДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

“Оюу толгой” компанийн 
Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр 
нь Монголын их, дээд сургуульд уул 
уурхайн чиглэлээр амжилттай 
суралцаж байгаа оюутан сурагчдад 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд 
зогсохгүй тэдний сурч хөгжих 
боломжийг дэмжих зорилготой юм. 
2010 оноос хойш 260 оюутанд уг 
тэтгэлгийг олгоод байна. 

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

181
МУ-н Шинжлэх ухаан 
технологийн их сургууль 

59
Монгол Улсын их 
сургууль 

6
Хөдөө аж ахуйн их 
сургууль 

4
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

10
Бусад

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

168 92

29
Цахилгааны 
инженер 

27
Геологи, геотехникийн 
инженер 

58
Уул уурхайн 
инженер 

20
Байгаль орчны 
инженер 

26
Уул уурхайн 
ашиглалтын технологи 

17
Механик 
инженер 

43
Барилгын 
инженер 

21
Химийн 
шинжлэх ухаан

19
Бусад 

ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ 
ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУДААС:

ДАДЛАГА 
ХИЙСЭН71 ГАДААДЫН 

ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
ШИНЭ 
ТӨГСӨГЧИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
“ОЮУ 
ТОЛГОЙ”-Н 
АЖИЛТАН 
БОЛСОН 

23



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   13

 2018 оны долдугаар сар

БАЯН-ОВОО 
СУМЫНХАН 
БАХТАЙ САЙХАН 
НААДЛАА

 Ардын хувьсгалын 97, Баян-Овоо 
сум  байгуулагдсаны 94 жилийн ойн баяр 
наадам ёслол төгөлдөр сайхан болж 
өндөрлөв. Баяр наадмаар зургаан насны 
хурдан шандаст морьдын уралдаан, хүчит 
бөхийн барилдаан, шагайн багийн болон 
ганцаарчилсан хувийн цуваа харваа, 
сурын харвааг  зохион байгууллаа.

Хүчит бөхийн барилдаанд Номгон 
сумын уугуул, аймгийн өсөх идэр тод 
харцага М.Адьяахүү түрүүлж, Баян-Овоо 
сумын залуу бөх Б.Бат-Өлзий үзүүрлэж, 
аймгийн заан Н.Амгаланбаатар, сумын 
заан Б.Мөнхтүшиг нар шөвгөрлөө.

Сурын харвааны эрэгтэй төрөлд Баян-
Овоо сумын харваач, спортын мастер 
Ц.Угтахбаяр, эмэгтэй төрөлд Ханбогд сумын 
залуу харваач Б.Золжаргал нар тэргүүллээ. 

Шагайн харваанд Ханбогд сумын 
Д.Тэгшээ ахлагчтай баг тэргүүлж, 
хоёрдугаар байрт Ханхонгор сумын 
П.Бямбатогтох ахлагчтай  баг шалгарч, 
Баян-Овоо сумын Д.Түвшинбаяр ахлагчтай 
баг гуравдугаар байрт шалгарлаа

Ийнхүү Баян-Овоочууд аймгийнхаа 
хэмжээнд 2018 оны анхны наадмыг зохион 
байгуулан нар, хуртай сайхан наадлаа.  

САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
 Гомдол: Байгаль  орчинтой 

холбоотой 2 гомдол, нөхөн олговортой 
холбоотой 2 гомдол, Гэрээт компанитай 
холбоотой 1 гомдол хүлээн авч, бүх 
гомдолд хариу өгч шийдвэрлэсэн байна.

Санал: Санал ирээгүй.   
Хүсэлт: Орон нутгийн талуудаас 

нийт 24 хүсэлт хүлээн авч, 23 хүсэлтийг 
шийдвэрлэсэн байна. 

Ирсэн хүсэлтүүдийн төрөл болон тоог 
графикаас харна уу.  
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 Алтайн нурууны төгсөх ноён 
оргил Говь гурван сайхан уулын Хошуу 
овоо хайрхныг анх 1721 онд тахиж байсан 
гэдэг. Далайн түвшнээс дээш 2816 метр 
өндөр, Хошуу овоо хайрхныг анх тахихдаа 
монгол зан заншлыг дээдлэн төр шашны 
ариун үйлийг үйлдэж, 512 бөх барилдуулж 
байжээ. Хангарьдын шинжтэй, сарлагийн 
сүлдтэй Их хайрхан дээрээс Өмнөговь 
аймгийн 12 сумын нутаг дэвсгэр ил 
харагддаг гэнэ.

Зуун зууны буурал түүхтэй Хошуу овоо 
хайрхныг 1990 оны үед Өмнөговь аймгийн 
Хүрмэн сумын нутгийн зон олон тахиж, 
улмаар 2005 оноос аймгийн ИТХ-ын 
тогтоолоор аймгийн ард иргэд, сүсэгтэн 
олон тахин сүсэглэж,  Ерөнхийлөгчийн 
2012 оны зарлигийн дагуу 2013 онд Говь 
гурван сайхан уулын Хошуу овоо хайрхныг 
төрийн тахилгат болгож тахисан байна. 
Таван жилд нэг удаа төрийн тахилгат 
хайрхны тэнгэрийг тайх ёслолыг үйлдэхээр 
болсон бөгөөд энэ оны зургадугаар сарын 
22-ны бэлгэт сайн өдөр төрийн тахилгат 
хайрхны тэнгэр тайх ёслолыг төр, шашны 
ариун үйлийг хослуулан, ёслол төгөлдөр 
үйлдлээ. Төрийн тахилгат их хайрхны 
тэнгэр тайх ёслолд Ерөнхийлөгчийн элч 

төлөөлөгчөөр УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд 
оролцсон юм.

Төрийн тахилгат хайрхны тэнгэр тайх 
ёслолд Өмнөговь аймгийн удирдлагууд, 
нутгийн зон олон, ард иргэд, хөрш 
зэргэлдээ аймгийн төлөөлөл хүрэлцэн 
ирж, хайрхан уулынхаа тэнгэрийг тайх 
ёслолыг үйлдлээ.

Энэ үеэр улс, аймгийн алдар цолтой 32 
бөх уран мэхийг уралдуулан барилдсанаас 
шөвгийн дөрөвт улсын начин Ц.Одбаяр, 
аймгийн хурц арслан Ш.Дарханбат, 
аймгийн арслан С.Идэрсүрэн, аймгийн 
заан Б.Амгаланбаатар нар үлдэж 
Ш.Дарханбат түрүүлж, Ц.Одбаяр 
үзүүрлэв.  

 Төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, 
төрийн шагналт зохиолч С.Удвалын 
нэрэмжит улсын тэргүүний 11 дүгээр 
цэцэрлэгийн дэргэд барих урлагийн 
танхим бүхий 100 хүүхдийн шинэ 
цэцэрлэгийн барилгын ажил 90 хувийн 
гүйцэтгэлтэй  байна. Барилгыг орон 
нутгийн “Суварган говь” компани барьж 
байгаа бөгөөд “Оюу толгой” компанийн 
хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 1.4 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлж байгаа юм. Явган 
хүний зам, 340 метр хашаа, тоглоомын 
талбай бүхий цэцэрлэгийг наймдугаар 
сарын сүүлчээр ашиглалтад оруулна. 

ОРОН НУТГААР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ?

ТӨРИЙН ТАХИЛГАТ ХАЙРХАН УУЛЫН ТЭНГЭРИЙГ ТАЙХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО 100 ХҮҮХДИЙН ШИНЭ 
ЦЭЦЭРЛЭГ НАЙМДУГААР САРД 
АШИГЛАЛТАД ОРНО
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 2018 оны долдугаар сар

 Бүтээн байгуулалтын жилд 
Өмнөговь аймагт улсын болон орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
бүтээн байгуулалт ид өрнөж байна. Бүсийн 
оношилгоо эмчилгээний төвийн шинэ 

барилгыг “Аглут” компани барьж байгаа 
бөгөөд 85 хувийн гүйцэтгэлтэй  байна. 
Тус төвийг энэ оны 4 дүгээр улиралд  
ашиглалтад оруулах юм.  

 Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 969 
сурагч элсэлтйн ерөнхий шалгалт өгсөн 
байна. 760 онооноос дээш 800 хүртэл оноо 
авсан сурагчдыг аймгийн Засаг дарга 1-1.5 
сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулав.

• Б.Одгэрэл Нийгмийн тухай мэдлэг 
-800, Монгол хэл -787

• Д.Маралнаран Биологи 800, 
Математик -795

• Э.Алтанзул Математик 787, Монгол хэл 
-760

• У.Цолмонбаяр Нийгмийн тухай 
мэдлэг-800

• Д.Мягмаржав Нийгмийн тухай мэдлэг 
-800

• Б.Насанцэцэг Биологи-790
• Б.Оюунболор Нийгмийн тухай мэдлэг 

-766
• А.Мишээл Нийгмийн тухай мэдлэг -766
• Н.Бадамсүрэн Монгол хэл 769
• Т.Энхзаяа Монгол хэл -760
Г.Баярмаа Монгол хэл-760 оноо авчээ. 

Эдгээр  11 сурагчийг аймгийн удирдлагууд 
хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн мөнгөн 
шагнал гардуулав.  

БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГА 
85 ХУВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ  БАЙНА

800 ОНОО АВСАН СУРАГЧДЫГ 1.5 САЯ 
ТӨГРӨГӨӨР УРАМШУУЛАВ
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

 "Оюу толгой" компани агаарын 
чанарын байнгын хяналт шинжилгээний 
AQM65 загварын суурин дөрвөн станцаар 
орчны агаарын чанарын үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн тасралтгүй хэмжилтийг 
хийж гүйцэтгэж байна. Байнгын 
хяналт шинжилгээний давуу тал нь 
хэмжилтийн мэдээг хугацааны хувьд нэг 
минутын нарийвчлалтай хэмжих бөгөөд 
хэрэв үзүүлэлт холбогдох стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан 
тохиолдолд автоматаар хэрэглэгчдэд 
мэдээлдэг. Ингэснээр стандарт шаардлагад 
үл нийцсэн тохиолдолд цаг алдалгүй дүн 
шинжилгээ хийж, эх үүсвэрийг тодорхойлон 
сайжруулах арга хэмжээг даруй авч 
хэрэгжүүлэхэд нэн тустай юм. Станц#1 (ХС) 
буюу хяналтын цэгийг  уурхайн талбайн 

салхины дээд талд буюу баруун хойд 
буланд, бусад 3 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 
станцуудын 2018 оны VI сарын 16-ээс 
VII сарын 15-ны хоорондох нэг сарын 
хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны хоногийн дундаж агууламжийг 

Монгол Улсын агаарын чанарын 
үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулан 
танилцуулж байна. Өнгөрсөн нэг сарын 
хугацаанд салхины дундаж хурд олон 
жилийн дундаж орчимд буюу 4.7 м/с буюу 
олон жилийн дундаж орчимд байсан хэдий 
ч  бараг бүх өдөр түр зуурд салхины хурд 
10 м/с -ээс давсан салхитай байхын сацуу 
салхины хурд 20 м/с хүрсэн хүчтэй салхитай 
өдөр ч цөөнгүй тохиолдов. Өнгөрсөн 
нэг сарын хугацаанд бороо хур элбэгтэй 
байсан нь эдгээр хүчтэй салхитай өдрүүдэд 
тоосжилт үүсэхгүй байх гол нөхцөл 
болов. Өмнөх сартай харьцуулбал бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж бараг 
хоёр дахин буурсан байна. Энэ сарын 
хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.010мг/
м3, Станц#2 (МАС)-д 0.016 мг/м3, Станц#3 
(ХХБ) -д 0.010 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.011 
мг/м3  тус тус агууламжтай байв. Бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын 
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
ямагт бага байв.  


