
2020 оны Наймдугаар сар 1

Өмнөговь аймаг нь Монгол Улсын хууль 
тогтоомж, төрийн бодлого, Засгийн газрын 
болон Засаг даргын үйл ажиллагааны ”Бид 
хамтдаа” хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
амжилттай хэрэгжүүлэн 2017, 2018, 2019 оны 
ажлаараа гурван жил дараалан тэргүүлж 
Монгол улсын “ШИЛДЭГ АЙМАГ”-аар 
шалгарлаа.

Энэ амжилтад тус аймгийн 70,000 иргэний 
үүрэг оролцоо, хөдөлмөр зүтгэл хамгийн чухал 
үүрэгтэй байсан гэж үнэлэн Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГазраас амжилтаа хуваалцан шилдгийг 
батламжилсан цомоо албан байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, баялаг бүтээгчдээр аялуулж 
байгаа бөгөөд наймдугаар сарын 26-ны 
өдөр “Оюу толгой” ХХК-ийн хамт олонд 
гардуулж, талархал илэрхийллээ. Өмнөговь 
аймгийн тогтвортой хөгжлийн хамтрагчийн 
хувьд “Оюу Толгой” компани орон нутгийн 
иргэдийг ажилд авах, худалдан авалт болон 
хөрөнгө оруулалтад анхаарал хандуулсан 
урт хугацааны, харилцан ашигтай хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлж, Шилдэг аймгийн 
цомуудыг уурхайн талбайдаа хүлээн авч 
байгаадаа нийт уурхайчид бид бахархаж байна.
• 2015 онд Өмнөговь аймагтай хамтран 

ажиллах гэрээг байгуулснаас хойш “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аар 65.3 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 200 төсөл 
хөтөлбөрийн бүтээн байгуулалтыг хийж, 
орон нутагт шинээр 400 ажлын байр бий 
болгож хамтран ажиллаж байна. 

• 2016 онд “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-ний 
хүрээнд Хангамж, худалдан авалт болон 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэсгийг 
байгуулан орон нутагтай хамтран ажиллаж 
байна. 
Хангамж худалдан авалтын газар нь 

Өмнөговь аймагт нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгож, дотоодын 
ханган нийлүүлэлтийг хөгжүүлэхээр зорин 
ажиллаж байгаа бөгөөд Өмнөговь аймгаас:

• 2017 онд  93 сая ам.доллар
• 2018 онд 126 сая ам.доллар
• 2019 онд 141 сая ам.доллар
• 2020 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 

54 сая ам.долларын бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан авсан байна.

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ажлын хэсэг байгуулагдсанаас хойш 
хамтын ажиллагааг эрхэмлэж, орон нутгийн 
иргэдийн тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжин ажиллах хүрээнд төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн зарчмыг амжилттай хэрэгжүүлж, 

хамтдаа асуудлаа нээлттэй хэлэлцдэг, үр 
дүнтэй гарц, боломжуудыг судалдаг, шийдэлд 
хүрэх замаар хамтын ажиллагааны шилдэг 
туршлагыг бий болгон ажилласаар байна.  

Хамтын ажиллагааны хүрээнд: 
• 2017 онд 2928 
• 2018 онд 3140
• 2019 онд 2925 
• 2020 оны 07-р сарын 31-ний өдрийн 

байдлаар 2942 орон нутгийн иргэн 
ажиллаж байгаа нь нийт ажиллагсдын 
25 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймгийн Нийгэм, эдийн засаг, 
байгаль орчны суурь судалгааг Үндэсний 
статистикийн хороо, Аймгийн Статистикийн 
газар, НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 
хийж дууслаа.  Энэ судалгааг анх 2008 онд 
хийсэн бөгөөд 10 жилийн дараа аймгийн 
хэмжээнд гарсан өөрчлөлтүүдийг суурь 
үзүүлэлтүүдээр хэмжин гаргаснаараа онцлог 
юм. Аймгийн хэмжээнд тогтвортой хөгжлийн 
зорилтууд болох ядуурлыг устгах, эрүүл 
мэнд, боловсролыг дэмжих, эдийн засгийн 
төрөлжилтийн чиглэлд эерэг өөрчлөлт гарсан 
нь бидний хамтын ажиллагааны үр дүн юм. 
“Оюу толгой” компани  аймаг орон нутагтайгаа 
хамтран Хамтын ажиллагааны гэрээгээ 
хэрэгжүүлж, аймгийн тогтвортой хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулсаар байна.

Өмнөговь аймгийн оролцогч талуудтай 
хийсэн бидний оролцоо болон хамтын 
ажиллагаа цаашид улам өргөжин дэлгэрч, 
хамтаараа Өмнөговь аймгийн гэрэлт ирээдүйг 
бүтээн байгуулна гэдэгт бид итгэлтэй байна.  
Бид цаашдаа ч Өмнөговь аймгийн найдвартай, 
түшигтэй түнш хэвээр байх болно.

Итгэлцэлд суурилсан сайхан ирээдүйг 
хамтдаа бүтээцгээе!

“ТАНД БАЯРЛАЛАА” АЯН 2020 ОНЫ НАЙМДУГААР 
САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Санал: Орон нутгаас нэг санал хүлээн 
авсан.
Гомдол: Орон нутгаас гомдол хүлээн 
аваагүй. 
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 4 хүсэлт  
хүлээн авсан ба 2 хүсэлтийг судлан, 
шийдвэрлэх шатанд явж байна. 
Наймдугаар сард хүлээн авсан 
хүсэлтүүдийг дор харуулав (төрлөөр)

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт:
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МАНАЙ АЖЛЫН 
ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 оны II улирлын тойм мэдээ

Эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, 
үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

2020 оны эхний хагаст 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.22 байлаа.

Аюулгүй ажиллагаа нь бидний нэн тэргүүний зорилт. Аюултай гэж 
үзсэн ямар ч ажлыг ажилтан бүр шууд зогсоох эрхтэй. 

2020 оны эхний хагаст амь
хамгаалах зорилготой “Ноцтой

эрсдэлийн удирдлага” хөтөлбөрийн
хүрээнд 95,942 магадлагаа хийлээ.

Ноцтой эрсдэлийн удирдлага

95,942
Магадлагаа

Гүйцэтгэл

0.22
2020 оны эхний хагаст

Хүн/цаг

МОНГОЛ АЖИЛТНУУДЫН 
ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Нийт ажиллах хүчний 94 хувийг
монголчууд бүрдүүлж байна.
Харин гүний уурхайн төсөлд нийт
ажилтнуудын 49 хувь нь ажиллаж
байна.
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БОЛОВСРОЛЫН 
ХӨТӨЛБӨР

(Тэтгэлэг, бусад хөтөлбөрүүд)

2011 оноос хойш 2600 
оюутан

Компанийн
алсын харааны
хүрээнд 2020 оны
эхний хагаст 
202,647 хүн/цагийн
сургалт хийж,
ажилтнуудынхаа
ур чадварыг нь
өсгөсөөр байна.

ЗАЛУУСЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

2013 оноос хойш ахлах 
ангийн 1095 сурагч

“ГОВИЙН ОЮУ”  
САНГИЙН 
ТЭТГЭЛЭГ

2015 оноос хойш 
Өмнөговийн 320 оюутан 

тус тус хамрагджээ.

ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
(2010-2020/02 улирал, сая ам.доллар)

2020 оны эхний хагаст үйл ажиллагааны худалдан авалтын баг 615 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 417 
нь үндэсний компаниуд байв. Эдгээр үндэсний компанид худалдан авалтынхаа 72 хувийг зарцуулав. 2010-2020 
оны II улирлын хооронд үндэсний худалдан авалтад 3.4 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.
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УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР 
(2013-2020/02 улирал)

тэрбум төгрөг
108

87%
2020 оны эхний хагаст ус дахин 
ашиглалтын түвшин 80 хувийн 
зорилтоо давуулан биелүүлж, 

87 хувьд хүрэв.
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МАНАЙ АЖЛЫН 
ҮЗҮҮЛЭЛТ
ТАТВАР, ХУРААМЖ, БУСАД ТӨЛБӨР 
(2010-2020/02 улирал, сая ам.доллар)

2010 - 2020 оны II улирлын хооронд 2.7 тэрбум ам.долларыг татвар, хураамж, үндэсний компаниудад 
төлсөн НӨАТ зэрэг бусад төлбөрт төлсөн. Үүнээс 134 сая ам.долларыг 2020 оны эхний хагаст төлжээ. 
* “Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалт хийдэггүй.

2010-2020 оны 
эхний хагаст өсөн 

нэмэгдсэн дүнгээр 

ТЭРБУМ 
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 татвар хураамж, бусад 
төлбөрт төлжээ. 
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(2010-2020/02 улирал, тэрбум ам.доллар)
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6%

2010-2020 оны II улирлын хооронд үндэсний компаниудтай 
хийсэн худалдан авалт, төсөвт төлж буй татвар, хураамж, үндсэн 
ажилчдын цалин 11 тэрбум ам.доллар давлаа.

Улсын төсөвт төлсөн 
шууд төлбөрүүд

Цалин

Үндэсний 
компаниудад төлсөн 
төлбөр

ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 
ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД 
(сая ам.доллар)

5.4
92%

8%
Орон нутгийн 

төсөл хөтөлбөрүүд

2020 оны эхний хагаст тогтвортой хөгжилд чиглэсэн 
төслүүдэд 5.4 сая ам.долларын санхүүжилт олгожээ.

САЯ 
АМ.ДОЛЛАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ХИЙСЭН 
ХУДАЛДАН АВАЛТ 
(2010-2020/02 улирал, сая ам.доллар)

2020 оны эхний хагаст Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 73 ханган нийлүүлэгчээс 608 
сая ам.долларын бараа, үйлчилгээ авлаа.

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАЯЖМАЛ 
ДАХЬ ЗЭСИЙН ХЭМЖЭЭ 
(мян.тонн)

2020 оны II улиралд 36,495 тонн баяжмал дахь зэс 
үйлдвэрлэв. 140,000 – 170,000 тонн баяжмал
дахь зэс үйлдвэрлэх жилийн төлөвлөгөөний биелэлт
хангалттай байна. 
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Бүтэн жилийн 
төлөвлөгөө:

140 - 170

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАЯЖМАЛ 
ДАХЬ АЛТНЫ ХЭМЖЭЭ 
(мян.унц)

2020 оны II улиралд 31,150 унц баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэв. 120,000 - 150,000 унц баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэх төлөвлөгөөг 155,000 - 180,000 унц болгон 
ахиулав. 
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Бүтэн жилийн 
төлөвлөгөө:

155 - 180

ГҮНИЙ УУРХАЙН 
ХӨНДЛӨН НЭВТРЭЛТ
(метр, сараар)

2020 оны эхний хагаст гүний уурхайн хөндлөн 
малталтын гүйцэтгэл 10,959.6 метр, харин налуу амны 
малталтын ажил 2,009.5 метрийн ахицтай байлаа.

2020 оны II улирлын тойм мэдээ

36.5

31.1

Үргэлжлэл нь 3-р нүүрт...

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 2020 ОНЫ ХОЁРДУГААР 
УЛИРЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
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МАНАЙ АЖЛЫН 
ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 оны II улирлын тойм мэдээ

Эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, 
үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

2020 оны эхний хагаст 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.22 байлаа.

Аюулгүй ажиллагаа нь бидний нэн тэргүүний зорилт. Аюултай гэж 
үзсэн ямар ч ажлыг ажилтан бүр шууд зогсоох эрхтэй. 

2020 оны эхний хагаст амь
хамгаалах зорилготой “Ноцтой

эрсдэлийн удирдлага” хөтөлбөрийн
хүрээнд 95,942 магадлагаа хийлээ.

Ноцтой эрсдэлийн удирдлага

95,942
Магадлагаа

Гүйцэтгэл

0.22
2020 оны эхний хагаст

Хүн/цаг

МОНГОЛ АЖИЛТНУУДЫН 
ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Нийт ажиллах хүчний 94 хувийг
монголчууд бүрдүүлж байна.
Харин гүний уурхайн төсөлд нийт
ажилтнуудын 49 хувь нь ажиллаж
байна.

94%

Үүрэг 90%

БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ
(Нийт хүн/цаг)
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БОЛОВСРОЛЫН 
ХӨТӨЛБӨР

(Тэтгэлэг, бусад хөтөлбөрүүд)

2011 оноос хойш 2600 
оюутан

Компанийн
алсын харааны
хүрээнд 2020 оны
эхний хагаст 
202,647 хүн/цагийн
сургалт хийж,
ажилтнуудынхаа
ур чадварыг нь
өсгөсөөр байна.

ЗАЛУУСЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

2013 оноос хойш ахлах 
ангийн 1095 сурагч

“ГОВИЙН ОЮУ”  
САНГИЙН 
ТЭТГЭЛЭГ

2015 оноос хойш 
Өмнөговийн 320 оюутан 

тус тус хамрагджээ.

ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
(2010-2020/02 улирал, сая ам.доллар)

2020 оны эхний хагаст үйл ажиллагааны худалдан авалтын баг 615 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 417 
нь үндэсний компаниуд байв. Эдгээр үндэсний компанид худалдан авалтынхаа 72 хувийг зарцуулав. 2010-2020 
оны II улирлын хооронд үндэсний худалдан авалтад 3.4 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.
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УС ДАХИН АШИГЛАЛТ
(хувь, сараар)

УСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ
(Нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны хэмжээ, шоо метр, сараар)

УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР 
(2013-2020/02 улирал)

тэрбум төгрөг
108

87%
2020 оны эхний хагаст ус дахин 
ашиглалтын түвшин 80 хувийн 
зорилтоо давуулан биелүүлж, 

87 хувьд хүрэв.

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

Жилээр

ӨСӨН 
НЭМЭГДСЭН 

ДҮНГЭЭР
ТЭРБУМ 
АМ.ДОЛЛАР3.4

“Оюу толгой” компани 2020 оны хоёрдугаар 
улирлын тайлангаа танилцууллаа.
• “Оюу толгой” компани Олон улсын 

стандартад нийцсэн аюулгүй ажиллагааны 
гүйцэтгэлээ энэ жил дахин хадгаллаа

•  2020 оны баяжмал дахь зэс үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөгөөний зорилтоо хангаж, алтны 
үйлдвэрлэлийн төлөвөө өсгөлөө

• Оны эхний хагаст татвар, төлбөр, 

хураамжаар 134 сая ам.долларыг улсад 
төлсөн

• Мөн оны эхний хагаст 180 сая ам.долларыг 
үндэсний худалдан авалтад зарцуулсан

• Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсны 
болон орон нутгийн “Гурван талт зөвлөл”-
ийн таван жилийн ой тохиолоо

“Оюу толгой” компани нь хоёрдугаар улирлын 
үйл ажиллагааны голлох үзүүлэлт, гүний 

уурхайн төслийн явц болон цар тахлаас 
сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээнүүдээ танилцууллаа. 

Дэлхий нийтийг хамарсан КОВИД-19 
цар тахлаас үүдсэн эрүүл мэнд, эдийн 
засаг, нийгмийн сорилтууд бизнесийн үйл 
ажиллагаанд нөлөөлсөөр байна. 

“Оюу толгой” компанийн гүйцэтгэх захирал 
Армандо Торрес: “Бид ажилтнууд болон 

орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлыг эн тэргүүнд тавин ажлаа тасралтгүй 
урагшлуулсаар байна. Энэ дашрамд бизнесийн 
үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийн тулд 
чармайн ажиллаж байгаа хамт олноороо 
бахархаж буйгаа цохон тэмдэглэе. Оюу толгой 
уурхайн үйл ажиллагаа тогтвортой байна” 
хэмээн мэдэгдлээ.



2020 оны Наймдугаар сар2

2020 оны есдүгээр сард болох “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” (ГОХДС) 
байгуулагдсаны таван жилийн ойтой 

холбогдуулан үйл ажиллагааны товч 
мэдээлэл хүргэж байна. 
• 9/25: “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 

сан” Төрийн бус байгууллагыг 2015 оны 
есдүгээр сарын 25-ны өдөр Өмнөговь 
аймаг, Ханбогд сум болон “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор үүсгэн байгуулсан. 

• ГОХДС-аар санхүүжүүлэх төслийг 
Өмнөговь аймгийн засаг захиргаан 
болон “Оюу толгой” компанийн 
төлөөллөөс бүрдсэн Удирдах зөвлөл 
хэлэлцэж баталдаг.

• $5сая: “Оюу толгой” компани нь 
Хамтын ажиллагааны гэрээний 
үүргийн дагуу ГОХДС -д жил бүр таван 
сая ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх 
төгрөгийн санхүүжилтийг олгодог. 

• ₮65 тэрбум: 2015-2020 онд “Оюу 
толгой” компаниас ГОХДС -д нийт 65 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгоод 
байна.  

• 211 төсөл хөтөлбөр: 2015-2020 
онд ГОХДС эрүүл мэнд, боловсрол, 
сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт, орон 
нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжих, 
байгаль орчин, соёлын өвийг 
хамгаалах зэрэг асуудлаар Өмнөговь 
аймгийн тогтвортой хөгжилд хувь 
нэмэр оруулахад чиглэсэн 211 төсөл 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлж, үр ашигтай, 
зүй зохистой удирдан хэрэгжүүлж 
зохион байгуулж байна. 

• 75%: Нийт санхүүжилтийн 75 хувийг 
“Оюу толгой” компанийн түншлэгч 
сум болох Даланзадгад, Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сумдын нийгэм 
эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих төсөл 
хөтөлбөрт зарцуулаад байна. Үүнээс 
гадна эдгээр сумдад нийт сумд болон 
түншлэгч сумдыг хамарсан төсөл 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Яргуй хөөсөн ямаа нь янгиртай нийлж бэлчсэн 
Жавхлантын хэц, ян цохионд нь яруу зураг, судар болсон 
ямар эртний түүхтэй нутагтай билээ бид.

Өнө эртний өвөг дээдэс чулуун зэвсэг урлан, ахуй 
нөхцөлдөө тохируулж, улмаар жад, нум сум хийж ан 
гөрөө агнан, араатан хөнөөлтөнтэй тэмцэж, овог аймгийн 
амьдралаа залгуулж байжээ.  Оюун ухаан нь хөдөлмөр, 
үйл ахуйгаар дээшлэн хүдэр боловсруулан, хүрэл зэвсэг 
давтан хөгжсөн энэ нутагт амьдрал үргэлжилсээр өнөө 
үед хөгжлийн хөтөч болон дэлхийд гайхагдсан орон 
болжээ. Ийм нутагт төрсөн хувь заяат Ногоонууд овгийн 
Ц.Хандсүрэн гал тахиа жил буюу 1957 онд Батаагийн гол 
хэмээх газар аав Цэрэндорж, ээж Мөнх нарын гэрийг 
гийгүүлэн мэндэлж, нэхий өлгийд боолгон тэврүүлэн 
өсөж, хүүхэд ахуйн  он жилээ энэ л нутагтaa өнгөрөөжээ. 
Тэрээр улаан бүч намируулан дэгдсээр 1973 онд сурагч 
насаа үдээд, 1975-1978 онд Улаанбаатар хотод барилгын 
цэргийн 073-р ангид: 

Алдар цол- Байлдагч
Албан тушаал- Барилгачин
Авсан мэргэжил- Өрлөгчин болж, цэргийн албаа нэр 

төртэй хаажээ. 
Хал цэрэг нутагтаа ирээд бригадын аж ахуй, хэвлэл 

түгээгч, туслах ажилчин байгаад 1981 онд нутгийн бүсгүй 
Батын Охиндүүтэй сэтгэл нийлж, гал голомт бадраажээ.  

Ийнхүү өрхийн тэргүүн, гэрийн эзэгтэй хоёр сүрэглэн 
дүүлэх янгирын хөлөөр шаргин асгарах асга хаданд 
харайх ямаан сүргийг маллаж эдүгээ 40 шахам жилийг 
үджээ. 2019 онд Ханбогд сум 91,600 гаруй ямаан сүрэг 
тоолуулахад Хандсүрэнгийн гэр бүлийн оруулсан хувь 
нэмрийг яриад баршгүй.  Хайрхан, Аман ус, 12 ханат, Ухаа 
овоогоор дөрвөн улирлыг шинжин нутаглаж, малчин 
заяагаа шүтэн малгайн үс соргог явдаг мянга мянган 
хот айлын нэг билээ. Ц.Хандсүрэн идэр залуугаас торгон 
зодогны мөрөн дээрээс тов хийтэл атгаж, уран мэхийг 
хийж ч нэг үзэж, хийлгэж ч нэг үзэж олныг баясгаж, 

охидыг догдлуулж явахдаа сумын наадамд хоёр шөвгөрч, 
нэг үзүүрлэн, 2001 онд  сумын начин цолыг хүртжээ.

Ногоон Жимэн гэдэг тэнхээтэй хүний удам угсаа 
залган, долоон сайхан үрийнх нь гурван хүү, нэг охин нь 
бөхийн спортоор алдар цолоо дуудуулан магнайлжээ. 

Хүү Х.Хишигчулуун аймгийн начин
Хүү Х. Даваадорж аймгийн харцага
Хүү Х.Тодмагнай сумын заан
Хүү Х. Хишигцогт Монгол улсын тэргүүний уурхайчин
Охин Х.Уранхишиг спортын мастер, дэлхийн олс 

таталтын хос хүрэл, жудогийн төрлийн алт, мөнгө, хүрэл 
медальт Аварга дээд сургуулийн дөрвөн удаагийн аварга 
оюутан.

Гэр дүүрэн бөхчүүд, тууз дүүрэн медаль өргөмжлөлөөр 
хоймроо чимсэн спортлог гэр бүл юм. Эдний гэр 
бүлийнхэн  2011, 2019 онуудад “Оюу толгой” компанитай 
нөхөн олговрын гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж, 
сургалтын тэтгэлгийн үр ашгийг хүртэн, малынхаа 
чанарыг сайжруулах ахуй нөхцөл боломжийн байдагт 
сэтгэл өндөр  байна хэмээн ярьж сууна.  Малаа таван 
төрлөөр өсгөж удахгүй  1000-т малчин болох саруул ам 
гэрэлтэй байна. 

М.Дамдинсүрэн 
2020.05.15

Оюу толгой компани Монгол Улсын Усны 
тухай хуульд заасан ус ашиглагчийн 
үүргийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлдэг. 
Тухайлбал:

• Ус хэмнэх хамгийн сүүлийн 
үеийн технологийг үйлдвэрлэлд 
нэвртүүлснээр Баяжуулах үйлдвэрт 
хэрэглэж буй усны 87 хувийг 
үйлдвэрлэлд дахин ашиглаж байна. 

• Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн 
тухай хуулийн 23.2 -д заасны дагуу ус 
ашигласны төлбөрөө цаг хугацаанд нь 
төлдөг. 2013-2019 онд Усны хуулийн 
дагуу Өмнөговь аймагт 100 тэрбум 
төгрөгийг ус ашиглалтын төлбөрт 
төлөөд байна. 

• Усны тухай хуулийн 22.17-д заасны 
дагуу Гүний хоолой, Галбын говьд 
2003-2004 он,  2007 болон 2011 онуудад 
усны эрэл, хайгуулын зориулалтаар 
өрөмдсөн хуучин хайгуулын 
цооногуудыг олон улсын стандартын 
дагуу битүүмжлэн, шаардлагатай 
нөхөн сэргээлтийг хийн гүйцэтгэж 
байна. Өнөөдрийн байдлаар нийт 117 
хайгуулын цооногийг битүүмжлэн, орон 
нутагт хүлээлгэн өгөв. 

Оюу толгой компани усны нөөцийг 
хамгаалж, ариг гамтай ашиглахад 
чиглэсэн арга хэмжээг байнга санаачлан 
хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал:

• Уурхайд ашиглаж байгаа усны 
ууршилтыг бууруулах туршилт судалгаа 
хийгдэж байна. 

• Уст цэг, булаг шандны эхийг цэвэрлэх 
сайн дурын ажлыг жил тутам зохион 
байгуулж, Ханбогд сумын нутагт 
байрлах Их булаг, Далайн булаг болон 
Бага булаг орчмоос 10 тн орчим хог 
цэвэрлэсэн.

Оюу толгой компани уурхайн үйл 
ажиллагаа болон ус ашиглалтаас үүсэж 
болзошгүй нөлөөллийг тогтмол хянадаг. 
Тухайлбал: 

•  271 цооног, 69 гар худаг болон 11 
булаг, шанд буюу нийт 351 уст цэг 
дээр усны хяналт мониторингийн үйл 
ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлж байна. 

• Орон нутгийн 85 малчин өөрсдийн 
гар худгийн усны түвшинг хэмжиж, 
бэлчээрийн усан хангамжийн хяналтыг 
хэрэгжүүлж байна.  

Оюу толгой компани бэлчээрийн усан 
хангамжинд үл нөлөөлөх гүний уст 
давхаргаас ус хэрэглэдэг. 

• Үйлдвэрлэлд хэрэглэж буй усыг “Ус 
үл нэвтрүүлэх шавран давхарга”-ын 
доор буюу газрын гадаргаас 150-
400 метрийн гүнд орших гүний уст 
давхаргаас авч байна. 

Орон нутгийн сонин

ГЭР ДҮҮРЭН БӨХЧҮҮД Эгэл дурсамжийн эзэн

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН УСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН МЭДЭЭ

 43.8% 23.2% 6.2% 4.4% 2.6% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 15.9% 2.4% 

 
Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгө оруулалт (айконоор инфографик харуулах) 

• 1000 гаран хүүхдэд үйлчлэх 5 цэцэрлэг  
• 2400 2000 гаран хүүхдийг сургах 2 ерөнхий боловсролын сургууль  
• 20 ортой орчин үеийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх 2 эмнэлэг  
• 200 м2 талбайтай – хүүхдийг эрүүл чийрэг өсөж хөгжихөд зориулсан 3 спорт заал 
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• 2020 онд “Оюу толгой” компанийн шууд 
санхүүжилтээр Ханбогд сумын төвийн 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
тодотгол, хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 
ажил хийгдэж байна. 

• 2012-2020 онд “Оюу толгой” компанийн 
шууд санхүүжилтээр болон ГОХДС-аар 
дамжуулан Ханбогд сумд нийгмийн 
үйлчилгээ, суурь дэд бүтцийн 13 
төрлийн  барилга байгууламж барих 
ажлыг санхүүжүүлээд байна.

Компанийн бизнесийн бэлэн байдлыг 
хангах баг цар тахлын нөхцөл байдлын 
мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, Монгол 
Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой 
Комисс, Өмнөговь аймаг болон Ханбогд 
сумын орон нутгийн удирдлагуудын 
гаргасан заавар, шийдвэрүүдтэй үйл 
ажиллагаагаа нийцүүлэн, эрсдэлд 
суурилсан арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлсээр байна.
Онцлох хамтын ажиллагаа болон бусад 
мэдээлэл:
• Зам тээврийн ослоор амиа алдах, 

гэмтэх эрсдэлийг бууруулахаар 
зорилгоор “Оюу толгой” компани 
Цагдаагийн Ерөнхий Газар (ЦЕГ) болон 
Мобиком корпорацитай хамтран хоёр 
дахь жилдээ ажиллаж байна. ЦЕГ-ын 
тоон мэдээллээс харахад, өнгөрсөн 
жилийн зам тээврийн ослын тоо 
өмнөх жилтэй харьцуулахад 14.2 
хувиар буурсан байна. Энэ жил тус 
аяны хүрээнд жолоодлогын аюулгүй 
байдлыг хангахад зорчигчийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 
эрсдэлээс сэргийлэх нотолгоонд 
суурилсан чиглэл баримтлан ажиллаж 
байна. 

• Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төлөө хамтран ажиллахаар Өмнөговь 
аймаг, Ханбогд болон бусад түншлэгч 
сумдтай байгуулсан “Хамтын 
ажиллагааны гэрээ”-ний таван 
жилийн ой энэ онд тохиож байна. 
Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд 
орон нутгийн иргэдэд тулгамдаад 
буй нийгэм, эдийн засгийн асуудал, 
бэрхшээлүүдийг шийдэхээр нэн 
ялангуяа эрүүл мэндийн төвүүд, 
сургууль, цэцэрлэг, мах боловсруулах 
үйлдвэр, музей, дулааны станц 
зэрэг нийгмийн дэд бүтцийн 187 
төслийг нийт 27 сая ам.доллароор 
санхүүжүүлэн, хэрэгжүүлээд байна. 
Энэ хугацаанд эдгээр төслүүдийн үр 
шимийг давхардсан тоогоор 390,000 
орон нутгийн иргэд хүртээд байна. 

• 2020 оны Оюу толгойн бүлэг ордын 
техник эдийн засгийн үндэслэлийн 
тодотголыг боловсруулж дууссан 
бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын 
холбогдох байгууллагаар хэлэлцүүлэн, 
хүлээлгэж өгнө. Монгол Улсын 
холбогдох хууль тогтоомжид заасны 
дагуу уул уурхайн компаниуд ТЭЗҮ-ийг 
таван жил тутамд тодотгож байхаар 
заасны дагуу хийж гүйцэтгэсэн. ТЭЗҮ-
ийн тодотголд Хойд Хюго хэсгийн 

гүний уурхайн нэгдүгээр давхрын 
Панель 0-ийн шинэчилсэн уурхайн 
загварыг тусгасан. Олборлох аргачлал 
шинэ загварчлалын дагуу хэвээр 
байхаар тусгагдсан. Түүнчлэн өмнө 
нь мэдээлсэн бүтээн байгуулалтын 
хуваарь болон зардлын хэмжээнд 
өөрчлөлт ороогүй болно. КОВИД-19 
цар тахлын улмаас үүдэн гарах 
зардлын өсөлт, хуваарьт хугацааг 
сунгах зэрэг нь энэхүү тооцоололд 
нөлөөлж болзошгүй юм. 

• Монгол Улсын Засгийн газар 
болон “Оюу толгой” компани Оюу 
толгойн уурхайг дотоодын эрчим 
хүчээр хангахын тулд төрийн өмчит 
цахилгаан станц барих шийдлийг 
дэмжихээр тохиролцоонд хүрсэн 
талаар зургаадугаар сарын 29-ний 
өдөр  “Рио Тинто” групп, “Туркойз 
Хилл” компани мэдээлсэн. Ингэснээр 
Засгийн газар төрийн өмчит цахилгаан 
станцыг санхүүжүүлж, Таван толгойд 
барих юм. Өмнө байгуулсан Эрчим 
хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын 
тухай гэрээнд нэмэлтээр оруулж, 
тохиролцоог баталгаажуулсан бөгөөд 
төрийн өмчит цахилгаан станцын 
ажлын явцыг тохиролцсон хуваарийн 
дагуу явуулна. 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл:
• Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн 

үзүүлэлт 200,000 хүн/цаг тутамд 0.22 
байлаа. 

• Ил уурхайн үйл ажиллагаа тасралтгүй 
үргэлжилж байна. 

• КОВИД-19 цар тахлаас үүдэлтэй Хятад 
улс дахь хязгаарлалтууд буурч, хилийн 
нэвтрүүлэх чадвар сайжирсантай 
холбоотойгоор хоёрдугаар улиралд 
борлуулалт сэргэсэн. 

• Нэг тонн хүдэр боловсруулахад 
0.37 метр куб ус нөхөн сэлбэлтээр 
хэрэглэж зорилтынхоо хүрээнд 
ажилласан ба энэ хугацаанд 
ашигласан усныхаа 87 хувийг 
дунджаар дахин боловсруулсан.

• Ажилтнуудын 94 хувь нь Монголчууд 
байна.

• Татвар, төлбөр, хураамж хэлбэрээр 
134 сая ам.долларыг оны эхний хагаст 
төлсөн бол нийлбэр дүнгээрээ 2010 
оноос хойш 2.7 тэрбум ам.долларыг 
дээрх хэлбэрүүдээр төлжээ. Үүнд 
Монголын ханган нийлүүлэгчдэд 
төлсөн НӨАТ хамаарна.

• Оны эхний хагаст нийтдээ 615 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 
417 нь үндэсний ханган нийлүүлэгчид 
байв. Үйл ажиллагаанд зарцуулах 
худалдан авалтынхаа 72 хувийг эдгээр 

үндэсний ханган нийлүүлэгчээс авсан 
байна. 

Үйлдвэрлэлийн мэдээ:
• 36,495 тонн баяжмал дахь зэс 

үйлдвэрлэсэн нь 2019 оны хоёрдугаар 
улиралтай харьцуулахад долоон 
хувиар буурсан. Үүнд тээрэмд хийсэн 
хуваарьт засварын ажил голлон 
нөлөөлжээ. 

• Хүдрийн агуулга буурсан төдийгүй 
тээрэмдсэн хүдрийн хэмжээ бага 
байснаас үүдэн баяжмал дахь 31,150 
унц алт үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оны 
хоёрдугаар улиралтай харьцуулахад 57 
хувиар буурсан байна. 

• Уурхайн хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн 
үе шатуудад ангилан хуваах ажлыг 
амжилттай ахиулан ажилласан тул 
2021 оны эхний хагаст хүрэхээр 
төлөвлөж байсан зэс, алтны өндөр 
агуулгатай хэсэг рүү энэ оны 
хоёрдугаар хагаст шилжин орох 
боломжийг олгож  байна. 

• Баяжмал дахь зэс үйлдвэрлэлийн 
2020 оны төлөвлөгөө буюу 140,000 
– 170,000 тонн үйлдвэрлэх зорилтоо 
биелүүлэхээр ажиллаж байгаа бол 
алтны үйлдвэрлэлийн төлөвөө 120,000 
– 150,000 унцаас 155,000 – 180,000 унц 
болгон өсгөсөн.

Орон нутгийн сонин

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

1000 гаран хүүхдэд үйлчлэх 
таван цэцэрлэг 

2000 гаран хүүхдийг сургах хоёр 
ерөнхий боловсролын сургууль 

20 ортой орчин үеийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх хоёр 
эмнэлэг 

200 м2 талбайтай бүхий хүүхдийг 
эрүүл чийрэг өсөж хөгжихөд 
зориулсан гурван спорт заал

Орон нутгийн иргэдийг 
дулаанаар хангах дөрвөн уурын 
зуух

Давтагдсан тоогоор орон 
нутгийн 480 мянган хүн төсөл 
хөтөлбөрийн үр ашгийг хүртээд 
байна.   

Орон нутгийн 300 гаран 
байгууллага хувь хүмүүстэй 
харилцан хамтран ажилласан.   

394 шинэ ажлын байр бий 
болгосон.  

Давхардсан тоогоор 187 
оюутанд оюутны тэтгэлэг 
олгосон бөгөөд 87 хувь нь 
аймагтаа ажиллаж байна. 

Хаан банкаар дамжуулан 44 
жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгч нарт бизнесийн 
хөнгөлөлттэй зээл олгосон. 

ХАНБОГД СУМЫН ТӨВИЙН ХӨГЖИЛД ОРУУЛЖ БУЙ 
“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХУВЬ НЭМЭР  

“Оюу толгой” компанийн шууд 
санхүүжилт:
• Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлтийн төв
• Сумын  төвийн 5км хатуу хучилттай зам
• ОТ – Ханбогд чиглэлийн 35квт 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 
дэд станц, өргөтгөл

• “Галба”  цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын 
талбай

• Иргэдийн хөгжлийн төв
• Ус цэвэршүүлэх байгууламж

ГОХДС-аар санхүүжүүлсэн:
• Сум дундын малын эрүүл мэндийн 

нэгдсэн төв
• 640 хүүхдийн сургууль
• 200 хүүхдийн цэцэрлэг
• Уурын зуух
• Үерийн далан, суваг
• Өвс, тэжээлийн агуулах
• Хог хаягдлын байгууламж

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 2020 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН 
ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

...Түрүүч нь 1-р нүүрт
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“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумд 
баригдах 1200 хүүхдийн сургуулийн 
шав тавих, барилгын ажлыг эхлүүлэх 
ёслол наймдугаар сарын долооны өдөр 
боллоо. Ёслолд Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын орлогч Х.Батболд, “Оюу толгой” 
компанийн Орон нутгийн харилцаа 
хариуцсан Ахлах менежер Г.Сугар, 
барилгын ажлыг гүйцэтгэгч “Хүннүгийн 
говь” компанийн захирал В.Мөнхбат 
болон аймаг, сумын боловсролын 
салбарын удирдлага, багш, иргэдийн 
төлөөлөл оролцлоо.   Шинээр баригдах 
1200 хүүхдийн сургууль нь Өмнөговь 
аймаг төдийгүй Монгол Улсын хэмжээнд 
цөөнд тооцогдох том сургуулиудын нэг 
болох бөгөөд “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-аас тус сумд санхүүжүүлэн 
бариулж  буй хоёр дахь сургууль юм. Нийт 
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Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2504
Эко Минерал ХХК 21 Удирдах ажилтан 30
Орика Монголиа ХХК 28 Инженер, мэргэжилтэн 11
Мэйжор Дрийлинг ХХК 37 Оператор 206
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 357 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 152
Нийт 2942 Дадлагажигч ажилтан 39
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 07-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2942 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 25 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 2016-2019 
онд 187 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас 
нь бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 
Өмнөговь аймгаас 215 сурагч хамрагдаад 
байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020 
оны 08 сарын байдлаар орон нутгийн 92 

иргэн хамрагдсан үзүүлэлттэй байна.

"Оюу толгой" төсөлд Өмнөговь аймгаас ажиллаж 
буй ажилтнууд уул уурхай болон бусад мэргэжлээр 
төрөл бүрийн ажлын байранд бүх түвшинд 
ажиллаж байна.
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иргэн хамрагдсан үзүүлэлттэй байна.
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"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 07-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2942 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 25 хувийг эзэлж байна.
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онд 187 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан байна. 
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нь бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 
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Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 90 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 25 Ханбогд 1475
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 826 Баян-Овоо 65
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1136
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 91 Манлай 114
Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Бусад сум 152
Ханбогд Хурд ХХК 121
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2504
Эко Минерал ХХК 21 Удирдах ажилтан 30
Орика Монголиа ХХК 28 Инженер, мэргэжилтэн 11
Мэйжор Дрийлинг ХХК 37 Оператор 206
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 357 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 152
Нийт 2942 Дадлагажигч ажилтан 39
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 07-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2942 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 25 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 2016-2019 
онд 187 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас 
нь бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 
Өмнөговь аймгаас 215 сурагч хамрагдаад 
байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020 
оны 08 сарын байдлаар орон нутгийн 92 

иргэн хамрагдсан үзүүлэлттэй байна.

"Оюу толгой" төсөлд Өмнөговь аймгаас ажиллаж 
буй ажилтнууд уул уурхай болон бусад мэргэжлээр 
төрөл бүрийн ажлын байранд бүх түвшинд 
ажиллаж байна.
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“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын усны 
хяналт шинжилгээнд хамрагдаж байгаа  
Номгон   багийн малчин Х.Далантайн  
эзэмшдэг Энгэр гурван мод  худгийг 2019 
оны  2, 3, 4 дүгээр улирал, 2020 оны 1, 2 
дугаар улиралд хэмжсэн хэмжилтийн үр 
дүнгээс хүргэж байна.  Тухайн худагны 
усны түвшинд 1,2-р улиралд хэлбэлзлэл 
ажиглагдаагүй. Хур тунадасны улирал 
буюу гуравдугаар улиралд тухайн худгийн 
усны түвшин хэлбэлзэл  0.10-0.30  
метрээр нэмэгдсэн байна.
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Орон нутгийн сонин

“МАЛ УГААЛГА, ХАШАА 
ХОРООНЫ АРИУТГАЛ, 
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ 
- 2020”  ТӨСӨЛ НЭЭЛТЭЭ 
ХИЙЛЭЭ

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан” Өмнөговь аймгийн ЗДТГ 
болон Мал эмнэлгийн газартай хамтран 
Өмнөговь аймгийн “Мал угаалга, хашаа 
хорооны ариутгал, халдваргүйжүүлэлт” 
төслийг өнгөрсөн оноос эхлэн хамтран 
хэрэгжүүлж байгаа билээ.  

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” 2019 онд Өмнөговь аймгийн Мал 
эмнэлгийн газар, сумдын мал эмнэлгийн 
тасаг, хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн 
байгууллагуудтай хамтран Өмнөговь 
аймгийн бүх бог мал, өвөлжөө бууцыг 
ариутгах төслийг 800 гаруй сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлж, амжилттай хэрэгжүүлсэн. 
Энэ онд уг төслийг Өмнөговь аймгийн 
орон нутгийн төсвөөс 850 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлж, Мал эмнэлгийн газар 
ерөнхий зохион байгуулагчаар дахин 
ажиллаж байна. Төслийн нээлтийн 
үйл ажиллагаа 2020 оны наймдугаар 
сарын зургааны өдөр Ханхонгор сумын 
Жаргалант багт зохион байгуулагдлаа.  

Нээлтийн ёслолд Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын орлогч бөгөөд “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-ийн Харилцааны 
хорооны дарга Х.Батболд, Өмнөговь 
аймгийн Мал эмнэлгийн газрын дарга 
П.Одбаяр, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн төлөөлөл болон малчдын 
төлөөлөл, сумдын мал эмнэлгийн эмч, 
ажилтнууд оролцлоо. 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
орлогч Х.Батболд “Оюу толгой” компани 
болон Өмнөговь аймгийн ЗДТГазар 
хамтран малчин түмэндээ зориулан 
хэрэгжүүлж буй энэхүү төслийг хоёр дахь 
жилдээ амжилттай зохион байгуулж, мал 
сүргийг эрүүлжүүлэх, малчдын орлогыг 
нэмэгдүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулж 
байгаа нь мэргэжлийн байгууллагын 
гаргасан судалгаанаас харагдаж байна 
гэж онцлон хэллээ.

“Мал угаалга хашаа хорооны 
ариутгал-2019” төслийн хүрээнд 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжин сан”-ийн 
санхүүжилтээр сум бүрд мал угаалгын 
суурин ванн байгуулсны нэг нь Ханхонгор 
сумын Жаргалант багт байдаг. 

Малын эмч нарт шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг гардуулав.

“Оюу толгой” компани орон нутгийн худалдан авалтыг 
сайжруулах зорилгоор орон нутгийн талуудтай хамтран хүнсний 
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх чиглэлээр олон 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ирлээ. Үүний үр дүнд Өмнөговь 
аймгийн үйлдвэрлэгч, тариаланчдаас дараах худалдан авалт 
хийгээд байна. 
• Мах, махан бүтээгдэхүүн: орон нутгийн бэлтгэн нийлүүлэх 

үйлдвэрээс-197 тонн
• Үндэсний хоол: 237 тонн

• Цагаан идээ: 710 кг
• Ингэний сүүн бүтээгдэхүүн: 43,000 ширхэг
• Хүнсний ногоо болон зарим нэр төрлийн жимс: 13 тонн
Цаашид орон нутгаас худалдан авах нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. 
• 2018 онд 14 нэр төрлийн бараа үйлчилгээ худалдан авсан 
• 2019 онд 22 нэр төрлийн бараа үйлчилгээ худалдан авсан   
• 2020 онд 32 нэр төрлийн бараа үйлчилгээ авна 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяраар 
ахлуулсан Өмнөговь аймгийн удирдлага болон “Оюу толгой” 
компанийн Худалдан авалтын газрын “Орон нутгийн худалдан 
авалтыг сайжруулах зорилго бүхий хамтарсан ажлын хэсэг”-ийн 
ээлжит хурал 2020 оны наймдугаар сарын 25-нд Даланзадгад 
хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

 Хурлаар 2020 оны зорилтуудын гүйцэтгэл, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцлээ. 2018 онд 
эхлүүлсэн орон нутгаас худалдан авах 14 нэр төрлийн бараа, 
үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулж 2019 онд найман нэр төрөл 

шинээр нэмж 22 болсон юм. Үүнээс нийт 20 нэр төрлийн бараа, 
үйлчилгээ авахаар ханган нийлүүлэлтийн гэрээ байгуулаад 
байна. Энэ онд нэмэлт арван нэр төрлийн зорилтот тендер 
зарлахаар төлөвлөснөөс есөн тендерийг өдгөө зарласан 
байгаагийн сацуу нэмэлтээр гурван тендер зарлахаар тохирлоо. 

 Мөн Ажлын хэсгийн хүрээнд амжилттай үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа компаниудтай уулзаж, ололт амжилтыг нь 
бусадтай хуваалцах талаар анхааран ажиллахаар тохирлоо. 

 Ирэх хурлаар 2021 онд хийх ажлын талаар ярилцахаар 
шийдсэн юм.

2020 оны наймдугаар сарын 25-нд Даланзадгад хотноо 
болсон “Орон нутгийн худалдан авалтыг сайжруулах зорилго 
бүхий хамтарсан ажлын хэсэг”-ийн ээлжит хурлын үеэр “Орон 
нутгийн хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг дэмжих тухай 
харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-т гарын үсэг зурсан. 
Мөн “Саппорт Сервис Монголиа” ХХК нь “Гүүд Рүүт Интер 
Трейдинг” ХХК болон “Өнөд Өвлөх Трейд ХХК”-тай мах, махан 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх чиглэлээр,  “Төгөлдөр Ананд ХХК”-
тай хүнсний ногоо, жимс нийлүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурах 
ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдсан юм. 

 Өнгөрсөн жилийн хугацаанд орон нутгийн хүнсний ханган 

нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх чиглэлээр олон арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн бөгөөд тодорхой үр дүнд хүрч 
эхлээд байна. Үүнд: 
- орон нутгийн бэлтгэн нийлүүлэх үйлдвэрээс 197 тонн мах, 

махан бүтээгдэхүүн,
- үндэсний хоол нийт 237 тонн,
- цагаан идээ 710 кг, ингэний сүүн бүтээгдэхүүн 43,000 

ширхэг,
- нийт 13 орчим тонн хүнсний ногоо болон зарим нэр 

төрлийн жимс зэргийг Өмнөговь аймгийн үйлдвэрлэгч, 
тариаланчдаас худалдан аваад байна.

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

ХАМТАРСАН АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

“ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ”-Т ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА
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Орон нутгийн сонин

2020 оны долоодугаар сарын 27-ны өдөр Өмнөговь 
аймгийн төмс, хүнсний ногооны механикжсан 
зоорины үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн семинарыг 
“Бизнесийн инноваци хөгжлийн төв”-д зохион 
байгууллаа. Тус семинарт зоорийг менежментийн 
гэрээгээр ажиллуулах “Төгөлдөр Ананд” компани, 
“Саппорт Сервис Монголиа” компани, орон нутгийн 
ногоочдын төлөөлөл оролцов. 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар 
“Аймгийн хүнсний ногоо тариаланчдыг дэмжих, 
орлогын эх үүсвэрийг нь нэмэгдүүлэх”, “Оюу толгой” 
компани “орон нутагт тариалсан эрүүл хүнсээр 
ажилчдаа хангах”, ногоочид “тариалсан ногоогоо Оюу 
толгой төсөлд нийлүүлэх” гэсэн олон талын сонирхлыг 
уялдуулахын тулд эхнээсээ зөв  төлөвлөлт хийж, 
үйл ажиллагааг оновчтой удирдан зохион байгуулах 

даалгаврыг гүйцэтгэгч “Төгөлдөр Ананд” компани 
хариуцахаар болов. 

Тус төлөвлөлтийг хийхэд хамгийн чухал бүлэг 
болох хүнсний ногоо тариаланчдын ашиг сонирхлыг 

хүндэтгэн үзэж, тариаланчдыг нэгтгэх, тэдний дуу 
хоолойг сонсох, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, тэдний 
арга барил, тариалангийн технологийг сайжруулах 
асуудлууд анхаарлын төвд байна.

СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөговь аймаг, Ханбогд  сум  2020 оны 08-р сарын 20

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн (ГТЗ) хурал 2020 оны наймдугаар сарын 17,18-ны өдөр Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд зохион байгуулагдлаа. Хуралд 
ГТЗ-ийн гишүүд болох Ханбогд сумын Захиргааны төлөөлөл, Малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компанийн төлөөлөл, ажиглагчаар орон нутгийн хоёр иргэн, “Хөгжлийн 
шийдэл” ТББ-ийн ажилтан оролцлоо. 

Энэ удаагийн хурлаар дүрмийн дагуу ГТЗ-ийн ахлагчаар орон нутгийн засаг захиргаа /ОНЗЗ/-ны төлөөлөл Б.Хуягийг томилж, малчдын төлөөллийн багийн ахлагчаар 
Х.Нэхийтийг сонгон, албан ёсоор ГТЗ-д танилцууллаа. 

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэв. 
• Малчдын гомдлыг барагдуулах хоёрдугаар гэрээний хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцэж, дүгнэх
• Гомдол барагдуулах гэрээнд заасан Малчны зах, Мал нядалгааны зам төслийн талаарх малчдаас авсан санал хураалтын дагуу удирдлага зохион байгуулалтыг Дундын 

хоршоогоор хэрэгжүүлэхийг гишүүд дэмжсэн бөгөөд нарийвчилсан судалгааны (ТЭЗҮ) ажлыг эхлүүлэх 
• Ундайн голын уламжлалт өв соёл төслийн хоёрдугаар үе шатны төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 
• Зөвлөлд орон нутгийн таван иргэнээс ирсэн өргөдөл, хүсэлтийг хэлэлцэх
• Малчдын гомдлыг барагдуулах гэрээгээр тохирсон ажлуудаа хэрэгжүүлэх
• ГТЗ-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор ГТЗөвлөл 2020 оныг дуустал сар бүр, Удирдах нэгж болон ажлын хэсгүүд хоёр долоо хоног тутам хуралдахаар тохиров.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 2.75 
дахь заалтад мал сүргийг халдварт, гоц 
халдварт, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг  
хэрэгжүүлэх, улмаар  Өмнөговь аймгийн 
нийгэм,  эдийн засгийг хөгжүүлэх 2020 
оны Үндсэн чиглэлд  “Мал угаалга, хашаа 
хорооны халдваргүйтгэл-2020” нэгдсэн 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
орон нутгийн хөгжлийн сангаас 
850,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг  
шийдвэрлэснээр уг арга хэмжээ 
төлөвлөсөн хугацаандаа амжилттай 
хэрэгжиж байна. 

2019 онд “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалттай  “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр 

хэрэгжсэн “Ариутгал-2019 хөтөлбөр”-
ийн хүрээнд 15 сумын 5,951 малчин 
өрхийн 2,578,455 толгой малыг 
угаалгад, 5,473 хашаа, хороог ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтэд хамруулсан бөгөөд 
цаашид мал угаах ажлыг тогтмол хийх 
зорилгоор аймгийн хэмжээнд 21 мал 
угаалгын суурин байгууламжийг /ванн/  
барьж байгуулсан. 

Дээрх ажлын хоёрдугаар шат болох 
“Мал угаалга, хашаа хорооны ариутгал, 
халдваргүйтгэл-2020” нэгдсэн арга 
хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагааны 
үеэр мал угаалгын ажлын ач холбогдол, 
үр дүнг иргэд, олон нийтэд сурталчлан 
таниулах зорилгоор бог малыг 
суурин болон зөөврийн ваннанд бүх 
биеийг нь угаах, тусгай зориулалтын 

халдваргүйтгэлийн автомашин, 
мотопомпоор шүршиж угаах зэрэг 
аргуудыг бодитоор үзүүлж, танилцуулга 
хийсэн юм ба үзүүлэх сургалтыг өнгөрсөн 
жил “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
аас сум бүрд шинээр байршуулсан мал 
угаалгын суурин ванн ашиглан зохион 
байгуулснаараа онцлогтой байлаа. 
Энэ ажлын хүрээнд 2020 онд Аймгийн 
мал эмнэлгийн газар 15 сумын 6,108 
малчин өрх, суурингийн 2.9 сая бог 
малыг угаалгад, 5,764 өвөлжөө, бууцыг 
халдваргүйтгэлд хамруулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна.

Мөн энэ үйл ажиллагааны үеэр 
сумдын Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
нэгжийн эмч нарт задлангийн багаж, мал 
эмнэлгийн цахим гэрчилгээний хэвлэх 

төхөөрөмжийг гардуулан өглөө. 
Мал сүргийг шимэгчтэх өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх нь 
малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, малын 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
чанарыг сайжруулах, малчдын орлогыг 
нэмэгдүүлэн амжиргааны түвшинг 
сайжруулахад ач холбогдол бүхий арга 
хэмжээ болж байгааг   аймаг орон 
нутгийн захиргаа болон мэргэжлийн 

байгууллага цохон тэмдэглэсэн ба  
малчид, иргэдийн зүгээс ихээхэн 
ач холбогдол өгч байгаад үндэслэн 
энэхүү ажлыг гурван жил дараалан 
хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөн, хичээнгүйлэн 
ажиллаж байна.

Энэ онд төлөвлөгдсөн энэхүү 
ажлын үр дүнд  өнөөдрийн байдлаар 
аймгийн хэмжээнд 1.7 сая толгой 
мал, 1,500 өвөлжөө, бууцанд ариутгал, 
халдваргүйтгэл хийгдэж, мал угаалгын 
ажил 60 хувийн гүйцэтгэлтэй  үргэлжилж 
байна.



2020 оны Наймдугаар сар 7

Боловсрол
• Сургуулийн өмнөх боловсролын багш
• Бага ангийн багш
• Төрөл мэргэжлийн хичээлийн багш 

/ Монгол хэл, англи хэл, орос хэл, 
математик, физик, технологи, хими, 
биологи, нийгэм, газарзүй, дуу хөгжим, 
зураг, биеийн тамир/

• Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш
• Нийгмийн ажилтан
• Сэтгэлзүйч

Эрүүл мэнд
• Хүний их эмч 
• Сувилахуй
• Шүдний их эмч
• Нөхөн сэргээх эмчилгээний эмч

• Сэргээн засалч
• Хөдөлгөөн засалч

Соёл, урлаг
• Хөгжимчин
• Дуучин
• Бүжигчин
• Соёлын менежмент
• Номын санч
• Музейн мэргэжилтэн

Хөдөө аж ахуй
• Малын их эмч
• Мал зүйч
• Агрономич
• Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
• Аялал жуулчлалын менежмент

Барилга, дэд бүтэц, уул уурхай
• Уул уурхайн инженер
• Маркшейдер
• Уул уурхайн ашиглалтын технологи
• Барилгын инженер

• Архитектур
• Цахилгааны инженер
• Төмөр замын мэргэжилтэн

Програм хангамжийн мэргэжилтэн

Орон нутгийн сонин

Оюу толгойн орд нь зэс, алт, болон 
мөнгө агуулсан хэд хэдэн хүдрийн 
биетээс бүрддэг. Хүдрийн биетүүд нь 
хойноосоо урагш нийт 12км сунан тогтсон 
байдаг бөгөөд үүнд Хюго Дамметтын 
Хойд Бүс, Хюго Дамметтын Өмнөд Бүс, 
Оюут хүдрийн биет болон Херуга хүдрийн 
биет орно. Бид одоогийн байдлаар 
баяжмалаа ил уурхайгаас олборлосон 
хүдрээс боловсруулж байна. Оюу толгойн 
ордын нийт баялгийн 80 гаруй хувь нь 
буюу хамгийн агуулга сайтай хүдэр нь 
газрын гүнд орших бөгөөд энэ хүдрийн 

биет нь дэлхийн хамгийн өндөр зэс, 
алтны агуулга бүхий хүдрийн биетүүдийн 
нэгд тооцогддог. Тиймээс бид гүний 
уурхайн иж бүрэн цогцолборыг блокчлон 
олборлох орчин үеийн технологи ашиглан 
барьж байгуулахаар зорьж байна. 

Блокчлон олборлох арга нь техникийн 
хувьд нарийн төвөгтэй боловч хамгийн 
аюул багатай, хамгийн үр ашигтай арга 
юм. Хюго Дамметтын Хойд Бүс дэх 
блокчлон олборлох арга нь Оюу толгойг 
урт хугацааны, тогтвортой үйлдвэрлэгч, 
дэлхийн зэсийн зах зээлд голлох 

тоглогчийн нэг болгоно гэдэгт бид 
итгэлтэй байна. 
Оюу толгойн гүний уурхайн онцлох тоо, 

баримтууд: 
• Оюу толгойн ордын нийт баялгийн 80 

гаруй хувь нь газрын гүнд оршдог
• Олборлолтын арга: Блокчлон олборлох
• Үйл ажиллагаа: Гүний уурхай нь 12 

цагийн хоёр ээлжээр жилийн 365 өдөр 
ажиллана.

• Бүтээн байгуулалтын оргил үед гүний 
уурхайн ажилчдын тоо 3,000 гаруй 
болно.

• Туузан дамжуулагчийн нийт урт нь 
10км буюу Чингисийн талбайгаас 
Толгойтын өртөө хүрэх зайтай 
тэнцэнэ.

• Хамгийн гүн босоо ам нь Блю Скай 
Цамхагийг 12 давхарласантай 
дүйцэнэ.

• Хюго Дамметт ордын хойд бүсэд 
баригдах хонгилын нийт нэвтрэлтийн 
урт нь 200км байна. (голдуу 5.5м 
өндөртэй, 5м өргөнтэй байна).

Блокчлон олборлох арга нь уулын 
даралтын хүч буюу газрын татах хүчийг 
ашиглан гүний уурхайн хүдрийн биетийг 
доороос нь нурааж олборлох арга юм. 
Хүдрийн биетийн доор хөндлөн малталт 
хийдэг. Энэ нэвтрэлтүүдийг улаар таслах 
буюу огтлох түвшин гэж нэрлэдэг. 
Хүдрийн биет нь улаар таслах түвшин 
дэх тэсэлгээгээр хөдөлгөөнд орж, нурж 
эхэлнэ. 

Тэсэлгээгээр бутарсан хүдрийг 
буулгуураар дамжуулан хүдэр буулгах 
цэгт хүргэж, тэндээс бутлуурын хэсэг рүү 
хутгуурт ачигчаар зөөнө. Хүдэр буулгах 
цэгээс хүдрийг авах тусам дээр нь байгаа 
хүдэр сулран урсаж орж ирнэ. Хүдрийн 
урсгал нь цаашид уулын даралтан доор 
тасралтгүй үргэлжилнэ. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн санхүүжилтийн удирдамжид 
заасны дагуу “Оюу Толгой” ХХК-аас 
тус санд хүлээн авсан санхүүжилтийн 
тодорхой хувиар “Өмнөговийн ирээдүй, 
хойч үеийн сан”-г үүсгэн байгуулж уг 
сангаас Өмнөговь аймгийн ирээдүй 
хойч үе болсон оюутан залуусыг 
дэмжих “Говийн Оюу-Оюутны тэтгэлэг” 
хөтөлбөрийг 2016 оноос эхлэн 5 дахь 
жилдээ хэрэгжүүлж байна.  Тэтгэлэгт 
хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 
давхардсан тоогоор нийт 187 оюутан 
тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж 
нийт 454.2 сая төгрөгийн сургалтын 
төлбөрийн тэтгэлэг олгоод байна.

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

• Өмнөговь аймгийн харъяат, эсвэл тус 
аймагт хамгийн багадаа 12 сараар 
оршин сууж байгаа.

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

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

• Сурлагын голч дүн 3.2 GPA дээш байх
• Олон нийтийн ажилд идэвхитэй 

оролцсон, нийгмийн идэвхитэй байх,
• Өөр бусад байгууллагаас зарлагдсан 

оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр эсхүл 
тэтгэмжид хамрагдаагүй байх,

2020-2021 оны хичээлийн 
жилд Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-
аас санал болгосны дагуу тус 

аймагт шаардлагатай байгаа 
доорх  мэргэжлүүдээр магадлан 
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд 
амжилттай суралцаж байгаа 
Өмнөговь аймгийн оюутнуудаас 
сонгон шалгаруулалт хийж шалгарсан 
оюутнуудад “Говийн оюу -оюутны 
тэтгэлэг” хөтөлбөрийн сургалтын 
төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.

Бүрдүүлэх материал
• Өргөдлийн маягт /бүрэн бөглөсөн 

байх/
• 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 

дүнгийн хуулбар
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Сургуулийн тодорхойлолт 
• Эссэ – Сонгон суралцаж буй чиглэл, 

мэргэжил, мөн төгссөний дараах ажил 
мэргэжилтэй холбоотой төлөвлөгөө 

/300 үгэнд багтаана/
• Олон нийтийн, сайн дурын ажилд 

оролцож байсныг батлах баримт, эсхүл 
тэдгээрийг тодорхойлсон бичиг. /
сертификат, оролцсон ажлаас үр шим 
хүртсэн хөндлөнгийн хүний захиа/

• Оршин суугаа Засаг захиргааны 
тодорхойлолт

• 1 хувь цээж зураг
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хүсэлт гаргагчид  

материалаа бүрдүүлэн  2020 оны 09 
сарын 07-оос эхлэн 9 сарын 30-ны 
17:00 цаг хүртэл Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Санд ирүүлнэ үү.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийн 
маягтыг www.goviinoyu.mn вэб 
хуудаснаас авна уу

Хаяг: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад 
сум, 3-р баг. Голомт бизнес төв 404 тоот, 
Утас: 7053-3578.

ГҮНИЙ УУРХАЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

БЛОКЧЛОН ОЛБОРЛОХ 
ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

“ГОВИЙН ОЮУ” ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР 2020-2021 ЗАРЛАГДЛАА 

Хюго Дамметт 
ордын Хойд БүсХюго Дамметт 

ордын Өмнөд Бүс

13
00

 m

13
00

 m

Херуга орд

Оюут ордын ил 
уурхай

Hugo North Lift 1

•	 Олборлолтын арга: Блокчлон 
олборлох

•		 Үйл ажиллагаа: Гүний уурхай нь 
12 цагийн хоёр ээлжээр жилийн 
365 өдөр ажиллана. 

• Гүний уурхайд баригдах дэд 
бүтэц: 

 - 3 засварын газар
  - 2 өрмийн машин засварын 
  газар
  - 2 түлш түгээх газар
  - 1 тэсрэх бодисын агуулах
  - 2 бутлуур
  - 1 шингэн зуурмагийн газар
  - 10 км урт туузан дамжуулагч

Хойд Хюго ордын Ашиглалтын давхар 1 
(нэгдүгээр шат)

Бутлуур нь 
7 давхар 
байшинтай 
дүйцэхүйц 
өндөртэй.

Хамгийн гүн 
босоо ам нь Blue 
Sky цамхагийг 12 
давхарласантай 

тэнцэнэ.

Туузан дамжуулагчийн 
нийт урт нь 10 км буюу 
Чингисийн талбайгаас 
Толгойтын өртөө хүрэх 

зайтай тэнцэнэ.

Hugo North Lift 1

13
00

 м
Өдөрт 95,000 тн 

хүдэр

Бутлагдсан 
хүдэр

Олборлолтын түвшин

Агааржуулалтын түвшин

Тээврийн түвшин

Огтлох түвшин

Оюу толгойн орд нь зэс, алт, болон мөнгө агуулсан хэд хэдэн хүдрийн биетээс бүрддэг. Хүдрийн 
биетүүд нь хойноосоо урагш нийтдээ 12км сунан тогтох бөгөөд үүнд Хюго Дамметтын Хойд Бүс, Хюго 
Дамметтын Өмнөд Бүс, Оюут хүдрийн биет болон Херуга хүдрийн биет орно. Оюу толгойн ордын нийт 
баялaгийн 80 гаруй хувь нь газрын гүнд оршдог. 

Оюу толгойн гүний уурхайн төсөл

Үйл ажиллагааны 
оргил үед: 
- 50 өрмийн машин
- 25 утгуурт ачигч
- 10 ачааны машин
- Бусад төрлийн 290 

тоног төхөөрөмж 
ажиллана.

Хюго Дамметт ордын хойд 
бүсэд баригдах хонгилын нийт 

нэвтрэлтийн урт нь 200 км байна  
(5.5 м өндөртэй, 5 м өргөнтэй).

Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын эхний үе 

шатанд хамаарах хүдрийн 
биетийн нийт талбай нь 
Чингисийн талбайгаас 17 

дахин том байна. 

Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын эхний үе шат 
нь Хюго Дамметт ордын Хойд 
Бүсийн Ашиглалтын давхар 1 –д 
явагдах бөгөөд барилга бүтээн 
байгуулалтын ажил ойролцоогоор 
5-7 жил үргэлжилнэ.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ 
ЭРХЭМЛЭН АЖИЛЛАНАЖил

2016
Жил
2017

Жил
2018

Жил
2019

Жил
2020

Жил
2021

Жил
2022

Бүтээн байгуулалтын оргил үед гүний уурхайн 
ажилчдын тоо 3,000 гаруй болно.
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Бүтээн байгуулалтын 
үеийн ажилчдын тоо 
(үйл ажиллагаа хариуцсан 
ажилчдыг тооцолгүйгээр)

•	 *	-	Үүнд	ил	уурхайн	үйлдвэрлэл,	үйл	ажиллагаа	болон	гүний	уурхайн	барилга	
бүтээн	байгуулалтыг	тус	тус	тооцсон	болно.	

•	 Эдгээр	тоо	хэмжээнүүд	нь	урьдчилсан	тойм	бөгөөд	шинэчлэгдэж	болно.

Жил
2016

Жил
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Жил
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Жил
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Жил
2020

Жил
2021

Жил
2022

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын эхний үе шатанд 
нийт 2.2 тэрбум ам. доллартай тэнцэхүйц татвар болон 
бусад төлбөрийг Монгол улсын Засгийн газарт төлнө.
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0.5

Монгол улсын Засгийн газарт 
төлөгдөхөөр тооцоологдсон шууд төлбөр

Зурагт хуудасны 
харьцаа нь 
бодит биш 

бөгөөд зөвхөн 
дүрслэн үзүүлэх 

зорилготой 
болно.

Хойд Хюго ордын 
Ашиглалтын давхар 2 

(хоёрдугаар шат)

2020-2021 оны хичээлийн жилийн тэтгэлэгт хамрагдах мэргэжлийн чиглэлүүд:

 

 “Говийн Оюу – Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийн тухай 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтийн удирдамжид заасны дагуу “Оюу 
Толгой” ХХК-аас тус санд хүлээн авсан санхүүжилтийн тодорхой хувиар “Өмнөговийн ирээдүй, 
хойч үеийн сан”-г үүсгэн байгуулж уг сангаас Өмнөговь аймгийн ирээдүй хойч үе болсон оюутан 
залуусыг дэмжих “Говийн Оюу-Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийг 2016 оноос эхлэн 5 дахь жилдээ 
хэрэгжүүлж байна.  Тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш давхардсан тоогоор нийт 187 
оюутан тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж нийт 454.2 сая төгрөгийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 
олгоод байна. 

2016-2019 онд тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын мэргэжлийн чиглэл: 

 

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

• Өмнөговь аймгийн харъяат, эсвэл тус аймагт хамгийн багадаа 12 сараар оршин сууж байгаа. 
• Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийн өдрийн ангид 2  ба түүнээс дээш курст 

сурч байгаа. 
• Эзэмшиж буй мэргэжил нь орон нутгаас тодорхойлсон нэн тэргүүний хэрэгцээтэй доорх 

мэргэжлүүдийн нэг байх, 
• Сурлагын голч дүн 3.2 GPA дээш байх 
• Олон нийтийн ажилд идэвхитэй оролцсон, нийгмийн идэвхитэй байх, 
• Өөр бусад байгууллагаас зарлагдсан оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр эсхүл тэтгэмжид хамрагдаагүй байх, 

 
 

2020-2021 оны хичээлийн жилд Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас санал болгосны дагуу тус аймагт 
шаардлагатай байгаа доорх  мэргэжлүүдээр магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд амжилттай суралцаж 
байгаа Өмнөговь аймгийн оюутнуудаас сонгон шалгаруулалт хийж шалгарсан оюутнуудад “Говийн оюу -
оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.  

 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДАХ МЭРГЭЖЛИЙН 
ЧИГЛЭЛҮҮД: 

- Боловсрол 
o Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 
o Бага ангийн багш 
o Төрөл мэргэжлийн хичээлийн багш / Монгол хэл, 

англи хэл, орос хэл, математик, физик, технологи, 
хими, биологи, нийгэм, газарзүй, дуу хөгжим, 
зураг, биеийн тамир/ 

o Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш 
o Нийгмийн ажилтан 
o Сэтгэлзүйч 

- Эрүүл мэнд 
o Хүний их эмч  
o Сувилахуй 
o Шүдний их эмч 
o Нөхөн сэргээх эмчилгээний эмч 
o Сэргээн засалч 
o Хөдөлгөөн засалч 

Эрүүл мэнд Уул уурхай Боловсрол Инженер/Т
ехнологи Барилга ХАА Мэдээллий

н технологи Соёл, урлаг

2016 10 1 7 5 6 1
2017 17 4 16 3 7 10 0
2018 16 3 8 3 11 11 3
2019 11 1 6 3 8 10 5 1
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Мэргэжлийн чиглэл

2016-2019 онд тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын мэргэжлийн чиглэл:
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“Оюу толгой” компани агаарын 
чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг уурхайн 
талбайн дотор суурилуулсан AQM65 
загварын таван суурин станцаар тогтмол 
хэмждэг. Станц#1 буюу хяналтын цэгийг  
уурхайн талбайн салхин дээд талд 
буюу баруун хойд буланд, бусад гурван 
станцыг уурхайн үйл ажиллагаанаас 
орчны агаарын чанарт нөлөө үзүүлж 
байгаа эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор 
салхины зонхилох доорх байршлуудад 

тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” 
ажилчдын суурин дунд, Станц#3 (ХС)-ыг 
Хаягдлын сангийн зүүн талд, Станц#4 
(ХУТ)-ыг Хаягдлын удирдлагын төвийн 
зүүн талд, Станц#5 (ХА)-ыг  Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн урд 
талд тус тус суурилуулсан.

Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж Монгол Улсын 
агаарын чанарын стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж байдаг. 
Энэ сарын хувьд нарийн ширхэглэгт 
тоосны дундаж агууламж Станц#1 (ХС)-д 
0.003мг/м3,  Станц#4 (ХХУТ)-д 0.002мг/
м3, Станц#5 (ХA)-д 0.004мг/м3 тус тус 

байсан бол бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 
(ХС)-д 0.006мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 
0.004мг/м3 , Станц#5 (ХA)-д 0.018мг/
м3 тус тус агууламжтай байв. Өмнөх 
сартай харьцуулахад 0.001-0.002мг/м3 
хэмжээгээр буурсан байна.

Өнгөрсөн нэг сард зургаан удаагийн 
тохиолдлоор нийт 48.26 мм хур тунадас 
орсон. Салхины дундаж хурд 5.1 м/с буюу 
олон жилийн дундаж (ОЖД) орчимд байв. 

ОЖД-аар болон VII, VIII саруудад салхины 
хурд 4.9-5.1 м/с орчим байдаг.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Редактор: Д.Эрдэнэтогтох
Мэдээллийг бэлтгэсэн: Л.Ариунчимэг, Б.Батцэцэг, П.Золбуянхишиг, Б.Отгончимэг, Ц.Нармандах, Г.Солонго, 
Д.Батаа, П.Одбаяр - Аймгийн МЭГазар, С.Эрдэнэбат - ГОХДСан, А.Баттуул - БИХТөв, М.Дамдинсүрэн - Ханбогд 
сумын өндөр настан, Т.Отгонсүрэн - “Мөнх ногоон галба” ТББ, “Оюу толгой” ХХК-ийн цахим хуудас, Өмнөговь 
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“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 (6047; 6048)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, 
Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон 
нутгийн харилцааны хэлтэс
Утас: 976-331880 (5316)
976-331880 (7634)

148 ОЮУТАН 100 ХУВЬ ТЭТГЭЛГЭЭР 
СУРАЛЦАХААР БОЛЛОО

ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙ-ИТГЭЛТЭЙ 
ИНЭЭМСЭГЛЭЛ

2020 оныг Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ 
ЖИЛ болгон зарлаж, тухайн салбарын 
зорилтот ажлуудыг хэрэгжүүлсээр байна. 
Өмноговь аймгийн Засаг даргын тамгын 
газраас орон нутагт дутагдалтай байгаа 
мэргэжлээр хүний нөөцийг бүрдүүлэх 
дэд хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж 
байгаа бөгөөд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд  
энэ жил шинээр элсэн орсон 59 оюутан, 
өмнөх жилүүдэд тэтгэлэг авч байсан 
89 оюутан гэрээгээ сунгаж, тэтгэлэгтээ 
хамрагдахаар болов. 

Аймгийн засаг даргын тамгын 
газар нь “Аймгийн хэмжээний төрийн 
байгууллагын хүний нөөцийн  судалгаа”-
нд үндэслэн орон нутагт дутагдалтай 

байгаа мэргэжлээр их дээд сургуульд 
сурч байгаа оюутнуудын сургалтын 
төлбөрийг 100 хувь хариуцан сургадаг. 
Тус тэтгэлэгт 2.8 буюу түүнээс дээш 
үнэлгээтэй суралцаж байгаа оюутан байх, 
мөн сургуулиа төгсөөд орон нутагтаа 
ажиллах эрмэлзэлтэй байх зэрэг болзлыг 
хангасан тохиолдолд тэтгэлэгт хамрагдах 
боломжтой. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
хамрагдсанаар тухайн оюутан, эцэг эхийн 
төлөөлөл болон аймгийн удирдлага гэсэн 
гурвалсан гэрээг байгуулна. Тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн болзлыг хангаж чадвал 
сургуулиа төгстлөө сургалтын төлбөрөө 
бүрэн төлүүлэх боломжтой ба төгсөөд 
ирэхэд ажлын байраар хангагдах давуу 
талтай юм.

Өмнөговь аймгийн  Засаг даргын 
тамгын газраас хэрэгжүүлж байгаа 
“Эрүүл шүд” орон нутгийн дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд 1-5 дугаар ангийн 
сурагчдын амны хөндийн эрүүл ахуй, 
шүдний өвчлөлийн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг болон эмчилгээний явуулын 
мэргэжлийн баг 11 суманд ажилласан 

байна.  Энэ арга хэмжээний үеэр үзлэгт 
хамрагдвал зохих нийт хүүхдийн 78.2 
хувийг хамруулсан ба үүнээс 67.7 хувьд 
нь шаардлагатай эмчилгээг  хийж бүрэн 
эрүүлжүүлсэн ба энэ ажлын үр дүнд 
6-10 настай хүүхдүүдийн шүд цоорлын 
тархалтыг 47.5 хувиар бууруулаж чадсан 
байна.

Орон нутгийн сонин

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим хуудаснаас авна уу.

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

Зургийг www.agaar.mn сайтаас


