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Өмнөговь аймгийн Манлай суманд спортын 
ордон нээх ёслол 2 дугаар сарын 26-нд боллоо. 
“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалтаар 
барьсан энэ ордон Манлай сумын иргэд, 
хүүхэд, залуус чөлөөт цагаа зөв боловсон, 
идэвхтэй өнгөрүүлэх боломж бүрдүүлж, бүсийн 
хэмжээний тэмцээн уралдаан зохион байгуулах 
боломжтой боллоо. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд 
Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Эндрью Вүдлэй 

“Оюу толгой компани Өмнөговь аймгийн 
тогтвортой хөгжлийг дэмжин ажилладаг. Орон 
нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэнд, боловсрол 
зэрэг олон чиглэлд “Оюу толгой” хөрөнгө 
оруулсаар ирсэн. Ингэснээр байгалийн 
баялгийн үр шимийг хүний хөгжилд хөрөнгө 
оруулах бодит нөхцөл бүрдэнэ. Энэхүү спортын 
ордон бидний урт хугацааны, тогтвортой 
хамтын ажиллагааны нэг биелэл юм” хэмээн 
хэллээ. 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАНЛАЙ СУМ 
СПОРТЫН ОРДОНТОЙ БОЛЛОО

Спортын ордон 200 хүний багтаамжтай, 
цэвэр, бохир усны шугамд холбогдсон 
байна. Мөн спорт, соёлын төрөл бүрийн үйл 
ажиллагаа явуулах, бэлтгэл сургууль хийх 
заал, хүлээн авах танхим, сургалт, фитнес, эмч, 
дасгалжуулагч, шүршүүр, ариун цэврийн болон 
хувцас солих тусгай өрөөтэй бөгөөд орчин 
үеийн төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоногложээ. 
“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
Баян-Овоо суманд 2013 онд мөн ийм спортын 
ордон барьж хүлээлгэн өгчээ. 

Эндрью Вүдлэй

 Эндрью Вүдлэй
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Манлай сумын спортын ордныг үндэсний 
компани болох “Эн Би Ай Кэй” ХХК өндөр 
чанартайгаар барьж хугацаанд нь хүлээлгэн 
өглөө. “Эн Би Ай Кэй” компани нь энэ төсөл 
дээр аюулгүй ажиллагааны өндөр стандарт 
баримтлан ажиллаж, “Оюу толгой”-н нийт 
ханган нийлүүлэгчдэд тавигддаг шаардлагыг 
биелүүлжээ. 

Түүнчлэн тухайн компани нь энэ төсөл 
дээр ажилласнаар аюулгүй ажиллагаа, 
төслийн удирдлагын тал дээр “Оюу толгой” 
компанийн багаас олон зүйлийг суралцаж, 
дараа дараагийн ажлууд дээрээ амжилттай 
хэрэгжүүлэх боломжтой болсон нь энэ төслийн 
бас нэг үр дүн байлаа. Нийтдээ нэг зуун мянган 
хүн/цаг ажиллахдаа нэг ч бэртэл гэмтэл 
гаргаагүй байна.

“Оюу толгой” компани Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо суманд томоохон дэд бүтэц байгуулж, мал 
аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн чиглэлээр 
төсөл хэрэгжүүлж, эрүүл мэнд, боловсролын 
салбарт хөрөнгө оруулж байна. Өнгөрсөн 
2015 онд орон нутгийн тогтвортой хөгжилд 
зориулан 6.8 сая ам.доллар зарцуулсан юм.

Гал бичин жилийн босгон дээр Өмнөговь 
аймгаас зургаан “Улсын сайн малчин” төрөв. 

2015 оны ажил үйлс, амжилт бүтээлээрээ 
малчин түмнээ манлайлсан эдгээр зургаан 
хүн бол Ханбогд сумын Баян багийн малчин 
Жаалдүүгийн Тогтохсүрэн, Мандал-Овоо 
сумын Өтгөн багийн малчин Дэмбэрэлийн 
Оргил, Баяндалай сумын Баян багийн малчин 
Лувсаншаравын Энхбаатар, Гурвантэс сумын 
Тост багийн малчин Бадангаагийн Энхбат, 
Баян-Овоо сумын Налих багийн малчин 
Улам-Өрнөхийн Эрдэнэчулуун, Манлай сумын 
Жаргалант багийн малчин Бандийн Батбаяр 
нар юм. 

Ханбогд сумын малчин Ж.Тогтохсүрэн  20 гаруй 
жил мал маллаж байгаа бөгөөд тэмээн сүргээ 
өсгөн үржүүлж, залуу малчдад мал маллах 
эрдэм ухаанаа сургаж яваа шилдэг малчдын 
нэг юм. 

Баян-Овоо сумын малчин У.Эрдэнэчулуун 
өөрийн нутагт тохирсон ямаан сүргийн үүлдэр 
угсааг сайжруулж, өсгөн үржүүлэхийн зэрэгцээ 
орон нутгийнхаа мал цөөтэй өрхүүдийг 
малжуулах үйлсэд идэвхтэй оролцдог залуу 
малчин ажээ. Манлай сумын малчин Б.Батбаяр 
мал сүргээ таван төрлөөр нь өсгөж, энэ жил 
1600 гаруй мал тооллуулсны зэрэгцээ үхэр 
сүргийнхээ тоогоор аймагтаа тэргүүлжээ. 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГААС ЗУРГААН 
“УЛСЫН САЙН МАЛЧИН” ТӨРӨВ

(Улсын сайн малчин Ж.Тогтохсүрэнтэй хийсэн ярилцлагыг 8-р нүүрээс уншина уу)  

Б.БатбаярЖ.Тогтохсүрэн У.Эрдэнэчулуун
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“Говийн оюу 
хөгжлийг 
дэмжих сан”-
гийн гүйцэтгэх 
захирал 
С.Эрдэнэбаттай 
ярилцлаа.

Та “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийнхаа 
талаар танилцуулна уу. Хэзээ байгуулсан, ямар 
зорилготой үйл ажиллагаа явуулдаг талаар? 

“Оюу толгой” компани 2015 оны 4 дүгээр сарын 
22-нд Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Ханбогд 
сумтай Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан 
юм. Уг гэрээг талууд Монгол Улсын Ашигт 
малтмалын тухай хууль, “Оюу толгой” төслийн 
хөрөнгө оруулалтын гэрээ зэрэг үндэсний хууль 
тогтоомж болон төслийн хөрөнгө оруулагч, 
менежментийг хариуцан ажиллаж байгаа Рио 
Тинто группийн олон улсын жишиг стандартын 
дагуу багагүй хугацаа, хүч хөдөлмөр зарцуулж 
байгуулсан түүхтэй. Энэ гэрээг хэрэгжүүлэх 
гол бүтэц нь талууд аль нэг талаас хараат бус, 
бие даасан “Хөгжлийг дэмжих сан” төрийн бус 
байгууллага байгуулж, уг сангаар дамжуулан 
гэрээний хэрэгжилт, үйл ажиллагааг зохион 
байгуулан ажиллахаар харилцан тохиролцсон 
юм. Гэрээний энэхүү зохицуулалтын дагуу 

С.ЭРДЭНЭБАТ: САНГААР ДАМЖУУЛАН ОЛГОЖ БАЙГАА ТӨГРӨГ 
БҮРИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ ОРОН НУТАГТ ШИНГЭЭХ ТАЛААР АНХААРНА

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ыг үүсгэн 
байгуулагчийн шийдвэрээр 2015 оны 9 дүгээр 
сарын 25-нд Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн 
газарт бүртгүүлснээр албан ёсны эрхтэй, хуулийн 
этгээд болж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Сангийн гол зорилго нь Хамтын ажиллагааны 
гэрээнд заасны дагуу “Оюу толгой” компаниас 
тус санд олгох сайн дурын болон аливаа бусад 
санхүүжилтийг удирдан зохион байгуулж, 
Өмнөговь аймаг, түүн дотроо Ханбогд сум зэрэг 
төслийн түншлэгч сумдын тогтвортой хөгжилд 
дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. 

Энэ сан маань ямар санхүүжилтийн эх үүсвэртэй 
байх вэ?

Хамтын ажиллагааны гэрээний 8.3 дахь хэсэгт 
заасны дагуу “Хөгжлийг дэмжих сан”-д ирүүлсэн 
төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх 
зорилгоор “Оюу толгой” компани таван сая 
ам.долларын санхүүжилтийг жил бүр олгоно. 
Мөн дээрх зүйлд заасны дагуу сан байгуулснаас 
хойших санхүүжилтийг олгохдоо таван сая 
доллараа тухайн жилийн үлдэж буй хугацаанд 
хувь тэнцүүлж олгох, 2017 оны нэгдүгээр сарын 
1-нээс хойш өгөх санхүүжилтийг гэрээнд тусгайлан 
оруулсан томъёогоор бодсон хэмжээгээр тооцож 
олгож байх юм. Өөрөөр хэлбэл, ирээдүйд 
долларын ханш унасан тохиолдолд гэрээ 
байгуулсан 2015 оны долларын үнэ цэнийг 

алдагдуулахгүйгээр  тооцож олгоно гэсэн үг. 

Тэгвэл сангаас ямар иргэн, хүмүүс санхүүжилт 
хүсэх боломжтой вэ? 

Санд ямар ч байгууллага, хувь хүн, хамт олон 
төслөө ирүүлж, санхүүжилт хүсэх боломжтой. 
Харин төсөл, хөтөлбөрүүд нь Өмнөговь аймаг, тэр 
дундаа Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад 
гэсэн “Оюу толгой” төслийн түншлэгч сумдад 
хэрэгжих ёстой. Мэдээж, Өмнөговь аймгийн иргэд, 
байгууллагаас санаачилсан, өөрсдөө зохион 
байгуулж хэрэгжүүлэхээр байвал илүү зохистой. 
Өөрөөр хэлбэл, сангаас олгосон санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлсэн төслийн үр өгөөж Өмнөговь аймагт 
үлдэх, төсөл санаачлахаас эхлээд хэрэгжүүлж 
дуусгах үе шатны үйл ажиллагааны үр дүнг 
нь Өмнөговь аймаг болон Өмнөговьчуудад 
зориулсан байх тусам тухайн төсөл, хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэх боломж нэмэгдэнэ. 

Тодорхой шалгуур байх уу. Жишээлбэл, улсаа 
төлөөлж уралдаан тэмцээнд оролцох бол 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үү? 

Сангийн удирдах зөвлөлөөр баталсан 
санхүүжилтийн тусгай журмаар шалгуур 
үзүүлэлтийг тогтоосон байгаа. Аль болох 
нийгэм, хамт олон, орон нутгийн хөгжилд хувь 
нэмэр оруулахуйц төслийг бид дэмжинэ. Харин 
хувь хүний уралдаан тэмцээн, эмчилгээний 
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зардал, сургалтын төлбөр, байгууллагын үйл 
ажиллагааны зардал,  шашны болон улс төрийн 
үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх саналыг хүлээж 
авахгүй.

Энэ талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
хаанаас авах боломжтой вэ? 

Бид сангийнхаа үйл ажиллагааг аль болох олон 
нийтэд сурталчлан таниулахаар бүхий л төрлийн 
мэдээллийн сувагтай хамтран ажиллаж байна. 
Түншлэгч сумдаараа явж иргэдтэй уулзалт зохион 
байгуулж, танилцуулга хийлээ. Бид мэдээллээ 
өөрийн офистоо өгөхөөс гадна орон нутгийн 
мэдээллийн хэрэгслээр түгээж байна. Мөн www.go-
viinoyu.mn гэсэн цахим хуудсаар сангийн тухай бүх 
төрлийн мэдээллийг хүлээн авах боломжтой. Орон 
нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, нийтийн 
сайн сайханд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахыг 
зорьж буй манай байгууллагыг сонирхож, 

дэмжиж хамтран ажиллах иргэд, байгууллагын 
тоо нэмэгдсээр байгаад баяртай байна. 2016 оны 
эхний сард 50 орчим санхүүжилтийн дэмжлэг 
хүссэн төслийн санал хүлээж авлаа. Бидэнтэй 
холбоо тогтоож, мэдээлэл авахыг хүссэн иргэд, 
албан байгууллагууд манай дээрх цахим 
хуудаснаас мэдээлэл авахаас гадна Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад сумын 3-р баг, “Голомт” 
бизнес төвийн 4-р давхарт байрлах манай 
офисоор зочилж мэдээлэл авч болно. Холбогдох 
утас 7053-3578, 7053-3577. Мөн Өмнөговь аймгийн 
шуудангийн газрын 255 дугаар хайрцгаар холбоо 
барьж болно. 

Сангийн санхүүжилтээр ямар ажлууд хийж байна 
вэ? 

Санг 2015 оны 9 дүгээр сард байгуулсан учраас 
тухайн ондоо бид хоёр сая ам.доллартай тэнцэх 
төгрөгийн санхүүжилт “Оюу толгой” компаниас 

авч анхны санхүүжилтээрээ Өмнөговь аймгийн 
төв Даланзадгад хотноо тус бүр нь 200 хүүхдийн 
багтаамжтай хүүхдийн цэцэрлэгийн хоёр барилга 
бариулаад  байна.

Яагаад цэцэрлэг барих болсон юм бэ. Үнэхээр 
хэрэгцээ шаардлага байсан уу? 

Байлгүй яахав. Тухайн үед хамгийн эрэлт 
ихтэй төслийн санал нь эдгээр цэцэрлэгийн 
барилга барих төсөл байсан юм. Даланзадгад 
бол Өмнөговь аймгийн төв, хамгийн их хүн ам 
төвлөрсөн засаг захиргааны нэгж. Энд цэцэрлэгт 
хамрагдаж чадаагүй сургуулийн өмнөх насны 
800 гаруй хүүхэд байсан. Одоо ажиллаж байгаа 
цэцэрлэгүүдийн анги дүүргэлт хэтэрчихсэн. 
Эдгээр цэцэрлэгийн төслийн саналыг санал 
болгохдоо аймаг, орон нутгийнхан ихээхэн 
анхаарсан. Тухайлбал, зураг төслөө эрх бүхий 
байгууллагаар хийлгэчихсэн, техникийн 
нөхцөл өгөгдчихсөн, энэ цэцэрлэгүүдийн үйл 
ажиллагааны зардал төсвийг 2016 оны төсөвт 
суулгуулчихсан, ажиллах багш нарыг нь сургалт 
боловсролын байгууллагуудтай хамтран 
бэлдсэн байсан зэрэг нь эдгээр цэцэрлэгийг 
барих шийдвэрийг гаргахад их нөлөөлсөн л 
дөө. Мөн анхны санхүүжилтийг Өмнөговийн 
ирээдүй хойчид зориулах сонирхол Сангийн 
харилцааны хороо, Удирдах зөвлөлд ч байлаа. 
Ирээдүй хойч үедээ зориулсан, нүдээ олсон сайн 
шийдвэр, сайхан төсөл. Удирдах зөвлөлийнхөө 
шийдвэрийн дагуу санхүүжүүлэгчээр манай 
сан, захиалагчаар аймгийн ЗДТГ, гүйцэтгэгчээр 
орон нутгийн “Хүннүгийн говь” болон “Жи Жи 
Ай” компанийг сонгон шалгаруулж, барилгын 
ажил гүйцэтгүүлсэн байгаа. Энэ дашрамд манай 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” ийн санхүүжилтээр баригдсан Даланзадгадын 26 дугаар цэцэрлэг
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сангийн анхны төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажилласан аймгийн ЗДТГ, Нийгмийн 
хөгжлийн хэлтэс, гүйцэтгэгч компаниудынхаа хамт 
олонд талархал илэрхийлье. Цаашид ч томоохон 
төслийг гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэхдээ аль 
болох орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагуудад 
боломж олгоно. Ингэснээр орон нутгийн 
барилгын компани барилгачид ажил орлоготой 
байх, барилгын бараа материал үйлдвэрлэгчид, 
нийлүүлэгчид орлоготой байх, орон нутгийн 
төсөвт тэр хэмжээгээр орлого орох боломж 
нэмэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл, “Оюу толгой” 
компаниас сангаар дамжуулан олгож байгаа 
төгрөг бүрийн үр өгөөжийг орон нутагт шингээх 
талаар анхаарна.

Сангаас энэ онд хийх ажлынхаа талаар 
танилцуулна уу? 

Бид юуны өмнө сангийнхаа үйл ажиллагааг 
иргэд олон нийт, орон нутагт танилцуулах, 
тэдэнд хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг авч нутаг 
орныхоо хөгжил, нийгэм хамт олныхоо сайн 
сайхны төлөө хийж бүтээх шинэ боломж буй 
болсныг танилцуулахад анхаарч ажиллаж байна. 
Сангийнхаа үйл ажиллагааг тогтмолжуулан 
жигдрүүлэх талаар түлхүү анхаарч, Хамтын 
ажиллагааны гэрээ болон Сангийн дүрэмд 
нийцүүлэн Удирдах зөвлөлөөс баталсан дүрэм 
журмуудаа нэг мөр хэрэгжүүлж ажиллах болно. 
Гол ажил санхүүжилт хүссэн төслийн саналуудыг 
хүлээн авах, түүнийг дүрмийн дагуу шат шатны 
хурлуудаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулан 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах 
мэдээлэх үндсэн ажлаа хийх болно. Энэ дашрамд 
дурдахад, бид улирал бүрийн эхний сард 

төслийн саналыг хүлээж авна. Улирал бүрийн 
хоёр дахь сард Харилцааны хорооны хурал 
хуралдаж, хүлээн авч хэлэлцүүлж буй саналуудыг 
эрэмбэлэх ажлыг хийнэ. Тэгээд гурав дахь сард нь 
сангийн Удирдах зөвлөл хуралдаж, Харилцааны 
хорооноос эрэмбэлсэн саналуудыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэнэ. Иймд хамтран ажиллахыг хүссэн 
иргэд байгууллагууд жил бүрийн 1, 4, 7, 10 дугаар 
сард манайд төслөө ирүүлж болно гэсэн үг. Харин 
манай цаг уурын нөхцөл байдал, барилгын үйл 
ажиллагаа явуулдаг урин дулааны улиралд 
зохицуулах үүднээс дэд бүтэц, барилгын шинж 
чанартай томоохон төслүүдийг эхний улирлын 
хурлаар хэлэлцэж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлнэ. 
Иймээс цаашдаа нутгийн захиргааны байгууллага, 
иргэд, хамт олноос цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг гэх 
мэт томоохон төслийг санал болгохоор төлөвлөж 
байгаа бол жил бүрийн нэгдүгээр улирлаас 
өмнө зураг төсөл, техникийн нөхцөл зэрэг 
шаардлагатай бичиг баримтаа бүрдүүлчихсэн, уг 
барилга байгууламжийг цаашид хэрхэн ашиглаж 

авч явах урсгал зардал зэргээ шийдвэрлэчихсэн 
байвал сангаас дэмжих магадлал өндөр байх юм 
шүү гэдгийг харилцагч нартаа зориуд хэлмээр 
байна. Дараагийн томоохон хэтийн гэж хэлж 
болох зорилт бол бид “Оюу толгой” компаниас 
орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор өгч 
буй санхүүжилтийг дээрх байдлаар удирдан 
зохицуулахаас гадна Өмнөговь аймаг, тус аймгийн 
иргэдийн сайн сайхны төлөө туслалцаа дэмжлэг 
үзүүлэхийг хүсч буй гадаад, дотоодын байгууллага, 
хүмүүстэй холбоо тогтоож, хөрөнгө оруулалт 
татах, тэдний хүсч буй төслийг орон нутагтаа 
хэрэгжүүлэх байдлаар үйл ажиллагаагаа илүү 
өргөн хүртээмжтэй, тогтвортой болгохыг зорьж 
байна. Эцэст нь манай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-тай хамтран ажиллахыг хүссэн хүн 
бүхэнд манай хаалга нээлттэй гэдгийг хэлье. 
“Орон нутгийн сонин”-ы уншигчдадаа гал бичин 
жилдээ ажил үйлс өөдрөг, эрүүл энх байхын ерөөл 
дэвшүүлье.

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” ийн санхүүжилтээр баригдсан Даланзадгадын 25 дугаар цэцэрлэг
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“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх 
ангийн сурагчдад зориулсан “Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хоёр дахь жилдээ 
хэрэгжүүлж байна. Энэ хичээлийн жилд уг 
хөтөлбөрт хамрагдах сурагчдын сонгон 
шалгаруулалт амжилттай явагдаж, 62 
сурагчийг шалгарууллаа. Тэд 2 дугаар сарын 
20-ноос эхлэх манлайллын болон хувь хүний 
төлөвшлийн чадамжийн хоёр сарын сургалтад 
хамрагдана. Өнгөрсөн хичээлийн жилд 36 
сурагч уг хөтөлбөрт хамрагдахаар хүсэлтээ 
ирүүлж байсан бол энэ жил хамрагдахыг 
хүссэн сурагчдын тоо эрс нэмэгджээ. 

Эхний шатны сургалт “Өөрийгөө танихуй” гэсэн 
ерөнхий сэдэвтэй бөгөөд хүүхдүүд зан төлөв, 
авьяас чадвар, хүсэл сонирхлоо таньж мэдэхэд 

чиглэдэг. Сургалт нь сурагчдын манлайлах, 
бүтээлчээр сэтгэж ажиллах, үр дүнтэй харилцаа 
тогтоох, өөрийгөө хөгжүүлэх, удирдах, 
ялгаатай байдалд хүндэтгэлтэй хандах, хамтын 
ажиллагаа бий болгох, багаар ажиллах, 
асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах зэрэг 
чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэж, дэлхийд 
өрсөлдөхүйц, чадварлаг залуу манлайлагчдыг 
хөгжүүлэх зорилготой. 

Шалгарсан сурагчид цаашид их, дээд сургуульд 
суралцах хугацаандаа Улаанбаатар хотод 
хөтөлбөрийн дараагийн шатны сургалтад 
хамрагдах юм. Хөтөлбөрийн дөрвөн шатанд 
бүрэн хамрагдсан залуучууд хөтөлбөрийн 
сургагч багш болон бэлтгэгдэж, орон нутагтаа 
дараа үеийн дүү нартаа сурсан мэдсэнээ заах 
боломжтой юм.

ШИЛДЭГ СУРАГЧИД “ЗАЛУУСЫН 
ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-Т ХАМРАГДАНА

2016 он хоёрдугаар сар

ЗАЛУУ 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
ФОРУМД ОРОЛЦОВ

“Залуу эмэгтэйчүүдийн 
дуу хоолой” YII 
форум “Оролцоо ба 
манлайлал” сэдвийн 
хүрээнд 2 дугаар сарын 
20-нд Улаанбаатар 
хотод боллоо. 
Энэхүү форумаар “Та 
манлайлагч хүн мөн үү”, 

“Залуу манлайлагч эмэгтэйн хувьд тулгардаг 
саад бэрхшээлүүд юу вэ”, “Хэрхэн даван туулсан 
бэ” зэрэг сэдвүүдээр ярилцсан байна. 

“Залуу эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой” форумд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Залуучууд 
хөгжлийн төвийн нийгмийн ажилтан 
Б.Энхжаргал урилгаар оролцжээ. Тэрээр “Энэ 
форумд оролцсоноор сумынхаа эмэгтэйчүүдэд 
томоохон хэмжээний хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, түүнд сум, орон нутгийн төлөөллийг 
оролцуулан асуудлуудыг гаргаж, хэрвээ 
шийдэх асуудал байвал заримыг нь өөрсдөө 
шийдэж, томоохон хэмжээний асуудал байвал 
удирдлагуудтай хэлэлцэж уламжилж болно гэх 
мэт олон санаа олж авлаа” гэж ярилаа.
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Танай тэмээн сүрэгт Галбын улаан тэмээ 
зонхилдог уу? 

Tийм ээ. Би Галбын улаан буур тавьсан. 
Миний хувьд Галбын говийн улаан тэмээг 
үүлдрээр баталгаажуулахад нэлээд идэвхтэй 
оролцсон хүн. (Монголын 33 говийн нэг болох 
Ханбогд сумын нутагт байрлах Галбын говиор 
нэрлэгдсэн хоёр бөхт тэмээг Монгол Улсын 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын зөвлөлийн 
2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
хуралдаанаар “Галбын улаан тэмээ” нэртэй 
биеэ даасан үүлдрээр баталсан юм) Өөрөө 
тэмээчин хүний хувьд, бас Галбын улаан 
тэмээний онцлогийг сайн мэддэг учраас бие 
даасан үүлдэр болохыг дэмжиж явсан. Энэ 
үүлдрийг шилмэлээр нь өсгөхөд анхаарч 
байгаа. 

Галбын улаан тэмээний онцлог нь юу вэ?
Галбын улаан тэмээ бол ноос, сүү, бие 
бялдраар нэлээд онцлогтой. Ашиг шим нь 
өндөр, сайхан улаан зүстэй. Ноос нь гэхэд 
нарийн, ноолуурхаг чанараараа илүү байдаг. 
Галбын говийн заг, бударгана, байгальдаа 
зохицсон, таван эрдэнийн маань нэг дээ. 

Сүүлийн үед тэмээний тоо толгой нэлээд 
өслөө. Малчдын тэмээ маллая гэсэн бодол 
өөрчлөгдөж байна уу?  

Манай Xанбогд сум хоёр түмэн тэмээтэй, улсдаа 
тэмээнийхээ тоогоор тэргүүлдэг. Малчид 
тэмээгээ өсгөн үржүүлэхэд их анхаардаг 
болж байна. Тэмээ бусад малыг бодвол зудад 
харьцангуй тэсвэртэй мал. 

Та хэдэн жил тэмээ маллаж байна вэ. Тэмээн 
сүрэг маллахын онцлог нь юу вэ?
Би 1988 онд наймдугаар ангиа төгсөөд илгээлт 
авч мал маллаж эхэлсэн. Эдүгээ 28 дахь жилдээ 
тэмээн сүргээ маллаж байна даа. Миний ээж 
тэмээчин хүн байлаа. Нэгдэл нийгмийн үеэс 
тэмээ маллаж ирсэн юм. Би ээжийнхээ малч 
ухааныг нь өвлөн, уламжлуулж, гаргаагүй 
амжилтыг нь гүйцээх зорилготой чармайж 
байна.  

Танай тэмээн сүргийн тоо хэд хүрч байна вэ?
Манай тэмээн сүргийн тоо 740 орчим болов. 
Энэ жил 80 гаруй ботго бойжууллаа. Жилд 
дунджаар 100 гаруй ботго бойжуулдаг. 

Олон тэмээ маллах амаргүй байх. Танайх 
туслах малчинтай юу?
Туслах малчинтай. Дорноговь аймгийн 
Хатанбулаг сумаас малчин авч, гурван жил 
ажиллуулж байна. Малынхаа төлөөс өгч, бас 
цалинжуулдаг.

Тэмээнээсээ жилд хэчнээн килограмм ноос 
авдаг вэ?
Бүдүүн атнаас 8-10 кг, бага тэмээнээс 3-4 кг 
гээд дунджаар нэг тэмээнээс таван кг ноос 
авдаг. Буур мэтийн шилмэл тэмээнээс арай 
илүүг авна. Мэдээж, тэмээ бүр ашиг шимээр 
адилгүй, ноос, сүүний гарц нь өөр өөр. Жилдээ 
700 гаруй тэмээнээс гурван тонн орчим ноос 
гардаг. 

Ж.ТОГТОХСҮРЭН: МАЛЧ УХААНЫГ 
ӨВЛӨН УЛАМЖЛУУЛЖ БАЙНА

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Баян 
багийн тэмээчин Ж.Тогтохсүрэнтэй 
ярилцлаа. 
Тэрээр гал бичин жилийн Цагаан сарын 
өмнөхөн “Улсын сайн малчин” цол хүртсэн 
юм. 2014 онд Монголын үндэсний олон 
нийтийн радиогийн “Таван эрдэнэ” 
нэвтрүүлгийн нэрэмжит “Алтан ботгоны 
эзэн”-ээр шалгарч байв. Түүний хувьд Ханбогд 
сумын хамгийн олон тэмээтэй малчин. 

Ж.ТОГТОХСҮРЭН: МАЛЧ УХААНЫГ 
ӨВЛӨН УЛАМЖЛУУЛЖ БАЙНА



“Оюу толгой” төслийн Байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 
Орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн 
талбай, түүний ойр орчим, Гүний 
хоолойн ус татах шугам хоолой, 
Оюу толгой-Гашуун сухайтын 
авто замын дагуу тоосны хяналт 
шинжилгээний 53 цэг (ТХШЦ)-т 
хугацааны хувьд харилцан 
адилгүй давтамжтайгаар агаар 

дахь тоосны хяналт шинжилгээ 
хийдэг. 

Энэ удаагийн дугаарт 2015 оны  XII, 
2016 оны I сарын төслийн талбайн 
ойр орчмын, Оюу толгой-Гашуун 
сухайтын авто замын болон Гүний 
хоолойн ус татах шугам хоолойн 
дагуух цэгүүдэд  том ширхэглэгт 
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танилцуулж байна. 

2016 он хоёрдугаар сар

Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   09

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ 

 

“Оюу толгой” төслийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн талбай, түүний ойр орчим, Гүний хоолойн ус 
татах шугам хоолой, болон Оюу толгой-Гашуун сухайтын авто замын дагуу тоосны хяналт 
шинжилгээний 53 цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд харилцан адилгүй давтамжтайгаар агаар дахь 
тоосны хяналт шинжилгээ хийдэг. Энэ удаагийн дугаарт 2015 оны  XII, 2016 оны I сарын төслийн 
талбайн ойр орчмын, Оюу толгой-Гашуун сухайтын авто замын болон Гүний хоолойн ус татах 
шугам хоолойн дагуух цэгүүдэд  том ширхэглэгт PM 10 тоосны хэмжилтийн мэдээг  танилцуулж 
байна.  

Төслийн талбайн эргэн тойрны цэгүүд, Оюу толгой-Гашуун сухайтын авто замын 
төгсгөлийн Гашуун сухайтын боомт орчимд болон Гүний хоолойн цацрагуудын орчимд XII 
болон I сард хийсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнгээр эдгээр цэгт тоосжилт Монгол Улсын 
агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад нийцсэн агууламжтай байв. 

Агаарын чанарын талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.ub-air.info холбоосоор 
нэвтэрч, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг зөвлөж байна.  

<2.5 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 

ХҮНИЙ ҮС 
50-70 микрометр 

хэмжээтэй 

Далайн эргийн нарийн элс 
90 микрон хэмжээтэй 

<10 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 

1 микрометр = 0.0001 см 

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

Төслийн талбайн эргэн тойрны 
цэгүүд, Оюу толгой-Гашуун 
сухайтын авто замын төгсгөлийн 
Гашуун сухайтын боомт 
орчимд болон Гүний хоолойн 
цацрагуудын орчимд XII болон I 
сард хийсэн бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны үр дүнгээр эдгээр цэгт 
тоосжилт Монгол Улсын агаарын 

чанарын MNS4585:2007 стандартад 
нийцсэн агууламжтай байв.

Агаарын чанарын талаар илүү 
мэдээлэл авахыг хүсвэл 
http://www.ub-air.info холбоосоор 
нэвтэрч, дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авахыг зөвлөж 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 хүргэж 
байна.

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ТОЙМ МЭДЭЭ

“Оюу толгой” компани 2015 онд жилийн 365 хоногийн 345 хоногт нь 
гэмтэл бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.33 
байгаа нь Рио Тинто компанийн хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл бэртэл 
тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)
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Гэмтэл бэртэл бүртгэгдсэн өдрүүд

Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
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2015 оны 12 дугаар сарын эцсийн байдлаар “Оюу толгой”-н нийт 
ажиллах хүчний 95 гаруй хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд 
тэдний 21.7 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Зорилт (90%)

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
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2015 оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн 
хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.44 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж үзүүлэлт 1.2 шоо метр байдаг. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 85.5 хувь байлаа. 
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“Оюу толгой” компани 2015 онд 315 сая ам.долларыг татвар, хураамж 
болон бусад төлбөрт төлж, 2014 онд 248 сая ам.доллар төлсөн үзүүлэлтээ 
ахиуллаа. 

* Өсөн нэмэгдсэн дүнд 60 сая ам.долларын татварын урьдчилгаа 
төлбөрийн суутган тооцоо багтсан болно.
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“Оюу толгой” компани 2015 оны эцсийн байдлаар 989 орчим ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 633 нь үндэсний 
компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын зардлын 51 хувийг 
эдгээр компаниудад зарцуулав. 
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Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр
Сарын зарцуулалт

Үндэсний худалдан авалт 
(сая ам.доллар - сараар)

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

2015 оны IV улирлын эцэс гэхэд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 90 гаруй 
ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүллээ.
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Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2015 
(2015 оны IV улирлын байдлаар)

“Оюу толгой” ХХК 2010-2015 оны эцэс гэхэд Монголын компаниудтай 
худалдан авалт хийсэн дүн, Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад 
төлж буй татвар хураамж, ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 5.4 
тэрбум ам.доллар зарцуулсан. Монгол компаниудад хийсэн төлбөрт 95.6 
сая ам.долларын боловсрол, сургалт, нийгмийн хөрөнгө оруулалтын 
зардлууд багтсан болно. 

Монгол Улсын төсөвт 
байгууллагад төлсөн 
шууд төлбөрүүд 
(татвар, нийгмийн 
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Боловсрол, сургалтын хөтөлбөрүүд нь “Оюу толгой”-н тэргүүлэх 
чиглэлийн нэг хэвээр байна. 2015 онд энэ чиглэлд 3.2 сая ам.доллар 
зарцуулав.
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2015 онд энэ чиглэлд 6.8 сая ам.доллар 
зарцуулав.
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ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Өмнөговь аймаг                                                                                                                                   Иргэдийн хөгжлийн төв 
  Ханбогд  сум                                                                                                                                                                                                    2016 оны 2-р сарын 25

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал 2016 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. Энэ удаагийн Зөвлөлийн 
хуралд гурван талын гишүүдээс гадна бусад талуудыг хамруулж, өргөтгөсөн байдлаар хийснээрээ онцлог болсон юм. Хуралд Эрх зүйн нийцэл хяналт, 
зөвлөгөө, омбудсмений газар (ЭЗХЗОГ)-ын чиглүүлэгч нараас гадна Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ), Хөндлөнгийн шинжээчдийн 
баг (ХШБ)-ийн судлаачид анх удаа оролцов. ОТМШБ бол Ханбогд сумын малчин өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааг хэрэгжүүлэх бөгөөд ЖСЛ 
консалтинг, Оксфордын их сургууль болон Шинжлэх ухааны академийн Газар зүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн судлаачдаас бүрдэж байна. Ундайн 
голын голдрил өөрчлөлтийн 2-р шатны судалгааг эхний шатны судалгааг хэрэгжүүлсэн ХШБ гүйцэтгэх юм. Мөн тус хуралд Зөвлөлийн гишүүн 
Малчдын төлөөллийн зөвлөх, “Оюу толгойн хяналт” ТББ-ын удирдах ажилтнууд оролцсон болно.   

Хурлаар хэлэлцэж тохирсон гол асуудал бол ОТМШБ, ХШБ-ийн судлаачдын хэрэгжүүлэх Ханбогд сумын малчин өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 
Ундай голын голдрил өөрчлөлтийн 2-р шатны судалгааны ажлын талаар Талууд саналаа нэгтгэлээ. Энэхүү судалгааг 2016 оны 3-8 дугаар сард 
хэрэгжүүлэх бөгөөд Ханбогд сумын болон малчдын ахуй амьжиргаа, нийгэм, соёлын байдалд гарсан сүүлийн 10 жилийн өөрчлөлтийг бодитойгоор 
хараат бус байдлаар зураглаж гаргах, Ундайн голын цутгалан болох Халив-Дугат голын болон Ундайн голын сав газрын хуримтлагдсан нөлөөллийн 
үнэлгээг дуусгах зорилготой юм. 

Талуудын хүсэлтээр ОУСК-ын Суурин төлөөлөл Туеэн Д.Нгүеэн хүрэлцэн ирж, Зөвлөлийн хуралд оролцсон бөгөөд түүнд ХШБ-ийн 1-р шатны судалгааны 
тайланг танилцуулсан болно. ЭЗХЗОГ-ын эвлэрүүлэн зуучлагч Скотт Адамс маргаан шийдвэрлэх аргын тухай болон Ханбогд сумын малчдын гаргасан 
гомдол шийдвэрлэх явцын өнөөгийн байдал, цаашдын үе шатны талаар мэдээллээ. 

Хуралд оролцогчид Зөвлөлийн хурлын өмнөх өдрүүд буюу 2 дугаар сарын 22-24-нд Оюу толгойн уурхайд зочилж, үйл ажиллагаатай нь танилцаж, 
ЭЗХЗОГ-аас зохион байгуулсан Баримт хамтран олж тогтоох тухай хоёр өдрийн сургалтад хамрагдлаа. Баримт хамтран олж тогтоох тухай сургалтад 
сууснаар Талууд болон судлаачид маргаантай асуудлаа ойлгох, судалгааны аргачлалаа боловсруулах, мэдээ баримт цуглуулан дүн шинжилгээ хийж, 
шийдлийн хувилбар гаргахад хамтран ажиллах үйл явцын талаар мэдлэг мэдээлэлтэй боллоо. Энэхүү аргачлалыг ОТМШБ-ийн судалгааны явцад 
хэрэгжүүлэхээр санал нэгдсэн юм. Талуудын хоорондын итгэлцлийг бэхжүүлэх, тулгарсан асуудлыг хамтран шийдэхэд тустай энэхүү аргачлалыг зааж 
сургасан багш Ларри Диксон болон ЭЗХЗОГ-ын багт Зөвлөл гүн талархал илэрхийллээ. 
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“Оюу толгой” компани монгол түмний баяр цагаан 
сарыг тохиолдуулан үйл ажиллагаагаа явуулж буй 
Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын 
ахмадуудад гарын бэлэг гардуулдаг уламжлалтай. 
Гал бичин жилийн Цагаан сараар Даланзадгад 
сумын 90-ээс дээш настай 37 ахмадад бэлэг 
гардуулж, дээжийг нь сумын хамгийн ахмад 100 
настай Д.Цэенпил гуайд барив. 

Бэлэг гардсан азай буурлууд, түүний үр хүүхдүүд 
баярлаж байгаагаа илэрхийлж, “Оюу толгой” 
компанийн цаашдын ажилд амжилт хүслээ. Энэ 
жил 90 насыг зооглон анх удаа бэлэг авч байгаа 
Н.Балжинням гуай “Ийм том бэлэг өгч байгаа танай 

компаний хамт олонд болон бэлгийг бидэнд хүргэж 
ирсэн танай салбарын хамт олонд баярлаж байгааг 
минь уламжилж өгөөрэй” гэв. 

Өндөр настан Б.Хүү гуай харааны шил 
ашиглахгүйгээр  ном, сонин уншдаг, уншсан зүйлээ 
хүүхдүүддээ ярьж өгдөг аж. Өндөр настан Б.Жаал 
гуай тэтгэвэр, тэтгэмжийн мөнгөний зарцуулалтаа 
хянах, өөрөө цагаа харж хооллож, эмээ уудаг гэж 
хүүхдүүд нь ярьж байв. 2015 онд Халх голын ялалтын 
70 жилийн ойгоор Даланзадгадын 90-ээс дээш 
настай өндөр настан Б.Хүү, С.Яринпил нар Цэргийн 
гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнуулсан байна. 

Ц.Ааниа Д.Цагаан Р.Батаа

Н.Балжинням Д.Цэенпил Г.Долгор 

Ханбогд сумын  удирдлага, малчдын 
төлөөлөгчид, “Оюу толгой” компанийн 
хамтарсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ)-ийг 
талуудын маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор 
Харилцан ойлголцлын санамж бичигт 
гарын үсэг зурсны дагуу 2015 оны 6 дугаар 
сарын 8-нд албан ёсоор байгуулсан болно. 

ГТЗ-ийн үйл ажиллагааг Эрх зүйн нийцэл 
хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газар 
(ЭЗХЗОГ)-аас чиглүүлж байна. ЭЗХЗОГ бол 
Дэлхийн банкны группийн Олон улсын 
санхүүгийн корпорацад чиглэсэн үйл 
ажиллагаа явуулдаг хараат бус байгууллага 
болно.

АХМАДУУДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЖ 
ЗОЛГОЛОО

ХАНБОГД СУМЫН 
ГУРВАН ТАЛТ 
ЗӨВЛӨЛИЙН
ТУХАЙ



ОРОН НУТГИЙН СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 2–р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

2015 он: 
Санал: Хоёрдугаар сард байгаль орчны талаар гурав, нөхөн олговрын гэрээний 
тухай нэг, нийтдээ дундыг баримталсан дөрвөн санал хүлээн авч, эдгээрийг 
зохих журмын дагуу судлан хариу өгөхөөр ажиллаж байна. 
Гомдол: Энэ сард ямар нэг гомдол хүлээн аваагүй болно. 
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс хоёрдугаар сард 
нийтдээ есөн хүсэлт ирүүллээ. Үүнд хандив тусламж, дэмжлэгтэй холбоотой 
дөрвөн  хүсэлт нь “Монгол тэмээ – 999” баярт хандив, дэмжлэг хүссэн, мөн 
Ханбогд сумын Улаан загалмайн хорооноос гэр хүссэн зэрэг байна. Бусад хүсэлт 
нь мэдээлэл хүссэн болон хүний нөөцтэй холбоотой байв.
Сүүлийн саруудад ирж буй хүсэлтүүдийн ихэнх хувийг хандив тусламж, дэмжлэг 
болон хүний нөөцийн хэлтэст ажилд авахыг хүссэн хүсэлт эзэлж байна. 
Эдгээртэй холбоотой дараах мэдээллийг өгч байна.

Манай компани санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх журамдаа өөрчлөлт 
оруулаад байгаа бөгөөд 2016 оноос эхлэн Өмнөговь аймгийн байгууллага, хувь 
хүмүүсийн санхүүгийн дэмжлэг хүссэн санал, хүсэлтийг “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-д зохих журмын дагуу хүлээн авч, шийдвэрлэн ажиллаж байгаа 
юм. Иймээс санхүүгийн дэмжлэг хүссэн хүсэлтээ “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-д хүргүүлж байхыг зөвлөж байна. 
Харин ажилд авахыг хүссэн санал, хүсэлтийн тухайд “Оюу толгой” ХХК шинээр 
ажилтан авахдаа ажилд орох өргөдөл материалаа ирүүлсэн иргэн бүрт адил 
тэгш боломж олгон “Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам”-
ын дагуу сонгон шалгаруулалт явуулж ажилд авдаг. “Оюу толгой” ХХК-д зөвхөн 
нээлттэй зарласан ажлын байранд тухай бүрт нь холбогдох материалыг 
бүрдүүлж өгөх ёстой байдаг. Нээлттэй байгаа ажлын байрны заруудыг өөрийн 
компанийн www.ot.mn цахим хуудас болон “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр”, “Нийслэл 
таймс”, “Үндэсний шуудан” гэх мэт өдөр тутмын сонин хэвлэлээр дамжуулан 
олон нийтэд нээлттэй зарладаг.

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар 9903 4732 (Oюу толгойн уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын офис), 95091907 (Манлай сумын офис), 9909 
8406 (Даланзадгад сумын офис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх офисуудаас авч болно.  



ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 12 дугаар сарЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН 
ХУЛГАЙН АН, ХУУЛЬ БУС 
ХУДАЛДААТАЙ ТЭМЦЭХ 

ХАМТАРСАН БАГ

98900016
Хулгайн ангийн эсрэг 
мэдээлэл авах утас

ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН ХУЛГАЙН АН, ТЭДГЭЭРИЙН ЭД ЭРХТНИЙ ХУУЛЬ БУС ХУДАЛДААНЫ 
ТУХАЙ БАТТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГСӨН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСЫН АМЬТНЫ ТУХАЙ 

ХУУЛИЙН ДАГУУ УРАМШУУЛАЛ ОЛГОНО. МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА.
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Зохион байгуулагч: Н.Сосорбурам

Хэвлэлийн эхийг: Г.Мандах-Оргил

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон 

Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны 
ажилтнаар дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-г www.ot.mn 
цахим хуудаснаас унших, PDF хувилбараар 

татаж авах боломжтой.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу. 

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, Гандирс цамхаг буюу 
Говь сэндс зочид буудлын гурван давхарт 305 тоот
Утас: 976-331880 (6048)

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)
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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ТҮҮХТЭЙ 
ТАНИЛЦААРАЙ

“Оюу толгой”-н түүхийг өгүүлсэн “Оюу толгой 
1957-2015” ном 2016 оны нэгдүгээр сард 
хэвлэгдэн гарлаа. Энэхүү номд Оюу толгойн 
ордыг хэрхэн нээсэн, бүтээн байгуулалт болон 
үйлдвэрлэлийн эхэн үеийн түүхийг өгүүлжээ. 
Мөн түүхэн ховор гэрэл зургууд, мэдээ, онцлох 

хүмүүсийн намтар, түүхэн үйл явдлуудыг 
багтаасан бөгөөд 200 орчим хуудастай юм. 

Уг номыг монгол, англи хэлээр бичсэн бөгөөд 
www.ot.mn цахим хуудаснаас шууд уншихаас 
гадна PDF хувилбараар татан авах боломжтой.


