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Та бүхэн сар шинэдээ сайхан шинэлэв үү. Он цагт тарган орж, тавтай сайхан хаваржиж байна 
уу. “Эрдэнийн говь” ёслол, “Оюу толгой”-н нээлттэй өдөрлөгийг тохиолдуулан Өмнөговийн ажилч 
хичээнгүй ард түмэн, манай компанийн ханган нийлүүлэгч түншүүд, хамтран ажиллагч аж ахуйн 
нэгж, албан байгууллагуудын хамт олонд компанийнхаа нэрийн өмнөөс мэндчилгээ дэвшүүлж, эрүүл 
энх, ажлын амжилт, бизнесийн олз омог, энэ ертөнцийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. 
Арвандолдугаар жарны “Алтан унжлагат” хэмээх улаагчин гал тахиа жилд та бүхний санасан сайн 
үйлс бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэх болтугай.
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  “Оюу толгой” компани 2016 оны 
IV улирлын үйлдвэрлэлийн тайлан 
болон гүйцэтгэлийн шинэчилсэн 
тойм мэдээгээ нэгдүгээр сарын 24-нд 
танилцууллаа. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхий 
захирал Армандо Торрес “2016 
онд “Оюу толгой”-н хамт олон үйл 
ажиллагааны болон зах зээлийн 
сорилт дунд маш сайн гүйцэтгэлтэй 
ажиллалаа. Манай хамт олон гэмтэл 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлтийг 
0.22 болгон бууруулж, аюулгүй 
ажиллагааны гүйцэтгэлээрээ Рио 
Тинто группийн хэмжээнд төдийгүй 
уул уурхайн салбарт тэргүүлэгчийн 
нэг хэвээр байна. “Оюу толгой” 
компани ил уурхайн үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлээрээ шинэ дээд амжилт 
тогтоож, далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг эрчимтэй үргэлжлүүлж 
байна. Ингэснээр хүч бололцоогоо 
улам бэхжүүлж, үйлдвэрлэлийн шинэ 
оныг угтаж байна” хэмээн цохон 
тэмдэглэв. 

“Оюу толгой” компани 2016 онд 
олборлосон болон боловсруулсан 

хүдрийн хэмжээгээрээ шинэ дээд 
амжилт тогтоож, алт, зэсийн 
үйлдвэрлэлийн жилийн төлөвлөгөөгөө 
давуулан биелүүллээ. Баяжуулах 
үйлдвэрийн гүйцэтгэл IV улиралд сайн 
байж, бүтээгдэхүүний гарц  үйлдвэрлэл 
эхэлснээс хойших хамгийн өндөр 
түвшинд хүрлээ. 

Дотоодод зарцуулсан мөнгөн 
хөрөнгийн дүн 6.1 тэрбум 
ам.долларт хүрэв.
• Аюулгүй ажиллагаа болон 

үйлдвэрлэлийн шилдэг 
гүйцэтгэл. 

• Далд уурхайн бүтээн байгуулалт 
эрчимтэй үргэлжилж байна.

• 2016 онд 210 сая ам.долларын 
татвар төлж, дотоодын ханган 
нийлүүлэлтэд 279 сая ам.доллар 
зарцуулав.

 Улирлын турш 2000 гаруй 
монгол ажилтныг багтаасан далд 
уурхайн баг хамт олон уурхайн 
бүтээн байгуулалтын ажлын чухал 
хэсгүүд болох босоо ам 2 болон 

5-тай холбоотой ажлууд, уурхай дахь 
байгууламжуудын барилгын ажлыг 
үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ налуу амын 
үндсэн хөрс хуулалтыг хийж гүйцэтгэв. 
Хөндлөн малталтын хурд нэмэгдэж 
байгаа бөгөөд далд уурхайн бутлалтын 
хүчин чадал нэмэгдсэнээр 2017 онд 
хурдаа улам бүр нэмэгдүүлэх боломж 
бүрдэнэ гэж тооцоолж байна. 

“Оюу толгой” компани энэ онд 130 
– 160 мянган тонн баяжмал дахь зэс, 
100-140 мянган унци баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байна. 

Улирлын төгсгөлд 2010 оноос хойш 
“Оюу толгой” компанийн дотоодод 
зарцуулсан мөнгөн хөрөнгө 6.1 тэрбум 
ам.доллар, үүний дотор 2016 онд 
дангаар 760 сая ам.доллар болсон 
нь ил уурхайн үйл ажиллагаа болон 
далд уурхайн бүтээн байгуулалтын 
ажилд дотоодын ханган нийлүүлэлтийг 
үргэлжлүүлэн сайтар дэмжиж 
байгаагийн илрэл юм. Ус дахин 
ашиглалтын жилийн дундаж түвшин 
86.2 хувь байгаа бөгөөд нэг тонн хүдэр 
боловсруулахад 0.423 шоо метр буюу 
дэлхий даяарх ижил үйл ажиллагаатай 

уурхайнуудын хэрэглээний 1/3-ийг 
ашиглаж байгаа зэрэг байгаль орчны 
дэлхийн хэмжээний гүйцэтгэлээ 
үргэжлүүлэн хадгалсаар байна.  2016 
оны эцсийн байдлаар “Оюу толгой”-н 
нийт ажиллах хүчний 93.5 хувь, 
үүний дотор ил уурхай, баяжуулах 
үйлдвэрийн ажиллах хүчний 96 
хувийг монгол ажилчид бүрдүүлж 
буйн зэрэгцээ Өмнөговийн иргэд 
нийт ажиллах хүчний 22 хувийг эзэлж 
байна.  “Оюу толгой” компани 2016 
онд Өмнөговь аймагт оруулж буй 
хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлэн 69 
сая ам.долларын бараа, үйлчилгээ 
худалдан авч, тогтвортой хөгжил болон 
орон нутгийн дэд бүтцийн салбарт 9.7 
сая ам.долларын төсөл хэрэгжүүлэв. 
Дэд бүтцийн томоохон төслүүдээс Баян-
Овоо суманд 10 ортой, хоёр давхар, 
эмч сувилагч нийлсэн 18 ажилтны 
орон тоотой хүн эмнэлгийн байрыг 
ашиглалтад хүлээлгэн өгсний зэрэгцээ 
Ханбогд сумын усан хангамжийн 
байгууламжийн барилга угсралтын 
ажлыг дуусгаж, улсын комисст 
хүлээлгэн өглөө. “Оюу толгой” компани 
2016 онд 279 сая ам.долларыг дотоодын 
ханган нийлүүлэгчдэд зарцуулсан 
нь нийт худалдан авалтын 80 хувийг 
эзэлж байгаа бөгөөд үүний 62 хувь нь 
үндэсний ханган нийлүүлэгчдэд ногдож 
байна.  

“Оюу толгой” компанийн 2016 оны тойм мэдээ
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2015 оны 
4-р улирал

2016 оны 1-р 
улирал

2016 оны 2-р 
улирал

2016 оны 
3-р улирал

2016 оны 
4-р улирал

2016 он бүтэн 
жилээр

2015 он бүтэн 
жилээр

Ил уурхайн нийт олборлосон хүдрийн материал 
(‘000 тонноор) 

23,708 22,867 22,716 25,739 25,615 96,938 91,771 

Боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор) 9,369 9,662 9,525 9,146 9,819 38,152 34,537 

Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга: 

Зэс (%) 0.69 0.70 0.64 0.66 0.61 0.65 0.67 

Алт (г/т) 0.92 0.63 0.33 0.21 0.25 0.36 0.78 

Мөнгө (г/т) 1.67 1.92 1.92 1.99 1.50 1.83 1.56 

Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал (‘000 тонноор) 231.8 229.5 207.1 203.2 206.7 846.6 788.5 

Баяжмалын дундаж агуулга (% Зэс) 24.7 25.1 24.9 22.9 22.0 23.8 25.6 

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 57.3 57.6 51.7 46.6 45.5 201.3 202.2 

Алт (‘000 унциар) 207 144 70 37 49 300 653 

Мөнгө (‘000 унциар) 355 395 391 361 273 1,420 1,223 

Борлуулсан баяжмал (‘000 тонноор) 236.2 213.1 227.4 206.2 182.0 828.7 819.8 

Борлуулсан баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 54.7 51.2 54.4 45.7 37.6 188.9 201.3 

Алт (‘000 унциар) 160 175 95 38 39 347 737 

Мөнгө (‘000 унциар) 360 305 395 341 239 1,280 1,158 

Металл авалт (%) 

Зэс 88.4 85.6 83.3 78.0 76.6 81.0 87.6 

Алт 74.2 72.2 69.3 62.0 63.4 68.5 74.4 

Мөнгө 70.8 66.4 65.9 61.7 57.2 63.1 69.9 

“Оюу толгой”-н үйлдвэрлэлийн мэдээ
Бүх мэдээ нь үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бүрэн хэмжээнд тусгасан болно.
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Манай ажлын үзүүлэлт
“Оюу толгой”-н 2016 оны тойм мэдээ
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ХУРЦ АРСЛАН 
ГОМБО-АЮУШИЙН 
ДЭМҮҮЛ

НУТГИЙН БАХАРХАЛ   Улсын хурц арслан Гомбо-
Аюушийн Дэмүүл 1935 онд Өмнөговь 
аймгийн Манлай сумын “Хярын 
гурван алтгана” хэмээх газар 
олон хүүхэдтэй айлд төржээ. Гахай 
жилтэн аж. Эцэг Гомбо-Аюуш нь 
залуудаа барилддаг байжээ. Харин 
ээж Чинжээ нь бие жижиг ч бяртай 
хүн байсан гэх. Г.Дэмүүл арслан 
Сүхбаатар, Дорноговь, Өмнөговь, 
Баянхонгор, Дорнод гээд тухайн 

үед бөх цөөтэй байсан аймгийн 
нэрийн өмнөөс барилдаж явсан гэх 
дурсамж  ч байдаг л юм.  1951 онд 16 

настайдаа сумынхаа наадамд анх 
удаа зодоглож хоёр давж гурвын 
даваанд начин Л. Цэрэнжавтай 
нэлээд удаан барилдаад 10 насны 
зөрүүгээр өвдөг шороодоход тэр 
“За даа, энэ хүүхдийг мөдхөн би 
байтугай энэ суманд тогтоох хүн 
гарахгүй нь дээ” гэж байсан гэдэг. 
Ийнхүү идэр залуугаасаа үе тэнгийн 
хүүхдүүдтэй сугаа ханзартал 
барилдаж өссөн бөгөөд хүүхдүүд 
түүнийг “Эзэрхий Дэмүүл” хэмээн 
нэрлэдэг байжээ. 1955 онд 19 
настайдаа сумынхаа наадамд анх 
удаа түрүүлж,  заан цол хүртжээ. 
Тэр жил Манлай сумын наадамд 
128 бөх барилдаж тухайн үедээ 
аймгийнхаас дутахааргүй өргөн 
дэлгэр болж байжээ. Тэрээр 1961 
онд болсон Монголын Бүх ард 
түмний анхдугаар спартакиадын 
үндэсний бөхийн барилдаанд 28 
бөх тойргоор барилдахад 24 давж, 
улсын заан цол хүртсэн түүхтэй. 
1963 оны наадамд тав,1964 онд 
мөн тав, 1965 онд зургаа, 1967 онд 
мөн зургаа, 1968 онд тав, 1969 онд 
дархан аварга Дарийн Дамдингаар 
найм давж, түрүүлэн улсын  арслан 
цол хүртсэн билээ. 1970 онд долоо, 
1971 онд тав, 1973 онд зургаа, 1978 
онд тав давж шөвгөрчээ.

"Дэнж нь хэлтийхгүй бол Дэмүүл  
хүү хазайхгүй" хэмээн аархдаг 
өмнийн говийн их хүчтэн, улсын 
хурц арслан Г.Дэмүүлийн дархан 

мэхийг бөх сонирхогчдодоо хүргэж 
байна. Улсын наадамд түрүүлэн 
арслан болсон түүнийг бөхчүүддээ 
өргүүлэн явахыг харж зогссон 10-р 
ангийн сурагч хожим нь түүний 
адил арслан цол хүртсэн юм. Энэ 
хүн бол улсын арслан М.Мөнгөн 
бөгөөд тэрээр "99 шилмэл бөхийн 
дархан мэх" номдоо Г.Дэмүүл 
арслангаас элэг бүснээс давуулж 
гуядах мэх сурснаа дурссан байдаг.

 Тэрээр “Улсын арслан, баруун 
талтай Г.Дэмүүл Өмнөговь 
аймгийн Манлай сумын уугуул, 
1935 онд төрсөн. 1969 онд Ардын 
хувьсгалын 48 жилийн ойгоор 
найм даван түрүүлж, 34 насандаа 
Монгол улсын арслан цол хүртсэн. 
Тэр үед 10-р анги төгссөн сурагч 
би  Голын цэнгэлдэхэд түрүү, 
үзүүрийн бөхчүүдийг сонирхож 
явахад түрүүлсэн Дэмүүл гуай 
хар саарал дээл өмсчихсөн, 
том дөрвөлжин боодолтой бай 
шагналаа сугавчилчихсан, хүмүүст 
бүчүүлчихсэн зогсч байж билээ. 
Тэр бужигнаан дунд Ламаажав 
начинд хандсан байх аа, "Чи миний 
машины түлхүүрийг хэнд өгсөн бэ" 
гэж асуутал хаанаас ч гараад ирсэн 
юм баахан бөхчүүд толгой дээрээ 
өргөөд аваад одсон доо. Түрүүлсэн 
бөхөө ийн өргөн явдаг түүхэн 
уламжлалтай юм билээ. Дэмүүл гуай 
их том бие, гэдэстэй.  
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Баруун хөлөөрөө тосгуулж 
хавирах, шуудагтай, шуудаггүй 
баруун давуулж гуядах дархан 
мэхтэй. Арслангийн баруун давуулж 
гуядах гэдэг нь баруун хавлаж 
золгонгуутаа зүүн гараараа 
шуудагдаад, баруун гараа ар 
нуруун дээгүүр нь давуулж зодогны 
хормойноос барьж, хойшоо нумран 
шиддэг хүчний мэх л дээ. Арслан 
энэ мэхийг шуудагнаас хийхээс 
гадна зүүн гараараа зөвхөн элэг 
бүсдээд баруун гараа давуулж авaaд 
гуядчихдаг онцлогтой. Арсланд 
дэгээ, ачаа хийсэн бөх амархан 
унаж байгаа харагддаг. Тэднийг 
мэхээ хийхээр ирэхэд нь баруун 
гараар элэг бүсдэнгүүт баруун 
хөлөөрөө тосгуулж хавираад гэдсэн 
дээрээ ойлгоод хаячихдаг юм. 
Дэмүүл гуайтай Сонгинод наадмын 
сорилгод хамт байж гуядах мэхнийх 
нь хувилбарыг заалгаж байсан 
юм. Тэрээр надад зөвлөхдөө чи 
гуядахдаа шуудганд хүрэх гэж цаг 
алдаад байна, элэг бүснээс давуулж 
гуяд гэж билээ. Арслангийнхаа 
зөвлөгөөнийг авсны үндсэн дээр 
1987 онд Ардын хувьсгалын 66 
жилийн ойгоор улсын начин, зүүн 
талтай Г.Жалааг тавын даваанд 
амлаж, зүүн гараар элэг бүсдэнгүүт 
шуудаггүй баруун гараа давуулж 
гуядаад хаясан бол 1990 онд 
Ардын хувьсгалын 69 жилийн 
ойгоор улсын начин, баруун талтай 

Ж.Даваажавыг тавын даваанд 
амлаж, бярдан золгонгуутаа зүүн 
гараар элэг бүсдэж шуудаггүй 
давуулаад гуядсан чинь буруу тийш 
холбирч тойрч гишгээд дороо 
мөн амархан хийчихэж билээ” гэж 
дурссан байдаг юм.

 МҮБХ-ны нарийн бичгийн 
дарга, бөх судлаач Б.Цогтбаатар 
“Өмнөговь аймгийн эдүгээ цагийн 
бөхчүүдийн манлай нь мэдээж 
Манлай сумын харьяат Гомбо-
Аюушийн Дэмүүл арслан юм. Улсын 
их баяр наадамд 1969 онд түрүүлж, 
улсын арслан цолонд хүрсэн тэрээр 
1961 оны МБАТ-ний анхдугаар 
спартакиадаар 28 бөхөөс 24 давж, 
улсын заан цолыг шууд авч, нийтдээ 
10 удаа шөвгөрсөн байдаг юм. 1957 
онд Дундговь аймгийн наадамд 
20-иод насандаа анх түрүүлэхдээ 
Ш.Доржтовуу начинтай үлдэн 
“Дэнж нь булгихгүй бол Дэмүүл хүү 
түрүүлнэ” хэмээн аархаж, түүндээ 
ч хүрч байсан аатай, аралтай  бөх 
билээ. 1969 оны улсын наадамд 
дөрөвт үлдэхэд нь Д.Дамдин 
аварга амлаж аваад унасан бол 
тунасан “хоёр Мөнх” хоёр цаг 
гаруй барилдсаны эцэст хасагдаж, 
Дэмүүлийг түрүүлсэнд тооцсон гэдэг. 
Үүний дараа “хоёр Мөнх хасагдаад 
түрүүлчихдэг та их азтай хүн юм” 
хэмээн хэн нэгэн даапаалахад 
“тиймээ би их азтай хүн, гэхдээ 
хоёр цаг хоорондоо үзэлцсэн хоёр 

Мөнхийн хэн нь ч миний гарыг 
нугалахгүй байсан даа” хэмээн хэн 
хүнд аз таардаггүйг 
аархан хэлсэн 
байдаг.  
Хойтон жил 
нь “хоёр 
Мөнх”-
ийг эзгүй 
хойгуур 
эр хүний 
дотор 
эмээл 
хазаартай 
морь 
гэдэгчлэн дахин 
түрүүлэх бодолтой 
ирсэн ч шөвгийн дөрөвт үлдээд 
Бээжин арслангийн хөл суйлаанд 
уначихаж билээ. Наадмын дараа 
айлд айрагдахдаа “Хөвсгөлийнхөн 
хүчтэй бөөтэй улс, нэг юм хийлгэчих 
шиг боллоо” хэмээн хэнэг ч үгүй 
суусан ил цагаахан эр. Дэмүүл гуай 
залуудаа гэдэс гүзээгүй гоолиг 
эр байснаа сүүлдээ нэлээд гүзээ 
сууж үүгээрээ нэршсэн бөх. Нэгэн 
саваагүй эр түүнээс “та ийм их 
гүзээтэй байж яаж барилддаг 
юм бэ” гэж шохоорхвол “Та нар 
муусайны гэдсэнд бол ус, угаадас 
л байгаа. Миний энэнд бол тарган 
хонины мах, таанын айраг багтдаг 
юм. Энэ биендээ тохирсон, эзэн 
хүндээ заяасан эрхтэн. Та нарт ийм 
юм байвал барилдах нь байтугай 

бааж ч чадахгүй” хэмээн амыг нь 
таглаж байсан гэдэг. Алтан говийн 

аат арслан Дэмүүлийн 
тухай энэ мэт 

домог яриа 
олныг 

өгүүлж 
болно” 
гэж 
дурссан 
байх юм. 
Улсад 

анх удаа 
барилдаж 

эхэлсэн 
жилээсээ тунасан 

нь ямархуу бөх байсныг 
илтгэнэ. Түүнийг залуудаа бэртэл 
гэмтэл их авч, олон жилээр 
өвдөөгүй бол өнөөгийн амжилтаас 
илүү амжилтыг үзүүлэх байсан гэж 
бөх судлаачид үздэг. Улс, бүсийн 
чанартай олон наадамд амжилттай 
сайн барилдаж говь нутгийхаа 
олон түмнийг баярлуулахын 
зэрэгцээгээр самбо бөхийн төрлөөр 
хичээллэж улс аймаг, бүсийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнд амжилттай 
оролцож 1975 онд самбо бөхийн 
“Спортын мастер” цолны болзол 
хангажээ. Шатар сайн тоглоно, 
мэргэн буудна, 100 метрийн 
зайд барагтай хүнд гүйцэгдэхгүй 
хурдалдаг байсан гэдэг.  
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Г. Дэмүүл арслан хүнийхээ хувьд бол шулуун 
шударга, цагаан цайлган сэтгэлтэй, хэлсэндээ 
хүрдэг зантай, хэлэх гэсэн үгээ хэнд ч, хаана ч 
бэлэн цэцэн үгээр үнэн мөнийг, донжийг нь олж  
тааруулаад хэлчихдэг билиг танхай хүн байжээ. 
Түүний хэлсэн үг яриа он цаг өнгөрөх тусам олон 
түмний дунд түүх домог болон үлдэж яригдаж 
байгаа билээ. Манлай сумын Засаг дарга 
асан Х. Сугир санаачлан нутгийн ард түмний 
дэмжлэгтэйгээр түүний хүрэл хөшөөг 2006 онд 
сумын төвд залсан билээ. 

 Өмнөговь аймгийн Манлай сумын уугуул, 
Монгол улсын хурц арслан Гомбо-Аюушийн 
Дэмүүлийн нэрэмжит “Алтан унжлагат” хэмээх 
гал тахиа жилийн анхны барилдаан энэ 
сарын 11-нд Монгол бөхийн өргөөнд  болов. 
Барилдаанд улсын арслан Н.Батсуурь, улсын 
гарьд Б.Гончигдамба, улсын заан Б.Батмөнх, 
Б.Пүрэвсайхан, улсын харцага Ө.Бат-Орших, 
Ш.Уламбаяр нар тэргүүтэй улс, аймгийн алдар 
цолтой хүчит 224 бөх ухаан бодол, ур чадвар, 
уран мэх, бяр хүч, авхаалж самбааг сорин 
өрсөлдөж, Увс аймгийн Ховд сумын харьяат, 
“Увс нуур” бөхийн гал, “Аврагч” спорт хороо, 
Сүхбаатар аймгийн ОБГ, “ДЦС-III” ТӨХК, “Химон 
констракшн” ХХК-ийн бөх улсын арслан 
Намсрайжавын Батсуурь түрүүлж, Ховд аймгийн 
Чандмань сумын харьяат, “Ховд” бөхийн дэвжээ, 
“Хилчин” спорт хороо, ХЦ-ийн 0101-р анги, 
“Хангарьд”спорт хороо, “Нью прогресс групп”-
ын бөх улсын заан Баатархүүгийн Пүрэвсайхан 
үзүүрлэв. 

  Төв аймгийн Баянхангай сумын харьяат, 
“Дүнжингарав” бөхийн дэвжээ, “Аврагч” спорт 
хороо,, “Голден хаммер” ХХК-ийн бөх улсын заан 
Батзоригийн Батмөнх, Увс аймгийн Улаангом 
сумын харьяат, “Увс нуур” бөхийн гал, “Алдар” 

спорт хороо, БХИС, “Гарьд зам” ХХК-ийн бөх 
улсын үнэн зоригт харцага Өлзийтогтохын Бат-
Орших нар их шөвөгт шалгарав. 

 Уран барилдааны тусгай шагналыг 
Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын харьяат, 
“Ажнай” бөхийн дэвжээ, “Таван толгой” ХК-ийн 
бөх аймгийн арслан Шоовдорын Дарханбатад 
олгов. Барилдааныг Өмнөговь аймгийн ИТХ, 
ЗДТГ, “Ажнай” бөхийн дэвжээ хамтран зохион 
байгуулсан юм. “Таван толгой” компани 
барилдааныг ивээн тэтгэж, түрүү бөхийг тав, 
үзүүрлэсэн бөхийг гурав, их шөвөгт үлдсэн хоёр 
бөхийг хоёр хоёр сая төгрөгөөр байлав.

 Г. Дэмүүл арслангийн нэрэмжит барилдааныг 
өмнийн цэнхэр говийнхон жил бүр зохион 
байгуулж ирсэн юм. Энэ жилийн барилдаан 
ийнхүү өргөн дэлгэр сайхан болж өндөрлөлөө.

ТАВЫН ДАВАА:
1. у.ар Н.Батсуурь – у.н Л.Гантулга
2. у.г Б.Гончигдамба – у.н Ч.Батчулуун
3. у.з Б.Батмөнх – а.а Ш.Дарханбат
4. у.з Б.Пүрэвсайхан – а.а Б.Серик
5. у.х Ө.Бат-Орших – у.н Ч.Баянмөнх
6. у.х Т.Баасанхүү – у.н Э.Даш
7. у.х Х.Гантулга – у.н Ч.Хөхчирэнгэр

ЗУРГААГИЙН ДАВАА:
1. у.ар Н.Батсуурь – Гоц мөргөв
2. у.з Б.Батмөнх – у.н Ч.Батчулуун
3. у.з Б.Пүрэвсайхан – у.х Х.Гантулга
4. у.х Ө.Бат-Орших – у.х Т.Баасанхүү

ДОЛООГИЙН ДАВАА:
1. у.ар Н.Батсуурь – у.з Б.Батмөнх
2. у.з Б.Пүрэвсайхан – у.х Ө.Бат-Орших

НАЙМЫН ДАВАА:
1. у.ар Н.Батсуурь – у.з Б.Пүрэвсайхан. 

  “Оюу толгой” компани орон нутгийн 
уламжлалт соёлыг хүндэтгэн дээдэлж, хадгалж 
хамгаалахын зэрэгцээ уурхайн ажилчдад говь 
нутгийн өвөрмөц зан заншлыг сурталчлан 
таниулах, өвлүүлэн үлдээх зорилготой “Ёс заншлын 
өргөө” төслийг Ханбогд сумын  Ахмадын хороотой 
хамтран хэрэгжүүлээд гурван жил болж байна. Энэ 
хугацаанд гадаад, дотоодын 3000 гаруй зочин уг 
төвд морилж, говийн ард түмний ёс заншилтай 
танилцжээ. Ахмадын хороо “Ёс заншлын өргөө”-ний 
2016 оны үйл ажиллагааны тайланг “Оюу толгой” 
компаний Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн 
хамт олонд танилцуулав.  АНУ-ын Стэнфордын Их 
сургуулийн оюутнууд, Канад улсын Элчин сайдын 
зөвлөх, Өмнөговь аймгийн сумдын ИТХ-ын дарга 
нар, БОАЖЯ-ны Ургамал судлалын хүрээлэнгийн 
судлаачид, Ханбогд дахь сум дундын прокурорын 
ажилтнууд, ЕБС-ийн багш, ажилчид зэрэг гадаад 
дотоодын 600 орчим зочин өнгөрсөн онд иржээ. 
Тайлан танилцуулах үеэр ахмадууд сургалт мэдээллээ 
өргөөнд зочлон ирсэн хүн бүрт хүргэхийн тулд ганц 
хүн байсан ч тайлбарлан  ойлгуулахыг хичээж байсан 
тухай хэлэв. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлж байгаа 
сумын Ахмадын хорооны гишүүд Х.Амбаа, Х.Шархүү, 
Х.Нойноо, Б.Туяа, Ч.Амгалан, Д.Банди, Д.Цэцэгсүрэн, 
Ю.Надмид, Л.Буд нар уг өргөөнд ажилласан байна. 

“ЁС ЗАНШЛЫН ӨРГӨӨ” 
АЖЛАА ТАЙЛАГНАВ
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 2017 оны гуравдугаар сар

  Өмнөговийн нийлүүлэгч 
болохыг тодорхойлох “Оюу толгой” 
ХХК- иас тавьж буй эрх бүхий 
байдлын шалгуур үзүүлэлт гэж 
байдаг. Энэхүү бодлогын хүрээнд 
Өмнөговийн нийлүүлэгч гэж доорх 
шаардлагыг хангасан үндэсний 
нийлүүлэгчийг хэлнэ. 

• Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 
байх; 

• Тус аймагт бараа үйлдвэрлэдэг, 
эсвэл нийлүүлдэг, үйлчилгээ 
үзүүлдэг, 

• Нийт үндсэн ажилтнуудын 
75-аас дээш хувь нь Өмнөговь 
аймагт амьдарч ажилладаг 
Монгол Улсын иргэд байх, 

• “Оюу толгой” ХХК-тай гэрээ 
байгуулан ажиллаж буй тухайн 
байгууллагын төв, эсхүл салбар 
нь Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 
байх;
Дээрх тодорхойлолтод хамаарах 

нийлүүлэгчид нь “Оюу толгой” ХХК-
иас хэрэгжүүлэх  бодлогын хүрээнд 
зохих байдлаар боломж хүртэх, 
дэмжлэг авах хөтөлбөрт хамрагдах 
боломжтой. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 
ХАНГАН 
НИЙЛҮҮЛЭГЧ 
БОЛЪЁ ГЭВЭЛ...

ХАРИЛЦААНЫ 
ХОРООНЫ 
ХАМТАРСАН 
МЭДЭЭЛЭЛ
  Харилцааны хорооны 2017 

оны нэгдүгээр улирлын ээлжит 
хурал гуравдугаар сарын 14-
ний өдөр Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад суманд боллоо. Нийт 
103 төсөл хөтөлбөрийн санал 
танилцуулснаас хуралд оролцсон 
гишүүдийн саналаар 25 төсөл 
хөтөлбөрийн саналыг дараах 
байдлаар эрэмбэллээ. 

Эдгээр эрэмбэлэгдсэн 
саналуудыг “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл хэлэлцэж, төслийг 
санхүүжүүлэх эсэх талаар эцсийн 
шийдвэр гаргана. 

№ Төслийн нэр

Даланзадгад сумын Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ
Ханбогд сумын Дулаан хангамж
Даланзадгад сумын Хөдөлмөр зуслан

Сэврэй сумын Говийн төгөл
Хог хаягдлыг бууруулах "Цэмцгэр Даланзадгад"
Ханбогд сумын хог хаягдлыг дарж булшлах байгууламж 

Ирээдүйд гэрэлтэх нас
Хөдөлмөрийн харилцаа ба хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
Цахим багш
Даланзадгад сумын 25-р цэцэрлэгийн Steam хөтөлбөр
Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
Зөөлөн сандал, мэргэжлийн гэрэлтүүлэг 
Ахмад настанд ээлтэй орчин
Өмнөговь танин мэдэхүйн сурах бичиг
Явуулын үзлэг оношилгоо эмчилгээ
Багшийн хөгжил
Спорт авиралтын төв
Мөрөөдлийн зүг хамтдаа

Шилмэл сүрэг
Бэлчээр эрдэнэ

Балгасны нуурын услалтын системийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, хүлэмжийн 
аж ахуйн цогцолбор хөгжүүлэх

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах
Зан заншил-сургалт
Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн тойм ном
Төрийн шагналт зураач Д.Маньбадарын зургийн цомог хэвлүүлэх

ҮНДЭСНИЙ ТҮҮХ СОЁЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЭЦ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ, ХАМГААЛАЛТ

НИЙГМИЙН СУУРЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

УЛАМЖЛАЛТ МАЛ АЖ АХУЙ, БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ
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ДАЛАНЗАДГАДААР 
СОНИН ЮУТАЙ ВЭ?

 Даланзадгад суманд ерөнхий 
боловсролын зургаан сургуульд 5639 
сурагч сурч, 10 цэцэрлэгт 2429 хүүхэд 
хамрагдаж байна. Орон нутгийн 
хөрөнгө оруулалтаар барьсан 1200 
хүүхдийн багтаамжтай шинэ сургууль, 
240  хүүхдийн спортын төрөлжсөн 
сургуулийг ашиглалтад оруулснаар 
бусад сургуулийн ачаалал ихээхэн 
хөнгөрчээ. Аймаг, сумдын удирдлага 
өнөө жил байгууллагуудын дарга 
эрхлэгч нартай гурвалсан гэрээ 
байгуулсан нь хаана хаанаа үүрэг 
хариуцлагаа ухамсарласан шинэлэг 
ажил болжээ. Даланзадгад сумын 
ИТХ-ын дарга Т.Мэндээ, Засаг дарга 
Т.Алтансүх нар сургууль, цэцэрлэгийн 
үйл ажиллагаатай очиж танилцан 
захирал, эрхлэгч нартай гурвалсан 
гэрээ байгуулав. 

 Малчдад хүргэх төрийн 
болон цаг агаарын мэдээг 2017 оны 
нэгдүгээр сараас эхлэн малчдын гар 
утсанд “масс мессежээр” хүргэдэг 
болжээ. Одоогийн байдлаар 254 
өрхөд малчин найман удаа мессеж 
мэдээ хүргэсэн байна. Цаашид 
малчдад төдийгүй Даланзадгадын 
иргэн, өрх бүрт орон нутгийн 
амьдралын тухай мэдээллийг цаг 
тухайд нь түргэн шуурхай хүргэх 
ажээ. Багуудын иргэдийн гар утасны 
дугаарыг программд оруулж байгаа. 
Малчид мэдээллийг цаг тухайд 
нь авч байгаагийн дээр санал 
бодол, баяр талархлаа чөлөөтэй 
илэрхийлж нээлттэй харилцаж 
байгаа нь “мессеж мэдээ”-ний давуу 
тал, үр дүн юм. 

1200 ХҮҮХДИЙН ШИНЭ 
СУРГУУЛЬ АШИГЛАЛТАД 
ОРЛОО

ДАЛАНЗАДГАД СУМ 
“МЕССЕЖ МЭДЭЭ” 
НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ
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 2017 оны гуравдугаар сар

 Даланзадгад сумын ИТХ-аар 
тус сум /хот/-ын 2017 оны төсвийг 
батлах тухай хэлэлцэн төсвийн 
орлогын төлөвлөгөөг есөн тэрбум 
567 сая төгрөгөөр баталж, төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарын төсөв 
зарцуулах эрхийг 12 тэрбум 120 сая 
678 мянган төгрөгөөр баталсан 
байна. 2017 онд орон нутгийн 
хөгжлийн сангаар хийх хөрөнгө 
оруулалтыг 71.304.5 саяар баталжээ.  
Даланзадгад сумын эдийн засаг, 
нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд 135 нэр төрлийн ажил, арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 7220.4 сая 
төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн 
байна. 

 Энэ оны хоёрдугаар 
сарын 16-нд Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүд Даланзадгад 
сумын найман багтай 
хамтран зохион байгуулсан 
“ХАМГИЙН ЧУХАЛ НЬ ЭРҮҮЛ 
МЭНД” -Хавдрын эрт илрүүлэг 
сэдэвт өдөрлөгт багийн Засаг 
дарга нар, иргэд идэвхтэй 
оролцлоо. Ирсэн хүн бүрт 
витаминжуулалт шинжилгээ, 
зөвлөгөө өгч чихрийн шижин, 
артерийн гипертензи, хөх, 
умайн хүзүүний хавдрын үзлэг 
хийжээ. Даланзадгад сумын 
ЗДТГ, Өрхийн эрүүл мэндийн 
төв, Зооноз өвчин судлалын 
төв хамтран сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллага 
болох 10 цэцэрлэгт ариутгал, 
халдваргүйтгэлийн ажлыг 
энэ сарын 17-нд зохион 
байгууллаа. 

 Даланзадгад сум/хот/-ын 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, Засаг даргын 
дэргэдэх зөвлөл хуралдаж, “2016 
оны есөн алдартан”, “Аварга 
малчин”, “Мянгат малчин”, ажил 
үйлсээрээ тэргүүлсэн шилдгүүдээ 
шалгаруулж, “Алтан унжлагат” 
хэмээх гал тахиа жилийн сар 
шинийн босгон дээр шагнаж, 
алдаршуулав. 
1. “Төрийн шилдэг албан хаагч”-

Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын 
Газрын харилцаа, барилга, 
хот байгуулалтын бодлогын 
мэргэжилтэн  Заяатын 
Мөнхжаргал

2. “Эрүүл мэндийн салбарын 
шилдэг ажилтан”-Гавьяат эмч 
Х.Шаравын нэрэмжит Бүсийн 
оношилгоо эмчилгээний төвийн 
мэдрэлийн зөвлөх эмч Тогоодойн 
Өлзийсайхан 

3. “Боловсролын шилдэг ажилтан”-
Улсын тэргүүний “Эрдмийн гэгээ” 
сургуулийн бага ангийн багш  
Батмөнхийн Энх-Амгалан

4. “Шилдэг сурагч”-Төрөлжсөн 
сургалттай Биеийн тамир 
спортын долдугаар дунд 
сургуулийн 12а ангийн сурагч 
Хаш-Эрдэнийн Мягмар

5. “Шилдэг бүтээн байгуулагч”-
“Ивээл” худалдааны төвийн 

захирал Цэдэнгийн Энхтүвшин
6. “Урлаг, соёл, спортын шилдэг 

алдартан”-Биеийн тамир, 
спортын газрын бөхийн 
дасгалжуулагч Цэрэнбаатарын 
Ганзориг

7. ”Байгальд ээлтэй шилдэг иргэн”-
“Говийн оргил” ХХК-ийн зөвлөх 
Жагваралын Буд

8. “Үйлчилгээний шилдэг ажилтан”-
Захирагчийн ажлын албаны зам, 
талбайн үйлчлэгч Сумъяагийн 
Цэрэндолгор

9. “Хөдөө аж ахуйн шилдэг 
ажилтан”-газар тариалан эрхлэгч 
Хүүхэний Уранчимэг. 
Даланзадгад сумын “Аварга 

малчин”-аар Баруун сайханы 1 
дүгээр багийн иргэн Сумъяагийн 
Болдбаатар,  Цагаанбулагийн 8 
дугаар багийн малчин Шарын 
Мягмаржаргал, “Мянгат малчин”-
аар Зүүн сайханы 5 дугаар багийн 
малчин Үржээгийн Батням, 
Цэрэндэжидийн Одбаяр нар 
шалгарлаа. 

 Даланзадгад сум 2016 оны 
жилийн эцсийн мал тооллогоор 
94907 толгой мал тоолуулсан нь 
2015 оныхоос 16108 толгойгоор буюу 
12.7 хувиар өссөн дүн юм. Малчин, 
мал бүхий өрх, аж ахуйн нэгжийн 
тоо 33-аар нэмэгдэж 441 болжээ. 

ДАЛАНЗАДГАД СУМ 12 
ТЭРБУМ 120 САЯ 678 
МЯНГАН ТӨГРӨГИЙН 
ТӨСӨВТЭЙ

“ХАМГИЙН ЧУХАЛ НЬ ЭРҮҮЛ 
МЭНД”  СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДАЛАНЗАДГАД СУМ АЛДАРТНУУДАА ТОДРУУЛЛАА

ДАЛАНЗАДГАД СУМ ЭНЭ 
ОНД ТҮҮХЭНДЭЭ ХАМГИЙН 
ОЛОН МАЛ ТООЛУУЛЖЭЭ
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  Ханбогд суманд хэрэгжүүлж 
буй “Тогтвортой амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөр”-т хамрагдаж буй иргэдийн 
дунд багаар ажиллах чадварыг 
нэмэгдүүлэх, уламжлалт ёс заншлыг 
түгээн дэлгэрүүлэх, залуу үедээ 
өвлүүлэн үлдээх  зорилготой “Дэвжээ” 
тэмцээнийг  энэ сарын 8-ны өдөр 
амжилттай зохион байгууллаа. 
Малчид уг тэмцээнд өндөр зохион 
байгуулалттай, нэгдмэл зорилготой, 
ширүүн өрсөлдөөнтэй  оролцлоо. 
Тэмцээнийг мэндчилгээ, багийн ахлагч 
нарын дунд караоке, багаараа шагай 
шүүрэх, чанга шивнээ гэсэн дөрвөн үе 
шаттай зохион байгуулж, үзэгчдийн 
дунд АХА  тэмцээн зохиов. Тэмцээнд 
оюунлаг, авьяаслаг, чадварлаг таван 
баг оролцсоноос авьяас, авхаалж 
самбаа, ур чадвараараа манлайлан 

оёдол эсгүүрийн ангийн “Үйлчин” баг 
түрүүлж, бизнес болон боловсруулах 
үйлдвэрийн ангиудын хамтарсан 
“Баялгийн эзэд”, газар тариалангийн 
фермерийн ангийн  “Ногоон төгөл” баг 
удаалав. АХА тэмцээнд 25 хүн оролцож, 
мэдлэг, оюун ухаанаараа өрсөлдсөнөөс  
боловсруулах үйлдвэрлэлийн ангийн 
суралцагч Д.Чулуунхүү  тэргүүн байр 
эзэллээ. Тэмцээний үеэр бусдадаа 
үлгэр дууриалтай, анги хамт олноо 
манлайлан суралцаж буй шилдгүүдийг 
тодруулжээ. Боловсруулах үйлдвэрийн 
ангийн Р.Бадамдорж, бизнесийн 
ангийн Ч.Дэлгэрмаа, оёдол эсгүүрийн 
ангийн  А.Цэцэг, газар тариалангийн 
фермерийн ангийн Ш.Ганбат, мал аж 
ахуйн фермерийн ангийн Ц.Цагаан, 
механикийн ангийн Б.Төрбаяр нар 
“Шилдэг суралцагч”-аар шалгарч 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар 
шагнуулсан байна. Мал төллөж, 
малчид завгүй байгаа энэ үед мэдлэг 
оюун ухаан, авьяас чадвараа нэгтгэн 
идэвх зүтгэлтэй оролцсон малчдэадаа 
төсөл хэрэгжүүлэгч “Сүбүтэй майнинг 
сервис” ХХК болон Дорнод политехник 
коллежийн хамт олон цаашдын ажил 
үйлсэд нь өндөр амжилт хүсч, талархлаа 
илэрхийлж байна. 

“ДЭВЖЭЭ” ТЭМЦЭЭН 
ЗОХИОЖ, АНГИУДЫН 
ШИЛДГҮҮДИЙГ 
ШАЛГАРУУЛАВ

Өмнөговь аймгийн 
харъяат 

ажиллагсдын тоо
Бусад Нийт

№ Харъяалал "Оюу Толгой" ХХК
Туслан гүйцэтгэгч 

компаниуд
Нийт

Өмнөговь/Баяндалай
Өмнөговь/Баян-Овоо
Өмнөговь/Булган
Өмнөговь/Гурвантэс
Өмнөговь/Даланзадгад
Өмнөговь/Мандал-Овоо
Өмнөговь/Манлай
Өмнөговь/Ноён
Өмнөговь/Номгон
Өмнөговь/Сэврэй
Өмнөговь/Ханбогд
Өмнөговь/Ханхонгор
Өмнөговь/Хүрмэн
Өмнөговь/Цогт-Овоо
Өмнөговь/Цогтцэций

Нийт

Компаний нэр

"Оюу Толгой" ХХК

Туслан гүйцэтгэгч компаниуд

Нийт дүн

Хүйс
"Оюу Толгой" ХХК -н 
Өмнөговийн харъяат 

ажиллагсдын тоо

Туслан гүйцэтгэгч 
компаниудын 

Өмнөговийн харъяат 
ажиллагсдын тоо

Нийт Өмнөговь 
аймгийн харъяат 
ажиллагсдын тоо

Нийт Монгол 
ажиллагсдын 

тоо

Эмэгтэй
Эрэгтэй

Нийт

"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК БОЛОН ТУСЛАН 
ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИУДЫН
МОНГОЛ АЖИЛЛАГСДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

/2016 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар/
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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 230 оюутанд уг 
тэтгэлгийг олгоод байна. 

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

161
МУ-н Шинжлэх ухаан 
технологийн их сургууль 

49
Монгол Улсын их 
сургууль 

6
Хөдөө аж ахуйн их 
сургууль 

4
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

10
Бусад

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

149 81

22
Цахилгааны 
инженер 

23
Геологи, геотехникийн 
инженер 

54
Уул уурхайн 
инженер 

19
Байгаль орчны 
инженер 

26
Уул уурхайн 
ашиглалтын технологи 

10
Механик 
инженер 

43
Барилгын 
инженер 

18
Химийн инженер  

15
Бусад 

ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ 
ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУДААС:

ДАДЛАГА 
ХИЙСЭН71 ГАДААДЫН 

ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
ШИНЭ 
ТӨГСӨГЧИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
“ОЮУ 
ТОЛГОЙ”-Н 
АЖИЛТАН 
БОЛСОН 

21
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17

8

7

7
8

Гурвантэс

Сэврэй

6
Ноён

7

3

6

11

27

8
9

182

14

Баяндалай

Хүрмэн

Номгон

Баян-Овоо

Ханбогд

Манлай
Цогтцэций

Даланзадгад

Ханхонгор

Булган

Мандал-Овоо
Цогт-Овоо

ГОВИЙН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: 

118 202

“Оюу толгой” компани 2005 оноос 
эхлэн Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус хөтөлбөр 
нь Өмнөговь аймагт эрэлттэй байгаа 
мэргэжлээр суралцаж буй манлайлагч, 
шилдэг оюутнуудад санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлдэг юм. “Говийн оюу” хөгжлийг 
дэмжих сан нь энэ жилээс эхлэн энэхүү 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж 
байгаа билээ. Говийн оюу тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийг жил бүрийн 8-р сарын 
сүүлчээр зарладаг.

113
Бусад 

27
Хөдөө аж 
ахуйн их 
сургууль 

48
Монгол Улсын 
их сургууль 

63
МУ-н Шинжлэх 
ухаан технологийн 
их сургууль 

31
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

38
Монгол Улсын 
Боловсролын 
их сургууль 

Эрүүл мэндийн 
шинжлэх ухаан

56

Боловсрол

53

Мэдээллийн 
технологи

13

Байгалийн 
ухаан

12

Урлаг

1

Инженер 
болон 
технологи

28

Нийгмийн 
ухаан

112

Уул уурхай

29

Барилга

16

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:
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ХӨТӨЛБӨР

“Оюу Толгой” компани 
2010-2016 онд 30 
оюутанд гадаадын 
тэтгэлэг олголоо. 
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
2.5 сая ам доллар 
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Висконсин 
Мадисоны 
их сургууль 

1
Иллинойсийн 
их сургууль 

1
Калифорнийн 
Бэрклэй их 
сургууль 
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Бритиш 
Колумбын 
их сургууль 

1
Торонтогийн 
их сургууль 
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МакГиллийн 
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Австрали

20 10

1
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инженер
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Геологи, геотехникийн 
шинжлэх ухаан

15
Уул уурхайн 
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4
Байгаль орчин

Улаанбаатар 
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Орон нутаг 

13 Сургуулиа 
төгссөн 

10 Суралцаж 
байгаа 

7
“Оюу толгой”-н 
ажилтан 
болсон Дархан-Уул

Улаанбаатар
ОрхонЗавхан

Увс
Сэлэнгэ

Төв

2
Эрүүл 
ахуй

1
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Барилгын 
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Мэдээллийн 
технологи

ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 
ШАЛГАРСАН 
ОЮУТНУУД МОНГОЛ 
ОРНЫ ОЛОН АЙМАГ 
СУМААС ШАЛГАРСАН.



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   15

 2017 оны гуравдугаар сар

ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

“Оюу Толгой” компани 
2010-2016 онд 30 
оюутанд гадаадын 
тэтгэлэг олголоо. 
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
2.5 сая ам доллар 
зарцуулаад байна.

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

1
Колорадогийн 
уул уурхайн 
сургууль 

1
Иллинойсийн 
технологийн 
хүрээлэн

1
Висконсин 
Мадисоны 
их сургууль 

1
Иллинойсийн 
их сургууль 

1
Калифорнийн 
Бэрклэй их 
сургууль 

18
Бритиш 
Колумбын 
их сургууль 

1
Торонтогийн 
их сургууль 

1
МакГиллийн 
их сургууль 

Канад АНУ

Кортины 
их 
сургууль 

3
Квинсландын 
их сургууль 

1
Аделейдийн 
их сургууль 

1

Австрали

20 10

1
Цахилгааны 
инженер

4
Геологи, геотехникийн 
шинжлэх ухаан

15
Уул уурхайн 
инженер

4
Байгаль орчин

Улаанбаатар 
22 8

Орон нутаг 

13 Сургуулиа 
төгссөн 

10 Суралцаж 
байгаа 

7
“Оюу толгой”-н 
ажилтан 
болсон Дархан-Уул

Улаанбаатар
ОрхонЗавхан

Увс
Сэлэнгэ

Төв

2
Эрүүл 
ахуй

1
Механик 
инженер

1
Барилгын 
инженер

2
Мэдээллийн 
технологи

ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 
ШАЛГАРСАН 
ОЮУТНУУД МОНГОЛ 
ОРНЫ ОЛОН АЙМАГ 
СУМААС ШАЛГАРСАН.



16   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Редактор Б.Батбилэг
Мэдээллийг бэлтгэсэн: О.Батзориг, 
Н.Баярсайхан, Б.Мөнхчулуун, Б.Танхилдулам, 
О.Үүрийнтуяа

Гэрэл зургийг: А.Хатан-Оол, Э.Идэрбаатар, 
Ц.Мөнхчулуун

Зохион байгуулагч: Б.Мөнхчулуун

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”-ыг ot.mn 
цахим хуудаснаас унших, PDF хувилбараар 
татаж авах боломжтой.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 
Чингисийн өргөн чөлөө, "Моннис" цамхаг, I 
давхар 
Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, "Хан–
Уул" зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар, 
"Оюу толгой" ХХК-ийн Даланзадгад офис, 
Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6048)

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

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

Санал: Нэгдүгээр улиралд орон нутгаас хоёр санал хүлээн авав.  

Гомдол: Нэгдүгээр улиралд орон нутгийн иргэдээс гэрээт компанитай холбоотой хоёр гомдол, байгаль 
орчинтой холбоотой нэг гомдол хүлээн авч шийдвэрлэлээ. 

Хүсэлт: Нэгдүгээр улиралд орон нутгаас нийт 18 хүсэлт хүлээн авч, 13 хүсэлтийг шийдвэрлэв. Нэгдүгээр 
улиралд хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдлыг дор харуулав (төрлөөр):

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017 оны нэгдүгээр улирал


