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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

  “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” нь “Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь 
аймаг, тус аймгийн Ханбогд сумтай 
байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу байгуулагдсан, уг гэрээг 
хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий төрийн бус 
байгууллага юм. Сан нь Өмнөговь 
аймгийн тогтвортой хөгжлийг 
дэмжихэд зориулж “Оюу толгой” ХХК-
иас олгодог сайн дурын санхүүгийн 
дэмжлэгийг захиран зарцуулах бөгөөд 

уг санхүүжүүжилтээр тус аймгийн 
нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой 
хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж 
санхүүжүүлэх замаар  иргэдийн 
амьжиргаа, орон нутгийн чадавхыг 
дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 
зорилготой юм.  “Оюу толгой” ХХК-ийн 
хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаас өнгөрсөн 
хугацаанд 47 төсөл, хөтөлбөрийг 22 
гаруй тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлснээс 
15 төсөл, хөтөлбөр буюу 11.5 тэрбум 
төгрөгийг боловсролын салбарт 
зарцуулаад байна. Мөн “Говийн 
оюу-оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийг 
сангийнхаа “Өмнөговийн ирээдүй хойч 
үеийн төлөө” дэд сангаас санхүүжүүлэн 
хоёр дахь жилдээ амжилттай 
хэрэгжүүлж байна. Энэхүү  хөтөлбөрт 
дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн 
их, дээд сургуулиудад Өмнөговь 
аймагт хэрэгцээтэй байгаа мэргэжлээр 
амжилттай суралцаж буй оюутнууд 
хамрагдаж, шалгарсан оюутнуудын 
хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр, 
орон нутагтаа ирж, очих унааны 
зардлыг тэтгэлгээр олгож байгаа юм. 
Өмнөговь аймгийн 15 сумаас 12 сумынх 
нь оюутнууд энэхүү тэтгэлэгт шалгарсан 
байна. 

 2017-2018 оны хичээлийн жилийн 
тэтгэлэгт хөтөлбөрийн батламж 
гардуулах ёслолд Сангийн удирдах 
зөвлөлийн гишүүн, Өмнөговь аймгийн 
ИТХ-ын дарга Х.Сугир,  Харилцааны 
хорооны дарга, Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын орлогч Х.Батболд, Удирдах 
зөвлөлийн гишүүн, “Оюу толгой” ХХК-
ийн Орон нутгийн харилцаа хариуцсан 
Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
тамгын газрын дарга Ө.Баянмөнх, 
тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон 
шалгаруулах хорооны гишүүд, тус аймагт 
боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг Ахмад багш нарын холбоо, 
“Говийн оюуны хөтөч” зэрэг ТББ-ын 
төлөөлөл, оюутнууд оролцлоо. Өмнөговь 
аймагт дутагдалтай байгаа мэргэжлээр 
суралцаж буй 40 оюутан шинээр, 2016-
2017 оны хичээлийн жилд амжилттай 
суралцаж тэтгэлгийн гэрээгээ сунгасан 
17 оюутан, нийт 57 оюутан тэтгэлэгт 
хамрагдах батламжаа гардлаа. 
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ОЮУТНУУДАД ТЭТГЭЛГИЙН БАТЛАМЖ ГАРДУУЛЛАА
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амжилттай суралцаж 
тэтгэлгийн гэрээгээ 
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Алтанцог АЛТАНТУЯА
Хүмүүнлэгийн их сургууль 

Англи хэлний багш
(Баян-Овоо)

Эрдэнэ-Очир БИЛГҮҮН
ШУТИС

Барилгын инженер
(Даланзадгад)

Баярсайхан ДАВААСҮРЭН
ШУТИС-БУХС, Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийн менежмент

(Даланзадгад)

Банзрагч АЛТАНЦЭЦЭГ 
АШУҮИС-н Дорноговь салбар

Сувилахуй арга зүй
(Ханхонгор)

Цэнджаргал БУМАНЗАЯА
Шинэ АУДС 

Уламжлалт А/У-ны эмч
(Баян-Овоо)

Бүрэн-Отгон ЖАВЗАНДУЛАМ
ХААИС, Байгаль орчныг хамгаалах 

технологи
(Баяндалай)

Алтанбагана АНАНД
АШУҮИС 

Шүдний эмч
(Даланзадгад)

Эрдэнэбямба БҮРЭНЧУЛУУН
МУБИС 

Багш
(Цогт-Овоо)

Энхсолонго ЛХАГВА-ОЧИР
МУБИС

Технологийн багш
(Даланзадгад)

Эрхэмбаатар АЗЗАЯА
АШУҮИС 
Эх баригч

(Даланзадгад)

Энхтөр БУЯНДЭЛГЭР
ХААИС 

Байгаль орчныг хамгаалах 
технологи (Даланзадгад)

Цог МААМ
МУБИС 

Химийн багш 
(Манлай)

Идэр БАДАМХАНД
Оточ Манрамба Их сургууль

Эм зүйч
(Ханхонгор) 

Ган-Олз БУЯНЖАРГАЛ
МУБИС

Багш
(Даланзадгад)

Ганбат МӨНГӨНЦЭЦЭГ
АШУҮИС 

Эх барихуй
(Даланзадгад)

Өлзийбаатар БАТБАЯР
ШУТИС-Геологи Уул Уурхайн Сургууль 

Уул уурхайн маркшейдер
(Даланзадгад)

Хүрэлтулга БЯМБАДЭЛГЭР
Их засаг, Дүрслэх урлаг дизайн 

технологийн  сургууль Архитектур 
(Даланзадгад)

Тогтох НАДМИД
Этүгэн ИС

Их эмч 
(Ноён)

Баттулга БАТ-ЭРДЭНЭ
БХИС

Барилгын инженер 
(Даланзадгад)

Энхжаргал ГАНЧИМЭГ
МУБИС 

Түүх, нийгмийн ухааны багш
(Даланзадгад)

Түмэнбаяр НАНДИНЦЭЦЭГ
ХААИС

Газар зохион байгуулагч
(Даланзадгад)
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Мөнхбат ОТГОНЦЭЦЭГ
АШУҮИС

Хүний их эмч
(Цогтцэций)

Батболд ТҮВШИНБАЯР
Үндэсний техникийн их сургууль

Архитектур
(Манлай)

Будсүрэн ЭРДЭНЭТӨГС
ШУТИС

УУТТ-ийн инженер
(Даланзадгад)

Адъяадорж ОТГОНЧИМЭД
Газарчин дээд сургууль

Бага ангийн багш
(Манлай)

Мөнхжаргал ТУУЛАЙХҮҮ
ХААИС 

Агрономич
(Даланзадгад)

Туул ЧУЛУУНЧИМЭГ
АШУҮИС, Нүүр ам согог судлал

Шүдний их эмч
(Мандал-Овоо)

Бат-Өлзий ОЮУН-ЭРДЭНЭ
АШУҮИС 

Лабораторийн техникч
(Баяндалай)

Насанбаяр ТҮВШИНСАНАА
Үндэсний биеийн тамирын дээд 
сургууль, Биеийн тамирын багш

(Сэврэй)

Батмөнх ШИЖИРТУЯА 
МУБИС/Архангай/ 

Багш
(Даланзадгад)

Дангаасүрэн ПАГАМДУЛАМ
ХААИС

Газар зохион байгуулагч
(Даланзадгад)

Сүрэнхүү УДВАЛ
АШУҮИС- Монгол анагаах ухааны олон 

улсын их сургууль Уламжлалт анагаахын 
их эмч

(Баяндалай)

Насанжаргал ШИНЭ-ЭРДЭНЭ
ШУТИС-БИАС 

Барилгын инженер
(Булган)

Түмэн-Өлзийн САЙНБУЯН 
АШУҮИС

Хүүхдийн их эмч
(Ханбогд)

Баярсайхан УУГАНБАЯР 
МУИС-Шинжлэх Ухааны Сургууль, Багш, 

нийгмийн ухааны боловсрол
(Цогт-Овоо)

Батжаргал ШҮРЭНЦЭЦЭГ
АШУҮИС

Шүдний эмч
(Даланзадгад)

Олзбаатар САРНАЙЦЭЦЭГ
АШУҮИС, Нүүр ам согог судлал 

Шүдний их эмч
(Даланзадгад)

Оюунбилэг ХИШИГЖАРГАЛ
АШУҮИС /Дорноговь

Сувилахуй
(Манлай)

Ундармаа ЭНХТҮВШИН
СИТИ их сургууль

Архитектур
(Даланзадгад)
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Цогбаатар БАТЛХАГВА
ШУТИС /Коосэн ТДС/ 
Механикийн инженер

(Ханбогд)

Энхтөр БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ
ШУТИС Уул уурхайн ашиглалтын 

технологи (Даланзадгад)

Цэвэлмаа БОЛОРТУЯА
ХААИС Бүтээгдэхүүний чанар 
ариун цэврийн хяналт үнэлгээ 

(Даланзадгад)

Дэлгэрбат ГЭРЭЛМАА
МУБИС 

Багш
(Ханхонгор)

Буян-Өлзий НАРАНЦЭНГЭЛ
МУБИС

 Англи хэлний багш
(Даланзадгад)

Энхмандах ДАВААБИЛЭГТ
МУИС

Хот ба бүс нутагт төлөвлөлт
(Даланзадгад)

Сайнжаргал НАРАНЧИМЭГ
АШУҮИС /Дорноговь/

 Их эмч
(Даланзадгад)

Төгсөө ДАВААНЯМ
ШУТИС-Геологи Уул Уурхайн  

Сургууль, Уул уурхайн ашиглалтын 
технологи

(Даланзадгад)

Мэндбаяр НОМИНЗУЛ
ШУТИС-ҮТС

Ноос ноолуурын инженер
(Даланзадгад)

Энхжаргал САРАНЦЭЦЭГ
ХААИС Байгаль орчныг хамгаалах 

технологи
(Даланзадгад)

Төртогтох ХУЛАН
АШУҮИС-н Дорноговь салбар 

Хүний их эмч
(Даланзадгад)

Цэрэнтогтох СУГИРЖАВ
МУБИС

Хятад, англи хэлний багш, орчуулагч
(Баяндалай)

Анхбаяр ЦОГБАТ
МҮИС 

Архитектур
(Баяндалай)

Бат-Эрдэнэ ЯНЖИНЛХАМ
МУБИС

СӨБ багш
(Даланзадгад)

Алдарбаяр ТАЙВАНЖАРГАЛ
МУИС

Сэтгэл судлал
(Даланзадгад)

Батцэнгэл ЦЭЦЭГМАА
МУБИС

Бага боловсролын багш
(Номгон)

Алтансүх ТАМИРАА
ХААИС

Газар зохион байгуулагч
(Даланзадгад)

Мөнхцацралт ЧАНЦАЛЛАХАЙ
АШУҮИС-н Дорноговь салбар

Их эмч
(Даланзадгад)

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ГИЙН ТУХАЙ
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” нь “Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь аймаг болон тус 

аймгийн Ханбогд сумтай байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу байгуулагдсан, 
уг гэрээг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий төрийн бус байгууллага юм.

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас  47 төсөл, хөтөлбөрийг 22 гаруй тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлснээс 15 төсөл, хөтөлбөр буюу 11.5 тэрбум төгрөгийг боловсролын 
салбарт зарцуулаад байна. Мөн “Говийн оюу-оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийг сангийнхаа 
“Өмнөговийн ирээдүй хойч үеийн төлөө” дэд сангаас санхүүжүүлэн хоёр дахь жилдээ 
амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү  хөтөлбөрт Өмнөговь аймгаас дотоодын магадлан 
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулиудад Өмнөговь аймагт хэрэгцээтэй байгаа мэргэжлээр 
амжилттай суралцаж буй оюутнууд хамрагдаж, шалгарсан оюутнуудын хичээлийн 
жилийн сургалтын төлбөр, орон нутагтаа ирж, очих унааны зардлыг тэтгэлгээр олгож 
байгаа юм.
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  “Оюунлаг хүмүүн Монголын 
баялаг”. Энэ бол “Оюу толгой” 
компанийн уриа билээ. Энэхүү бэлгэ 
дэмбэрэлтэй уриагаа бодит ажил хэрэг 
болгох зорилгоор тус компаниас олон 
төрлийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. 
Түүний нэг нь Дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөр юм. Дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөр нь Монголын их, дээд сургуульд 
уул уурхайн чиглэлээр амжилттай 
суралцаж байгаа оюутан сурагчдад 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, тэдний сурч 
хөгжих боломжийг дэмжих зорилготой.  
2010 оноос хойш 230 оюутанд уг 

тэтгэлгийг олгоод байна. 2017-2018 оны 
хичээлийн жилд 25 оюутанд тэтгэлэг 
олгохоор шийдвэрлэсэн билээ. Энэ тухай 
зар мэдээллийг есдүгээр сарын 6-наас 
эхлэн төвийн зарим хэвлэлд 13 удаа 
нийтэлж, энэ сарын 22-нд өргөдөл хүлээн 
авах эцсийн  хугацаа дуусчээ. Одоо 
ирүүлсэн өргөдлүүдийг шалгаруулалтын 
баг шүүн хэлэлцэж, хөтөлбөрт хамрагдах 
боломжтой залуусыг сонгох ажиллагаа 
ид явагдаж байна. Манай сонин  энэхүү 
хөтөлбөрийн тухай мэдээллийг говь 
нутгийн оюутан залууст  хүргэж байна.
Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн ерөнхий 
шалгуур:
• Монгол Улсын иргэн байх
• Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн 

их, дээд сургуулийн 2, 3, 4 дүгээр 
дамжааны өдрийн ангийн оюутан 
байх

• Сурлагын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш 
байх (4.0 хүртэлх томьёоллоор)

•  Бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
хамрагдаагүй байх.

Дараах мэргэжлээр сурдаг байх. Үүнд:
• Геологи (геологи, геофизик)
• Геотехникийн инженер
• Маркшейдер, геодези

• Уул уурхайн ашиглалтын технологи
• Уул уурхайн цахилгаан тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалт
• Уул уурхайн машин тоног 

төхөөрөмжийн инженер
• Баяжуулалтын инженер (ашигт 

малтмалын баяжуулалт, химийн 
технологи, металлург, процессын 
инженер)

• Цахилгааны инженер
• Механикийн инженер

Тэтгэлэгт дараах зүйлс багтана:
• Сургалтын төлбөр
• Сар бүрийн тэтгэмж
• Хөдөө орон нутгийн оюутнуудын 

дотуур байрны төлбөр
• “Оюу толгой” ХХК-ийн Залуусын 

хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдах 
боломж

• Тус компанид дадлага хийх боломж
Бүрдүүлэх материал:
• Сургуулийн тодорхойлолт
• Суралцсан хугацааны дүнгийн 

баталгаат хуулбар
• Суралцсан хугацаанд үзүүлсэн амжилт, 

шагнал урамшууллын хуулбар
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар
• "Надад мөрөөдөл бий" сэдвээр 

эсээ бичих (500-600 үгэнд багтаан, 
Times New Roman 11 фондоор, мөр 
хоорондын зай 1.5-аар бичнэ) 

•  Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн 
оюутнуудыг ярилцлагад урина.

• Хугацаанаас хоцорсон болон 
дутуу бүрдүүлсэн материалыг 
шалгаруулалтад оруулахгүй болохыг 
анхаарна уу. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ 
ХАМРАГДАХЫГ ХҮСВЭЛ...

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ

“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. 2010 оноос хойш 230 оюутанд уг тэтгэлгийг олгоод байна.

ДОТООДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

оюутанд 
тэтгэлэг 
олгоно252017-2018 оны 

хичээлийн 
жилд

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР:
 Монгол Улсын иргэн байх
 Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 

сургуулийн 2, 3, 4 дүгээр дамжааны өдрийн 
ангийн оюутан байх

 Сурлагын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш байх  
(4.0 хүртэлх томьёоллоор)

 Бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх.
Дараах мэргэжлээр сурдаг байх. Үүнд:
» Геологи (геологи, геофизик)
» Геотехникийн инженер
» Маркшейдер, геодези
» Уул уурхайн ашиглалтын технологи
» Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

ашиглалт
» Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн 

инженер
» Баяжуулалтын инженер (ашигт малтмалын 

баяжуулалт, химийн технологи, металлурги, 
процессын инженер)

» Цахилгааны инженер
» Механикийн инженер

ТЭТГЭЛЭГТ ДАРААХ 
ЗҮЙЛС БАГТАНА:
 Сургалтын төлбөр
 Сар бүрийн тэтгэмж
 Хөдөө орон нутгийн оюутнуудын дотуур 

байрны төлбөр
 “Оюу толгой” ХХК-ийн Залуусын хөгжлийн 

хөтөлбөрт хамрагдах боломж
 Тус компанид дадлага хийх боломж

БҮРДҮҮЛЭХ 
МАТЕРИАЛ:
 Сургуулийн тодорхойлолт
 Суралцсан хугацааны дүнгийн баталгаат 

хуулбар
 Суралцсан хугацаанд үзүүлсэн амжилт, шагнал 

урамшууллын хуулбар
 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 "Надад мөрөөдөл бий" сэдвээр эссэ бичих 

(500-600 үгэнд багтаан, Times New Roman 11 
фондоор, мөр хоорондын зай 1.5-аар бичнэ)

ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА: 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН 22-НЫ 18:00 ЦАГ

СОНИРХСОН ОЮУТНУУД
https://www.jotform.com/build/70220698077459 хаягаар орж, 
өргөдлийн материалаа цахим хэлбэрээр Mонгол хэл дээр (кирилл үсгээр) 
бүрэн гүйцэд бөглөж, шаардлагатай материалыг хавсралтаар илгээнэ үү.
Утас: 11-331880 (3666), (3652)

» Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн оюутнуудыг 
ярилцлагад урина.

» Хугацаанаас хоцорсон болон дутуу бүрдүүлсэн материалыг 
шалгаруулалтад оруулахгүй болохыг анхаарна уу.

Оюунлаг хүмүүн 
Монголын баялаг 
2017-2018 он

“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. 2010 оноос хойш 230 оюутанд уг тэтгэлгийг олгоод байна.

ДОТООДЫН 

ТЭТГЭЛЭГТ 

ХӨТӨЛБӨР

оюутанд 
тэтгэлэг 
олгоно252017-2018 оны 

хичээлийн 
жилд

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР:

 Монгол Улсын иргэн байх

 Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 

сургуулийн 2, 3, 4 дүгээр дамжааны өдрийн 

ангийн оюутан байх

 Сурлагын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш байх  

(4.0 хүртэлх томьёоллоор)

 Бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх.

Дараах мэргэжлээр сурдаг байх. Үүнд:

» Геологи (геологи, геофизик)

» Геотехникийн инженер

» Маркшейдер, геодези

» Уул уурхайн ашиглалтын технологи

» Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

ашиглалт

» Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн 

инженер

» Баяжуулалтын инженер (ашигт малтмалын 

баяжуулалт, химийн технологи, металлурги, 

процессын инженер)

» Цахилгааны инженер

» Механикийн инженер

ТЭТГЭЛЭГТ ДАРААХ 

ЗҮЙЛС БАГТАНА:

 Сургалтын төлбөр

 Сар бүрийн тэтгэмж

 Хөдөө орон нутгийн оюутнуудын дотуур 

байрны төлбөр

 “Оюу толгой” ХХК-ийн Залуусын хөгжлийн 

хөтөлбөрт хамрагдах боломж

 Тус компанид дадлага хийх боломж

БҮРДҮҮЛЭХ 

МАТЕРИАЛ:

 Сургуулийн тодорхойлолт

 Суралцсан хугацааны дүнгийн баталгаат 

хуулбар

 Суралцсан хугацаанд үзүүлсэн амжилт, шагнал 

урамшууллын хуулбар

 Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 "Надад мөрөөдөл бий" сэдвээр эссэ бичих 

(500-600 үгэнд багтаан, Times New Roman 11 

фондоор, мөр хоорондын зай 1.5-аар бичнэ)

ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА: 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН 22-НЫ 18:00 ЦАГ

СОНИРХСОН ОЮУТНУУД

https://www.jotform.com/build/70220698077459 хаягаар орж, 

өргөдлийн материалаа цахим хэлбэрээр Mонгол хэл дээр (кирилл үсгээр) 

бүрэн гүйцэд бөглөж, шаардлагатай материалыг хавсралтаар илгээнэ үү.

Утас: 11-331880 (3666), (3652)

» Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн оюутнуудыг 

ярилцлагад урина.

» Хугацаанаас хоцорсон болон дутуу бүрдүүлсэн материалыг 

шалгаруулалтад оруулахгүй болохыг анхаарна уу.

Оюунлаг хүмүүн 

Монголын баялаг 

2017-2018 он
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  Хөдөлмөрийн яам, “Оюу 
толгой” ХХК,  Германы Хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэгийн хооронд 
байгуулсан Санамж бичгийн хүрээнд 
Дорнод, Дархан-Уул, Даланзадгадын 
Политехникийн коллежийг чадамжийн 
төв болгон хөгжүүлэх зорилготойгоор 
хүнд машин механизмын механик, 
гагнуур, цахилгааны чиглэлээр тоног 
төхөөрөмжийн болон багш нарыг 
чадваржуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
байна. 
• 2015-2016 оны хичээлийн жилд багш 

нарт зориулсан аюулгүй ажиллагааны 
соёлыг хэвшүүлэх, аюул эрсдэлгүй 
сургалтын орчныг бий болгох 
чиглэлээр хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны сургалтыг зохион 
байгуулж, 23 багш олон улсын жишигт 

хүрсэн чадамж эзэмшин гэрчилгээ 
гарджээ. 

• Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан 
Хамтын ажиллагааны гэрээний 
дагуу мэргэжлийн боловсролын 
үйл ажиллагааны хүрээнд 
Даланзадгадын Политехникийн 
коллежийг дэмжин ажиллаж байна. 
Үүнд, багш солилцооны хөтөлбөрийг 
үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, эхний 
ээлжийн  мэргэжлийн найман багш  
Оюу толгойн уурхайд  тус уурхайн 
сургагч нартай хамтран ажиллаж, 
ажлын байран дахь сургалт болон 
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ, шаардлага 
зэргийг судлан ажиллалаа. Мөн тус 
сургуулийн нэг багш “Оюу толгой” 
компанид зургаан сарын турш уурхайн 

үйлдэрлэлийн сургалт, үнэлгээтэй 
танилцан дадлага хийх ажил энэ сард 
эхэлсэн байна. 

• Орон нутгийн иргэдэд хөдөлмөрийн 
ур чадвар, мэргэжил олгох богино 
болон урт хугацааны сургалтуудыг 
энэ  намраас эхлэн хэрэгжүүлж 
байна. Суралцагчид гагнуурчин, 
механикч, цахилгаанчны мэргэшлийг 
6-8 сарын хугацаанд Ханбогд сумын 
Техникийн сургалтын төвд эзэмшиж,  
Австралийн стандартын  гэрчилгээ 
гардах боломжтой. Мөн төрөл бүрийн 
хөдөлмөрийн ур чадвар олгох 
богино хугацааны хөтөлбөрүүдэд 
хамрагдан үндэсний хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн чадамж эзэмшиж, 

гэрчилгээ гардах боломж бүрдүүлэв. 
2016, 2017 онд хөтөлбөрийг дүүргэсэн 
төгсөгчдөөс 26 оюутан “Оюу толгой” 
ХХК-д дадлагажигчаар ажиллаж 
эхэллээ. Тэдний заримтай нь уулзаж 
сэтгэгдлийг нь сонслоо.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН СУРГАЛТЫН ХЭЛТСЭЭС ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ТУХАЙ
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Базарын ЭРДЭНЭЧУЛУУН Өмнөговь 
аймгийн Сэврэй сумын уугуул. Монгол-
Солонгосын Техникийн коллеж төгссөн, 
механик-инженер. Сүүлийн долоон 
жил Даланзадгадын Политехникийн 
коллежид багшилж байгаа. Тэрээр энэ 
оны хавар “Оюу толгой” компаниас 
зохион байгуулсан  багш солилцооны 
хөтөлбөрийн 10 хоногийн сургалтад 
хамрагдсан юм.  “Оюу толгойн уурхайн  
сургалтын төвд зохион байгуулсан 
энэхүү сургалт нь онол, дадлага 
хосолсон, үр дүнтэй сургалт боллоо.   
Сургалтад хэрэглэх багаж, тоног 
төхөөрөмж болон сургалтын орчин 
нь аюулгүй ажиллагааны стандартыг 
бүрэн хангаж байснаараа давуу талтай. 
Сургалтыг зохион байгуулсан багш нар 
мэргэжлийн  ур чадвар, заах аргын 
хувьд чадварлаг байлаа.  Цаашид 
үйлдвэрлэлийн  орчинд дадлагажуулах, 
сургалтын хугацааг уртасгах чиглэлээр 
хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө нэмж  
тусгавал илүү өгөөжтэй байх болов уу” 
гэж Б.Эрдэнэчулуун ярьсан юм.

Чинзоригийн ОЧ-ЭРДЭНЭ Өмнөговь 
аймгийн Булган сумын уугуул. 
Аймгийнхаа төвд  XI анги төгссөн. Аав, 
ээж нь  хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг. 
“Оюу толгой” компанийн Сургалтын 
хэлтсээс хэрэгжүүлсэн Мэргэжил 
олгох хөтөлбөрт 2016 онд хамрагдаж, 
цахилгаанчин мэргэжлээр төгсчээ. 
Одоо Оюу толгойн уурхайд ИНФРА 
нарийн хэмжүүрийн багт дадлагажигч 
цахилгаанчнаар ажиллаж байна. “Шат 
дараатай, чанар сайтай  сургалтад 
хамруулж, өдий зэрэгт хүргэсэн “Оюу 
толгой”-н Сургалтын хэлтсийнхэнд 
талархлаа илэрхийлье. Хүссэн 
мэргэжлээрээ энэ багийнхантай хамтран 
ажиллаж байгаадаа баяртай байна.  
Мэдэхгүй зүйл гарвал үргэлж зааж 
тусалж дэмждэг, нийтэч хамт олон.  
Сонгосон мэргэжлээрээ улам ихийг сурч, 
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ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
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Өмнөговь аймгаас Оюу толгойн уурхайд хөдөлмөр эрхлэгчидӨмнөговь аймгийн ажилчдын тоо /сараар/

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

Компани Ажилтны тоо
"Оюу толгой" ХХК 366
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 38
Буянт Галба ХХК 35
Даян Контракт Майнинг ХХК 182
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 62
Максам Эксплозивс ХХК 28
Монголиан Чайна Прожект Ложистик ХХК 30
Моннис Интернэшнл ХХК 38
Оч Наран ХХК 27 Сум Ажилтны тоо
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 25 Ханбогд 1271
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 83 Баян-Овоо 63
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 777 Даланзадгад 661
Уужим Од ХХК 29 Манлай 156
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 55 Өмнөговь аймгийн бусад сум 90
Ханбогд Хурд ХХК 180 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 21
Эс Си Си ХХК 22 Инженер, мэргэжилтнүүд 23
Бусад 20-иос бага ажилтантай 238 Оператор 172
Нийт 2241 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 109

Бусад 41

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

"Оюу толгой" ХХК-ийн Хүний нөөцийн ажилтан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд орон нутгийн иргэдийг хүлээн авч хөдөлмөр 
эрхлэлтийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.    

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт,  
боловсрол, мэргэжлийн сургалтын тойм мэдээ 
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Нийт 320 оютуан 

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2017 оны 8-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2241 ажилтан ажиллаж байгаа нь 
нийт ажиллах хүчний 20 хувийг эзэлж байна.  

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  
мэргэжлээр эрэгтэй 118, эмэгтэй 202 оюутныг 
тэтгэлэгт хамруулснаас одоо 17 оюутан 
үргэлжлүүлэн суралцаж байна.   

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас нь эхлэн 
бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч 
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь 
аймгаас 169 сурагчид хамрагдаад байна.   
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уул уурхайн болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын 
байранд бүх түвшинд ажиллаж байна.  
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уул уурхайн болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын 
байранд бүх түвшинд ажиллаж байна.  
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Компани Ажилтны тоо
"Оюу толгой" ХХК 366
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 38
Буянт Галба ХХК 35
Даян Контракт Майнинг ХХК 182
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 62
Максам Эксплозивс ХХК 28
Монголиан Чайна Прожект Ложистик ХХК 30
Моннис Интернэшнл ХХК 38
Оч Наран ХХК 27 Сум Ажилтны тоо
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 25 Ханбогд 1271
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 83 Баян-Овоо 63
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 777 Даланзадгад 661
Уужим Од ХХК 29 Манлай 156
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 55 Өмнөговь аймгийн бусад сум 90
Ханбогд Хурд ХХК 180 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 21
Эс Си Си ХХК 22 Инженер, мэргэжилтнүүд 23
Бусад 20-иос бага ажилтантай 238 Оператор 172
Нийт 2241 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 109

Бусад 41

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

"Оюу толгой" ХХК-ийн Хүний нөөцийн ажилтан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд орон нутгийн иргэдийг хүлээн авч хөдөлмөр 
эрхлэлтийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.    

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт,  
боловсрол, мэргэжлийн сургалтын тойм мэдээ 
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компаниудтай хамтран ажиллаж, тэдний зарласан 
ажлын байранд ур чадварын мэдээллийн санд 
бүртгэлтэй болон бусад иргэдээс ажилд орох өргөдөл 
авч, ажилд зуучилснаар  71 иргэн ажилд орсон байна. 

• Ур чадварын мэдээллийн санг хэрхэн үр дүнтэй 
хэрэглэх, иргэдийн бүртгэлийг чанартай гүйцэтгэх, 
“Оюу толгой”-н сургалтын хэлтэс болон Даланзадгадын 
Политехникийн коллежийн хамтын ажиллагааны 
талаар мэдээлэл солилцов. 

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

 Орон нутгийн иргэдийн 
сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
ажлын хэсэг 2017 оны есдүгээр сар 12-
нд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
суманд хуралдлаа. Хурлаар Оюу 
толгойн уурхай дахь орон нутгийн 
ажил эрхлэлтийн талаар тоон 
мэдээтэй танилцлаа. 

“Оюу толгой" компанид ажиллаж байгаа орон нутгийн 
ажилтнуудыг албан тушаалаар ангилбал
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ХУДАЛДАН АВАЛТ, ХАНГАМЖИЙН БУЛАН

  “Оюу толгой” компанийн 
худалдан авалтын Оролцох сонирхлоо 
илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ) болон Тендер 
гэдэг ойлголтын талаар иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүд эргэлзэж төөрөлдөх нь түгээмэл 
байдаг учир ОСИХ болон Тендер хоёрын 
ялгааг ойлгох нь чухал юм.  

ОРОЛЦОХ СОНИРХЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТ БУЮУ EOI
Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ийн үйл 

ажиллагаа нь Тендерийн үйл ажиллагааны өмнөх шат 
бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
нийлүүлэх сонирхолтой, чадавх бүхий боломжит 
ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж 

тодорхойлох зорилготой үйл явц юм.

Тендерийн үйл ажиллагаа нь “Оролцох сонирхлоо 
илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаа бүрэн 
дууссаны дараа эхэлж явагддаг. Ханган нийлүүлэгчдээс 
ирсэн саналуудыг хянаж үзсэний үндсэн дээр тухайн ажлыг 
гүйцэтгэх боломжтой компаниудад Ариба системээр 

дамжуулан тендерийн урилга хүргүүлдэг.

Зарим төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ ханган 
нийлүүлэх тусгайлсан зорилтот Оролцох сонирхлоо 
илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ийг зарладаг.  Жишээ нь, 
Өмнөговь аймгийн зорилтот ОСИХ-үүд үүнд багтдаг. 

Та бүхэн дараах хоёр аргаар “Оролцох сонирхлоо 
илэрхийлэх хүсэлт” (ОСИХ)-ийн үйл ажиллагаанд 
оролцох боломжтой:

цахим хаяг руу хандах

1 2 3
www.ot.mn

цахим хуудасны нүүр хуудас дахь 
энд эсвэл энд дарж EOI -

ОРОЛЦОХ СОНИРХОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ 
цэсийг дарна

Та бүхэн "Оюу толгой" компанийн 
“Бидний арга барил”-тай 
танилцан цаашдын үйл 

ажиллагаандаа баримталж 
ажиллахыг зөвлөж байна. Уг 

журмыг үзнэ үү. http://ot.mn/the-
way-we-work/ 

ХОЁРДУГААР АРГА: 

НЭГДҮГЭЭР АРГА: Та “Оюу толгой” компанийн 
Ханган нийлүүлэгчдийн санд бүртгүүлэхдээ өөрсдийн 
үйл ажиллагааны чиглэлээр бүтээгдэхүүний кодыг 
сонгоно. Таны сонгосон чиглэлээр зарласан ОСИХ-ийн 
талаар Акиллес системээс мэдээлэл очдог ба тухайн 
мэдээллийн дагуу оролцох боломжтой. 

Анхаарах: Сонирхсон ханган нийлүүлэгчид “Оюу 
толгой”-н Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд 
http://ot.mn/register-as-a-supplier-en/?eoi цахим 
хаягаар бүртгүүлсэн байх шаардлагатай байдаг. 
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Та зарласан ОСИХ-ийн жагсаалтаас өөрийн 
оролцохыг сонирхсон ОСИХ рүү нэвтэрч тухайн 
ОСИХ-ийн шаардлага болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй  
танилцах хэрэгтэй. Үүнд: 

• Тухайн ОСИХ-ийн нээх, хаах огноо
• Тухайн нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ажлын 

цар хүрээ
• Шаардлагатай бичиг баримтууд
• Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг 

баримтууд
• Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийг ямар 

хэлээр бэлтгэн, ямар цахим хаягт илгээх хэрэгтэй 
зэрэг болно. 
ОСИХ-д оролцоход бас нэгэн анхаарах чухал зүйл 

нь та тухайн ОСИХ-ийн хяналтын хуудсыг заавал 
бөглөж илгээсэн байх шаардлагатай. Хяналтын хуудсыг 
ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн ОСИХ-д амжилтгүй 

оролцсонд тооцдог бөгөөд энэхүү хяналтын хуудас 
нь та бүхэн шаардлагатай болон нэмэлт бичиг 
баримтуудыг бүрдүүлэн илгээх явцад ямарваа нэгэн 
бичиг баримтыг орхигдуулалгүй, бүрэн гүйцэд 
материалуудыг илгээж байгааг хянаж танд өөрт тань 
тусалж байгаа хэрэг юм. 

Та бүхэн ОСИХ-д шаардлагатай бүрэн гүйцэд 
материалаа хаах огнооноос өмнө илгээх хэрэгтэй. 
Тухайн ОСИХ хаагдсанаас хойш “Оюу толгой” компанийн 
шинжээчид ирүүлсэн материал нэг бүр дээр үнэлгээ, 
судалгааны ажлыг явуулах бөгөөд энэ үе шат дуусахад 
амжилттай оролцсон бол танд дараагийн Тендерийн 
шатанд оролцох урилга ирнэ. Хэрэв амжилттай 
оролцож чадаагүй тохиолдолд татгалзсан хариу 
илгээдэг. Аль ч ОСИХ-ийг зарласан үйл ажиллагааны 
үед ямарваа нэгэн асуултад хариулдаггүй болно. 

Бид та бүхэнтэй  хамтран ажиллахдаа үргэлж таатай 
байх болно.  

4 5

“Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх 
хүсэлт” хуудсанд нэвтрэн орoход 
Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх 

хүсэлтүүдийн жагсаалт гарч ирнэ. 

Та зарласан, хаагдсан, гэрээ 
байгуулсан, цуцлагдсан болон 

төлөвлөсөн цэсүүд рүү орж 
сонирхох боломжтой юм.   Ханбогд сумын Залуучуудын хөгжлийн төвийн 

дэргэдэх Y-PEER /Youth peer education network/ буюу 
Залуучуудын үе тэнгийн боловсролын үндэсний 
сүлжээ  одоогоор үе тэнгийн сургагч 100, үе тэнгийн 
сургагч багш 50, манлайлагч залуу 50-ийг бэлтгээд 
байна. Үе тэнгийн сургагч нарыг чадавхжуулах 
саяхны ээлжит сургалтаар өсвөр үеийн 25 хүүхдийг 
үе тэнгийн сургагч багш болгов. Сургалтад сум 
дундын эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн их эмч Э.Дөлгөөн, 
“Оюу толгой” компанийн орон нутгийн харилцааны 
мэргэжилтэн Б.Танхилдулам, ЕБС-ийн нийгмийн 
ажилтан Ц.Туяасайхан, Залуучуудын хөгжлийн төвийн 
зохицуулагч С.Халиун, нийгмийн ажилтан Б.Энхжаргал, 
Y-PEER-ийн зохицуулагч У.Шинэцэцэг, сургалтыг 
чиглүүлэгч Улаанбаатар хотын мастер сургагч багш 
Г.Бүжинлхам, Ж.Цэнд нар урилгаар оролцлоо. Үе 
тэнгийн сургагч багш болсон Г.Гантуяа хэлэхдээ 
“Сургалт маш  үр дүнтэй боллоо. Би үе тэнгийн сургагч 
багш болж, найзууддаа эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх 
үүрэг хүлээлээ. ЕБС-д эрүүл мэндийн хичээл ордоггүй 
учраас бид Y-PEER клуб сургалтаас эрүүл мэндийн 
мэдээллээ олж авч байна. Үе тэнгийн сургагч багш 
болж байгаадаа баяртай байна” гэлээ.  

Y-PEER-ЧҮҮДИЙН САЙН ҮЙЛС
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МАНАЙХАН

  Гэгээн шаргал наран мандсан их говьд 
Оюу толгой хэмээх эрдэнэсийн уурхай ид 
цогцлон байхад идэр залуухан Баяраа 
хүү “говь нутгийн минь хөгжлийн гарц, 
ирээдүйн гэрэл гэгээ энд л байна” хэмээн 
зориг шулуудаж, би энэ л говийн иргэн 
гэсэн халуун сэтгэл, эрч хүчийг өвөрлөн 
бидний дунд ирсэн нь саяхан мэт боловч 
нэлээд хэдэн жилийг ардаа орхижээ. 
Тэрээр 2010 онд CAML компанийн төв 
агуулахад агуулахын ажилтнаар орж, 
итгэл зүтгэлийг ямагт өмнөө барьж, 
ажилдаа үнэнч өөриймсөг, нөхөдтэйгөө 
хамтач нэгэн зорилготой, урагш тэмүүлсэн 

сэтгэлтэй, аргагүй л малчин ардын эгэл 
удам гэлтэй. Аав нь гоёо молцоглон 
ингэ буйлж, Улаан нуур цэлэлзсэн 
Мандал-Овоо сумандаа малчин. Ээж нь 
Даланзадгад хотынхоо төвд ач зээ нараа 
асран суудаг бөлгөө. Гэргий С.Отгонсүрэн 
мөн л  “Оюу толгой” компанийн төв 
агуулахын нэр хүндтэй ажилчны нэг юм. 
Тэднийх  ойрмогхон дөрөв дэх хүүхдээ 
өлгийдөж, өнөр өтгөн гэр бүл болжээ.

Тэд гэр бүл, ойр дотнынхонтойгоо  
Монгол орныхоо байгалийн үзэсгэлэнт 
газраар аялж зугаалах дуртай. Ирээдүйгээ 
өөдрөгөөр төсөөлж, сайн сайхныг 
мөрөөдөн ярих Баярааг ажваас мөнөөх 
л ажилдаа ахиц гаргахсан,  ур чадвараа 
ахиулахсан, олон түмэндээ тус дэм болох 
юмсан гэсэн дэврүүн сайхан бодол нь 
намрын гоёо мэт цухалзаж байх нь даанч 
бахархууштай.

Өмнийн говийнхоо хүү, Өмнөговийн 
иргэн, айлын ууган хүү болж 1982 онд 
Даланзадгадын Нэгдсэн эмнэлэгт 

мэндэлсэн манай Баяраа эдүгээ “Оюу 
толгой” компанийн Экспортын тээврийн 
хэлтэст ахлах ажилтнаар ажиллаж байна. 

 Цахилж яваа зээрийн сүргийг залуухан 
ооно түүчээлж явдаг даа. Манай Баяраа яг 
л түүн шиг эрч хүчтэй залуу даа. 

МАНАЙ БАЯРАА

Оюу толгой” компанийн халуун ам бүлийн 2000 гаруй нь Өмнөговийн уугуул иргэд. Бүр нэг гэр бүлийн хэд хэдэн хүн хамт ажилладаг тохиолдол 
ч цөөнгүй бий. Манай сонин тавдугаар сарынхаа дугаараас эхлэн “Оюу толгой” компанид ажилладаг орон нутгийн унаган иргэдийн тухай 

цувралаар нийтэлж байгаа билээ. “Манайхан” цувралын энэ удаагийн зочин бол “Оюу толгой” компанийн Экспортын тээврийн хэлтсийн ахлах 
ажилтан Будсүрэнгийн Баяраа. Хамт олон нь түүнийг “манай Баяраа” гэх бөлгөө.
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ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ

  Өмнөговьчууд сумдаа аймгийн 
төвтэй хатуу хучилттай авто замаар 
холбох зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн 
Даланзадгад-Баяндалай чиглэлд энэ 
жил 25 км авто замыг ашиглалтад 
оруулав. Тус чиглэлд нийтдээ 81 км 
хатуу хучилттай авто зам тавиад байгаа 
бөгөөд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар гүйцэтгэж буйгаараа 
улсдаа анхдагч аймаг болж байна. Ирэх 
жилүүдэд сумдыг аймгийн төвтэй хатуу 
хучилттай авто замаар холбох ажил 
үргэлжилнэ.  

  Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны “Бид хамтдаа” хөтөлбөрт 
тусгасан хил орчмын аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд хоёр 
аймгийн Автомашин, мотоциклийн 
холбоог хамтын ажиллагаатай болгох 
боломж бүрдлээ. Эхний ээлжинд БНХАУ-
ын Алшаа аймагт зохион байгуулах Олон 
улсын элсний бартаат замын уралдаанд 
Өмнөговь  аймгийн 10 тамирчин 
оролцох болов. Энэ уралдааныг хоёр сая 
жуулчин үзэж сонирхдог байна.  

  Аймгийн Цагдаагийн газарт 
нэн хэрэгцээтэй техник хэрэгслийг 
шийдвэрлэснээр гэмт хэрэг зөрчил буурч 
байна. Даланзадгад сумын найман баг 
тус бүрт “Приус” маркийн авто машин, 70 
ширхэг богино долгионы станц  өгчээ. 
Харин саяхан ухаалаг торгуулийн машин 
гардуулав. Цагдаагийн байгууллагыг 
дэмжих замаар иргэдийнхээ амар тайван 
аюулгүй байдлыг сайжруулахад энэ 
бүхэн туслах юм.   

  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар Ханхонгор сумын төвд 
цэвэр бохир усны шугам тавих ажлыг 
хийж гүйцэтгэжээ. Ингэснээр сумын 
төвийн цэвэр бохирын асуудлыг бүрэн 
шийдвэрлэсний зэрэгцээ иргэдийн 
ажиллаж амьдрах таатай орчныг  
бүрдүүлсэн байна.  

ДАЛАНЗАДГАД-
БАЯНДАЛАЙ ЧИГЛЭЛД 
25 КМ ХАТУУ 
ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ 
БАРИВ

ХИЛ ОРЧМЫН АЯЛАЛ 
ЖУУЛЧЛАЛЫГ 
ХӨГЖҮҮЛНЭ

АМАР ТАЙВАН, 
АЮУЛГҮЙ 
ӨМНӨГОВЬЧУУДЫН 
ТӨЛӨӨ БИД ХАМТДАА

ХАНХОНГОР СУМ 
ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ 
ШУГАМТАЙ БОЛОВ
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  Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны "Бид хамтдаа"  
хөтөлбөрийн 26 дахь заалтыг хэрэгжүүлж 
тавдугаар сургууль, 23 дугаар цэцэрлэгт 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай 
анги нээж, орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар бүрэн тохижуулав. 
Есдүгээр сарын 1-ний өдрөөс үйл 
ажиллагаа нь эхэлсэн бөгөөд нийт 
30 хүүхэд хамрагдах боломжтой юм. 
ЕБС дахь ангийнхан  өдөрт 4-5 цагаар  
хичээллэдэг бол цэцэрлэгийнхэн 
ердийн  хөтөлбөрөөр хичээллэж байна. 
Тэдэнд тусгай хэрэгцээт боловсролоор 
мэргэшсэн мэргэжлийн багш нар хичээл 
заадаг төдийгүй тусгай зориулалтын 
тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангасан 
байна.  

  Өнгөрсөн оныхоо ажлыг дүгнэж, 
ирэх жилд хийх ажлаа төлөвлөн хэлэлцэх 
зорилгоор Багш нарын бага хурлыг 
саяхан зохион байгуулав. ЭЕШ-ийн 
нийт оноогоор улсдаа дөрөвдүгээр 
байрт жагссан амжилтаа онцолж, ирэх 
жилүүдэд амжилтаа ахиулахын тулд 
шат шатандаа нягт уялдаа холбоотой 
хамтран ажиллахаар боллоо. Түүнчлэн 
математикийн хичээлийн чанарыг 
сайжруулах “Оюуны хурд”, англи 
хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх “Англи 
хэлтэй Өмнөговь” монгол ахуйг хүүхэд 
багачуудад өвлүүлэн түгээн дэлгэрүүлэх, 
хөдөлмөрт сургах “Хүүхэд хөгжлийн 
түлхүүр” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж үр 
дүнг сайжруулна.

Тус хурлаар хүүхэд багачуудыг 
сурган хүмүүжүүлэхэд тулгамддаг 
асуудал, бэрхшээлийн талаар мөн 
хэлэлцсэн юм. Тодруулбал, багш нарын 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, 
цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх 
талаар анхаарахыг тэд онцолж байлаа. 
УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, аймгийн 
Засаг даргын орлогч Х.Батболд болон 
холбогдох албаны хүмүүс уг хуралд 
оролцож хүүхэд залуусын мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх, боловсролын 
салбарын ажлыг үр дүнтэй, чанартай, 
амжилттай явуулахад тус болохуйц санал 
бодлоо солилцлоо.  

  Өмнөговь аймгийн 
байгалийн үзэсгэлэнт 
газруудад тэмдэг, тэмдэглэгээ, 
замын хаягжилтын 86 самбар 
байршууллаа. Тухайлбал, 
Баяндалай сумын Баян, Төхөмийн 
нуур, Гэгээтийн хөндий, Ноён 
сумын Толь хад, Сарын хөндий, 
Ноён богд уул,Сэврэй сумын 
Сэврэй хадны сүг зураг, Хонгорын 
гол, Гурвантэс сумын Нарандаац, 
Зуун мод зулганай, Хэрмэн цав, 
Бүгийн цав, Ухаа толгод, Булган 
сумын Баян заг, Төгрөгийн 
ширээ, Хавцгайтын хадны сүрэг 
зураг, Ханхонгор сумын Ёлын 
ам, Дүнгэнээгийн ам, Мухар 
шивэртийн ам, Хавцгайтын  ам, 
Цогт-Овоо, Цогтцэций, Ханбогд 
сумын Дэмчогийн хийд, Баяжихын 
агуй зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт 
газруудад замын тэмдэг 
нэршлийг бүрэн хаягжууллаа. 
Ингэснээр гадаад, дотоодын 
аялагчдад хөтөч болох бөгөөд 
байгалийн үзэсгэлэнт газруудын 
байршлыг тодотгосон чухал ажил 
боллоо.  

  Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот, 
Беларусийн Жодино хоттой найрсаг харилцааны 
хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулаад хоёр 
жил болж байна. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд 
Өмнөговь аймгийн зургаан оюутныг Жодино 
хотын Политехникийн их сургуульд 100 хувийн 
тэтгэлгээр хүнд машин механизмын цахилгааны 
инженер мэргэжлээр суралцуулах болж 
батламжийг нь гардуулсан байна. Уг мэргэжил 
нь уул уурхай хөгжиж буй Өмнөговь аймагт нэн 
дутагдалтай мэргэжлийн нэг бөгөөд оюутнууд  
хоёр жил 10 сар суралцаад ажлын байртай 
болох аж.  

  Өмнөговь, Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн 
11 хүүхэд БНХАУ-ын Алшаа аймгийн дунд 
сургуульд суралцаж байна. Өмнөговь аймгийн 
удирдлагууд тус аймагт ажиллах үеэрээ тэдэнтэй 
уулзаж, сургалтын чанар, сурч боловсрох орчин, 
орон байртай нь танилцлаа. Монгол сурагчдыг 
хичээл номдоо сайн суралцаж буйг багш нар 
нь онцолсон бөгөөд Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар тэднийг  хариуцдаг монгол 
багштай байх саналыг сургуулийн захиргаанд 
танилцуулж, асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэн 
сурагчид анги даасан монгол багштай болжээ.  

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТ 
ХӨГЖЛИЙН 
БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДЭД 
ЗОРИУЛСАН ТУСГАЙ 
АНГИ НЭЭЖЭЭ

ӨМНИЙН ГОВИЙН БАГШ 
НАР ЧУУЛАВ

БАЙГАЛИЙН 
ҮЗЭСГЭЛЭНТ 
ГАЗРУУДЫН 
ХАЯГЖУУЛАЛТЫГ 
САЙЖРУУЛАВ 

ӨМНӨГОВИЙН ЗУРГААН 
ЗАЛУУ БЕЛАРУСЬТ 
СУРАЛЦАНА

МОНГОЛ ХҮҮХДҮҮД  
ХЯТАД ХЭЛИЙГ НУТАГТ НЬ 
СУРЧ БАЙНА
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  Өмнөговь аймаг ӨМӨЗО-ы 
Баяннуур аймгийн Урдын дунд хошуутай 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, дараах 
ажлыг хийхээр болов. Үүнд:

1. Нэн тэргүүнд тулгамдаад байгаа 
нүүрс тээврийн авто машины 130 км 
үргэлжлэх урт цувааг багасгах зорилгоор 
өдөрт нэвтрэн гарах машины тоог 
нэмэгдүүлэх. Боомтын болон хорио 
цээрийн холбогдох байгууллагуудад 
саналаа уламжлах.

2. Мэргэжлийн хяналтын хүнсний 
лабораторийг Урдын дунд хошууны 
хөрөнгө оруулалтаар Гашуун сухайт 
боомтод барьж, хилээр нэвтрүүлэх 
хүнсний бүтээгдэхүүнийг тусгай хяналтын 

тоног төхөөрөмжөөр хянаж нэвтрүүлэх 
боломж бүрдүүлэх.

3. Төрийн алба хаагчдын ажиллах 
ая тухтай орчин нөхцөлийг сайжруулах 
зорилгоор хилийн боомтын ажилчдын 
24 айлын орон сууцыг Урдын дунд 
хошууны хөрөнгө оруулалтаар Хайрхан 
багийн төвд барих.

4. Хүнд даацын авто машин шалган 
нэвтрүүлэх кабиныг барьж байгуулах 
хөрөнгийн асуудлыг шийдэх, гадаадын 
болон улс, орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар Гашуун сухайтын 
боомт болон Хайрхан багийн тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэхээр санал 
нэгджээ.  

  2012 онд барьснаас нь  хойш 
ямар нэг үйл ажиллагаа явуулахгүй 
орхигдоод байсан Гурван байшинт 
буюу Ханбогд сумын Хайрхан багийн 
төвийг орон нутгийн төсвийн 600 
гаруй сая төгрөгөөр бүрэн засварлаж, 
хүн ажиллаж амьдрах ая тухтай орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Мөн уурын 
зуух шинээр барьж, инженерийн хийцтэй 
худаг гаргасныг улсын комисс хүлээн 
авчээ. Энэ бүс нутагт 10 мянга орчим хүн 
амьдардаг аж. Ингэснээр нэн хэрэгцээтэй 
төрийн байгууллагын болон эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох, 
эмчийн асуудлыг шийдвэрлэж нэг дор 
төвлөрүүлэхэд дөхөм болох юм. Ирээдүйд 
Гашуун сухайт, Цагаан хад орчмын олон 
асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэж,  
Хайрхан хот болгон хөгжүүлэх гэнэ. 

  Элсний баярт Баяндалай, Хүрмэн, 
Ханхонгор, Даланзадгад, Гурвантэс, Ноён, 
Сэврэй, Булган сум, аймаг орон нутгийн 
олон байгууллага, аж ахуйн нэгж, гадаад 
дотоодын жуулчид өргөнөөр оролцлоо. 
Энэ үеэр элсний волейболын аймгийн 
аварга шалгаруулах тэмцээн, элсэн 
уулын оргил булаацалдах, марафон 
гүйлт, элсний сүмогийн тэмцээн болж, 
фото зургийн үзэсгэлэн гаргажээ. 
Тамирчдаас энгийн болон заалны 
тэмцээн уралдаанаас 3-4 дахин илүү 
хурд, хүч, тэвчээр шаардсан элсний 
спортын тэмцээнд багууд амжилттай 
оролцов. Нийлбэр дүнгээр “Говийн 
өгөөж”  баг тэргүүлж, Сэврэй сумын баг  
дэд, Хүрмэн сумын баг гутгаар байрт 
шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагналын 
эзэд болов. 

ӨМӨЗО-Ы БАЯННУУР АЙМГИЙН УРДЫН ДУНД 
ХОШУУТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ 
ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

ХАНБОГД СУМЫН 
ХАЙРХАН БАГИЙН 
ТӨВИЙГ ЗАСВАРЛАЖ, 
ХАЛААЛТ, УСНЫ 
АСУУДЛЫГ ШИЙДЭВ

“ЭЛСНИЙ БАЯР 2017” 
СПОРТЫН НААДМЫН 
АВАРГУУД ТОДОРЧЭЭ
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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: Санал ирээгүй. 
Гомдол: Нэг гомдол ирснийг шийдвэрлэсэн. 
Хүсэлт: 19 хүсэлт хүлээн авч, 10-ыг нь  шийдвэрлэв.  Хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдал:

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017 оны есдүгээр сар


