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“Оюу толгой” компани уламжлалт 
“Нээлттэй өдөрлөг”-өө Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд 7 дугаар сарын 
2-нд зохион байгууллаа.

(2-р нүүрт)

ХАНБОГДЫН 
ИРГЭД “НЭЭЛТТЭЙ 
ӨДӨРЛӨГ”-Т 
ӨРГӨНӨӨР 
ОРОЛЦЛОО

ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВ 
НЭЭГДЛЭЭ
Залуучуудад хөрөнгө оруулалт 
хийх нь асар их үр дүн, үр өгөөж 
өгч, улс орны тогтвортой 
хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

(4-р нүүрт)

ЭСГИЙ ЭДЛЭЛ УРЛАЖ 
СУРЛАА
“Нээлттэй өдөрлөг”-өөр өөрсдийн 
хийсэн бүтээлээрээ үзэсгэлэн 
гаргаж, зарж борлууллаа.

(6-р нүүрт)

ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО 
СУМЫГ ТӨВИЙН 
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 
СИСТЕМЭЭС ЭРЧИМ 
ХҮЧЭЭР ХАНГАЖ 
ЭХЭЛЛЭЭ
(7-р нүүрт)



“Оюу толгой” компани уламжлалт 
“Нээлттэй өдөрлөг”-өө Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд суманд 7 дугаар сарын 2-нд 
зохион байгууллаа. “Оюу толгой” компани 
орон нутгийн удирдлага, ард иргэдтэй бүх 
түвшинд тогтмол харилцаатай ажиллах 
зорилготой байдаг. Тиймээс “Нээлттэй 
өдөрлөг” нь чухал үүрэгтэй бөгөөд 
энэ арга хэмжээний үеэр компанийн 
үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны талаарх 
сүүлийн үеийн мэдээллийг өгдөг 
уламжлалтай. 

“Нээлттэй өдөрлөг” саяхан үүдээ нээсэн 
“Иргэдийн хөгжлийн төв”-ийн байранд 
болж, сумын иргэд идэвхитэй оролцлоо. 
Мөн Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт 
хүрэлцэн ирсэн юм. 

“Оюу толгой” компанийн уурхай, байгаль 
орчин, худалдан авалт, хүний нөөц, 
сургалт, орон нутгийн харилцаа, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн 
удирдлагууд өөрсдийн үйл ажиллагааны 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

оролцогчдод өглөө. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн ерөнхий менежер 
Ш.Байгальмаа “Оюу толгой компани 
харилцан хүндлэл, идэвхтэй хамтын 
ажиллагаа болон урт хугацааны зорилго 
дээр суурилсан тогтвортой, сайн хөршийн 
харилцааг орон нутагт бэхжүүлэхийг 
зорьдог. 

Нээлттэй өдөрлөг нь хүүхэд багачууд, 
залуус, ахмад настнууд гээд орон нутгийн 

ХАНБОГДЫН ИРГЭД “НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ”-Т 
ӨРГӨНӨӨР ОРОЛЦЛОО
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бүх иргэдтэй илүү ойртон уулзаж ярилцах, 
харилцан ойлголцох, хамтран ажиллах 
боломж бүрдүүлдэг” хэмээн ярилаа. Энэ 
үеэр нутгийн иргэдтэй уулзаж сэтгэгдэлийг 
нь сонслоо. 

Ханбогд сумын иргэн Ц.Мөнхчулуун 
“Би хангамжийн талаар мэдээлэл авах 
гол зорилготой ирсэн. Авах ёстой 
мэдээллээ авлаа” хэмээн ярьсан бол 
иргэн Д.Бат-Осор “Ханган нийлүүлэгчээр 
бүртгүүлэх, цаашдаа Оюу толгойн ханган 

нийлүүлэгчийг дэмжих дэмжлэгийн талаар 
илүү их мэдээлэл авч чадлаа. Хүсч байсан 
мэдээллээ авсан” гэлээ. 
“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг 
болон тус аймгийн Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо, Даланзадгад сумтай “Хамтын 
ажиллагааны гэрээ” 2015 оны 4 дүгээр 
сард байгуулсан. Уг гэрээ нь орон нутгийн 
эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн дэд 
бүтэц, байгаль орчин, соёлын өвийг 
хамгаалах зэрэг үйл ажиллагаанд 
чиглэсэн юм. 

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж 
байна. 

2015 оны эхний таван сарын байдлаар 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, орон 
нутгийн дэд бүтэц, бэлчээрийн менежмент, 
малчдын худгийг сэргээх зэрэг ажлуудад 
нийтдээ 780 мянга орчим ам.доллар 
зарцуулаад байна.

2015 он долдугаар сар
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ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН 
ТӨВ НЭЭГДЛЭЭ

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн 
Амын Сангийн Суурин төлөөлөгч хатагтай 
Наоми Китахара, “Оюу толгой” ХХК-
ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан Ерөнхий 
менежер Стивен Жонс, төв, орон нутгийн 
төрийн захиргааны байгууллагын албан 
тушаалтнууд Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын Залуучуудын хөгжлийн төвийг 7 
дугаар сарын 9-нд албан ёсоор нээлээ. 
Энэ төв залуучуудад сонирхолтой, ээлтэй, 
аюулгүй орчин бүрдүүлж, амьдрах ухааны 
чадвар эзэмшүүлж, ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгож, хөдөлмөр эрхлэхэд нь 
хэрэгтэй ур чадварыг хөгжүүлж, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд, харилцаа, сэтгэл зүйн 
чиглэлээр зөвлөгөө өгч, өөрсдийн эрх ашигт 
хамаатай шийдвэрт оролцох боломжоор 
хангах юм. 

Энэ ёслолын үеэр хатагтай Наоми Китахара 
“Залуучуудын хөгжлийн төв нь Ханбогд 
сумын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт, 
боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 

өрнүүлж, залуучуудад өргөн хүрээний 
үйлчилгээг харилцан уялдаатай үзүүлснээр 
тэдний хөгжилд бодитой, эерэг нөлөөлөл 
үзүүлэх болно” хэмээн онцлон тэмдэглэсэн. 
“Оюу толгой” компанийн Ерөнхийлөгч 
бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Эндрью 
Вүдлэй “Залуучуудын хөгжлийн төв нь 
залуучуудын хөгжлийг дэмжих маш чухал 
арга зам бөгөөд, энэ нь улмаар Монгол Улсад 
хөгжлийнхөө оргилд хүрэхэд бодитой түлхэц 
болно гэж итгэж байна. Ханбогд суманд 
Залуучуудын хөгжлийн төв байгуулснаар 
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энэ бүс нутгийн залуучуудад хөгжих чухал 
боломжууд бий болно. “Оюу толгой” 
компани нь энэ үйл хэрэгт хувь нэмрээ 
оруулж байгаадаа бахархалтай байна” гэлээ. 

2013 онд Монгол Улсын Засгийн газар НҮБ-
ын Хүн амын сан хамтран “Залуучуудын 
хөгжил 2013-2017” төслийг Швейцарийн 
хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн Засгийн 
газар, НҮБ-ын Хүн амын сангийн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр 11 аймаг, нийслэлийн 
3 дүүрэг болон нэг суманд хэрэгжүүлж 
эхэлсэн юм. Энэхүү төслийн хүрээнд орон 

даяар нийт 13 залуучуудын хөгжлийн төв 
байгуулагдаад байна. Хатагтай Наоми 
Китахара “Залуучуудын хөгжлийн төв 
нь өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй клиник, 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол 
зэргийг дэмжсэн бусад үйлчилгээтэй 
хамтран ажилласнаар залуучуудын сайн 
сайхан байдалд нөлөөлөхүйц нэгдсэн цогц 
үр дүнг бий болгоно гэж итгэж байна” гэв. 

Өнөөдөр Монгол улсын хүн амын дунд 
залуучуудын эзлэх хувь урьд өмнө хүрч 
байгаагүй өндөр түвшинд хүрээд байна. 

Залуучууд бол Монголын ирээдүйг 
тодорхойлогч, манлайлагчид юм. Тиймээс 
залуучуудад хөрөнгө оруулалт хийх нь асар 
их үр дүн, үр өгөөж өгч, улс орны тогтвортой 
хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

Залуучуудын хөгжлийн төвийг амжилттай, 
үр дүнтэй ажиллуулж чадвал залуучуудын 
амьдралд бодитой, эерэг өөрчлөлт гарах 
болно.

2015 он долдугаар сар
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Ханбогд сумын иргэдэд эсгийгээр гар 
урлалын бүтээгдэхүүн хийх сургалт явууллаа. 
Энэхүү сургалтыг “Оюу толгой” ХХК-ийн 
зөвлөн туслах гэрээт байгууллага болох 
Бодлого судлалын төвөөс зохион байгуулж, 
“Монголын цагаан алт” ТББ-ын эсгий, эсгий 
эдлэлийн сургагч багш удирдан явуулж, 
Ханбогд сумын 10 эмэгтэй амжилттай 
суралцан гэрчилгээ авлаа. 

Сургалтаар хонь, тэмээний ноос самнаж, 

сэмлэн ангилж бэлтгэх, бэлтгэсэн ноосоороо 
утас ээрч бүтээгдэхүүн хийх, эсгий болгож 
бүтээгдэхүүн урлах арга технологийг сурсан 
юм. Суралцагчид Ханбогд суманд 7 дугаар 
сарын 2-нд болсон “Нээлттэй өдөрлөг”-өөр 
өөрсдийн хийсэн бүтээлээрээ үзэсгэлэн 
гаргаж, зарж борлууллаа. Тэдний урласан 
эсгий урлалын бүтээгдэхүүнүүд иргэдийн 
сонирхолыг ихээр татаж, эрэлт ихтэй байж, 
эдгээр хүмүүст цаашид өөр олон төрлийн 
бүтээгдэхүүн урлах урам өгсөн юм. 

Эсгий урлалын сургалтад хамрагдсан 
хүмүүсийн хамгийн ахмад нь болох 
А.Цэцэгтэй ярилцлаа.
- Эсгий урлалын сургалтаар хэр их зүйл 

сурав?
- Эсгийгээ оёх, эсгэх, боловсруулах гээд 

олон зүйлийг сурсан. Ноосоо самнаж 
сэмлэх, эсгий хийхэд бэлтгэх гээд 
дарааллаар нь заалгалаа. Үүний дараа 
бүтээгдэхүүнээ хийдэг юм байна. Ямар ч 
гэсэн технологиос нь суралцлаа. Эсгий 
хийх нь нарийн технологитой, голдуу 
гараараа хийнэ.

- Түүхий эд болох ноос элбэг болохоор 
эсгийгээр хийх бүтээгдэхүүнийхээ нэр 
төрлийг олшруулах боломж байна уу?

- Боломж байлгүй яахав. Гол түүхий эд 
болох ноос байна.

- Эсгийгээр бүтээгдэхүүн хийхэд ямар 
тоног төхөөрөмж шаардлагатай 
байдаг юм бол? 

- Гол төхөөрөмж нь ноос сэмлэгч машин. 
Ийм машинтай байхад ноосоо сэмлэж, 
самнаад эсгийгээ зулаад жижиг ширээн 
дээр хийчихнэ.  Орон зай шаардахгүй 
болохоор  гэрийн нөхцөлд бүтээгдэхүүнээ 
урлах боломжтой. 

- Ханбогд сум хөдөө аж ахуй болон 
уурхайгаас хараат бус нэмэлт орлогын 
эх үүсвэр болох аялал жуулчлал 
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД,  
БАЯН-ОВОО СУМЫГ ТӨВИЙН ЭРЧИМ 
ХҮЧНИЙ СИСТЕМЭЭС ЦАХИЛГААН 
ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

хөгжүүлэх бодлоготой байгаа. Жуулчдад 
борлуулах  жижиг бүтээгдэхүүн хийх 
санаа олж чадсан уу?

- Бид тийм бүтээгдэхүүн сонирхож байгаа. 
Жижиг хэмжээтэй, орон нутгийн онцлог 
шингэсэн бүтээгдэхүүн хийж болох юм 
байна гэж бодсон. Саяхан үлэг гүрвэлийн 
загвар гаргаж, туршсан. Сургалтаар 
эсгийгээ өөрсдөө хийгээд загварын санаа 
гаргаж байсан. Болохгүй зүйлгүй юм 
билээ.

- Танд баярлалаа. Олон эсгий 
бүтээгдэхүүн урлахыг хүсье.

Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд, Баян-
Овоо сумыг 2013 
онд төвлөрсөн 
эрчим хүчний 
системд холбож, 
хэрэглэгчдийг 
импортын цахилгаан 
эрчим хүчээр хангаж 
байсан юм. 
Ард иргэдийн ая 

тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, орон 
нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь 
нэмэр оруулах, шаардлагатай дэд бүтцийг бий 
болгоход Эрчим хүчний яамны зүгээс онцгой 
анхаарч тус хоёр сумыг төвийн эрчим хүчний 
системтэй холбож, хямд үнэтэй эрчим хүчээр 
хангахаар төлөвлөн зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг авч ажиллалаа.

Ханбогд, Баян-Овоо сумыг төвийн эрчим 
хүчний системд холбох ажлын хүрээнд нийтдээ 
35 кВ-ын 5.1 км цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамыг “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх 
сүлжээ” ТӨХК, “Багануур зүүн өмнөд бүсийн 

цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн хамт олон 
20 хоногт хийж гүйцэтгэн 2015 оны 6 дугаар 
сарын 25-ны өдөр ашиглалтад оруулан 
хүлээлгэн өглөө.  Энэхүү барилга угсралтын 
ажилд шаардлагатай хөрөнгө болох 270.0 сая 
төгрөгийг Рио Тинто групп,  “Оюу толгой” ХХК 
санхүүжүүлж хамтран ажилласан юм. “Оюу 
толгой” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд, 
Баян-Овоо сумын ард иргэдийг байнгын 
цахилгаан эрчим хүчээр хангахад үнэтэй хувь 
нэмэр оруулж, өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 
7761.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, 
санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлээд байна.

Энэхүү төслийн ажлыг богино хугацаанд хийж 
гүйцэтгэж, амжилттай дуусгасан “Өмнөд бүсийн 
цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, “Багануур зүүн 
өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, 
Рио тинто групп, “Оюу толгой” ХХК, “Энержи 
интернейшл” ХХК-ийн хамт олонд талархал 
илэрхийлж, ажлын өндөр амжилтыг хүсэн 
ерөөе.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ
БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

2015 он долдугаар сар
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“Оюу толгой” ХХК 2015 оны байдлаар 
84 гар худаг, 11 булаг, 292 гүн өрмийн 
цооног буюу нийт 387 уст цэгт тогтмол 
хяналт шинжилгээ хийж байна. 2015 
оны 1 сарын байдлаар 47 гар худгийг 
36 малчинтай хамтран өдөр тутмын 
тогтмол ажиглалтыг хийж байна. 
Хэмжилтийг хамтарч хийснээр дараах 
хоёр чухал ач холбогдолтой юм.
- “Оюу толгой” ХХК-ийн усны 

түвшин хэмжилтийн мэдээллийг 
үнэн зөв эсэхэд орон нутгийн 
иргэд хяналт тавьж харилцан 
итгэлцэлтэй байх

- Тухайн худгийн усны түвшингийн 
улирлын хэлбэлзэл, мал услах 
хүртээмж, худгийн засвар 
үйлчилгээ зэрэг мэдээллийг урт 
хугацаанд үнэн зөв, дэлгэрэнгүй 
цуглуулж худгийн усны хүрэлцээг 
нэмэгдүүлэх дараагийн шатны 
арга хэмжээг авахад суурь 
мэдээлэл болох ач холбогдолтой 
юм.

Түүнчлэн 2015 оны 6 дугаар сараас 
эхлэн усны түвшин хэмжиж буй нийт 
малчдын өдөр тутмын хэмжилтийг 
сард 3 өдөр болгон өөрчилж, мал 
усалсныхаа дараа тодорхой тооны 

давтамжит хэмжилт хийснээр 
худгийнхаа ундаргыг тодорхойлдог 
болсон. Худгийн ундаргыг улиралд 
нэг удаа тодорхойлох бөгөөд 
ойролцоогоор 5-10 минутын 
давтамжтайгаар 5 удаа усныхаа 
түвшинг хэмжсэний дараа “Оюу 
толгой” компани болон малчин 
хамтран тухайн худгийн ундаргыг 
тооцоолон гаргах юм. Худгийн усны 
хүрэлцээ гэдэг нь дан ганц усны 
түвшингээр бус нэгж хугацаанд 
ундарч буй усны хэмжээгээр 
илэрхийлэгдэх тул говийн бүсийн 
малчдын хувьд мал услахад нэн чухал 
ажиглалт юм. 

Энэ удаагийн танилцуулгаар 
Жавхлант багийн нутагт Дэмчогийн 
хийдийн баруун урд орших Дэмчигийн 
ус нэртэй худгийн усны түвшин 
хэмжилтийг харуулж байна. Уг 
худгийг “Оюу толгой” компани 2013 
оноос эхлэн сар бүр хэмжиж эхэлсэн 
бол малчин М.Содхүү 2014 оны 4 
дүгээр сараас эхлэн өдөр тутмын 
хэмжилт хийж, хамтран ажиллаж 
эхэлсэн. 

“ДЭМЧИГИЙН УС” ХУДГИЙН УСНЫ 
ТҮВШИН ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ



ОРОН НУТГИЙН СОНИН
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2015 он долдугаар сар

Компани болон малчны хэмжилтийн зөрүү 
харьцангуй бага байгаа нь тэдний хэмжилт 
үнэн зөв байгааг харуулж байгаа юм. 2015 
оны нэг сараас эхлэн компани уг худгийн 
хэмжилтийн давтамжийг сар тутам байсныг 
улирал тутам болгон өөрчилсөн. 

Малчин М.Содхүүгийн  тодорхойлсноор 
2015 оны 6 дугаар сарын байдлаар тус 
худгийн ундарга нь 0,08 л/сек байгаа нь 
хоногт 7 м3 ус ундрах хэмжээ юм. М.Содхүү 
ахуй амьдралдаа өдөр тутамд хэрэглэдэг 
худгийнхаа талаарх бодит мэдээллийг 

цуглуулахын зэрэгцээ “Оюу толгой” 
компанийн усны түвшин хэмжилт үнэн зөв 
хийгддэг эсэхийг идэвхтэй хянаж ажилладаг 
олон малчны нэг юм. 
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Агаар дахь 500 микроноос бага хэмжээтэй 
хатуу биетийг ерөнхийд нь тоос гэж нэрлэх 
бөгөөд 1 см уртыг 10’000 хуваасан нэгжийг 
1 микрон гэж нэрлэдэг байна. Машин явж 
өнгөрөхөд дэгдэх тоос нь харьцангуй том 
хэмжээтэй тоос бөгөөд хэсэг хугацааны 
дараа газар унаж, агаар тунгалаг болсон мэт 
харагддаг. Гэвч бидний хамгийн чухалд авч 
үзэх ёстой маш бага ширхэглэгт тоосонцорууд 
агаарт дэгдсэн хэвээр байх бөгөөд үүнийг 
энгийн нүдээр үзэх боломжгүй, хэт жижиг 
бөгөөд DustTrak зэрэг нарийн хэмжилтийн 
багажны тусламжтайгаар тодорхойлдог. 

Хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд 
үзүүлэх нөлөөлөлтэй холбоотойгоор 
дэлхий даяар 10 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонд илүү анхаарал хандуулдаг бөгөөд 
тоосны хэмжилтийн багажуудад PM10, PM2.5 
хэмээх хэмжигдэхүүнийг суулгасан байдаг. 
10 микроноос бага хэмжээтэй тоос нь хүн, 
амьтны эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх 
бөгөөд тухайлбал уушигны мөгөөрсөн хоолой 
болон хялгасан судлуудад хуримтлагдах, 
уушигны цулцангуудад шигдэх аюултай. 

Оюу толгой төслийн Байгаль орчны хамгаалах 
төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн талбай, 
түүний ойр орчим, Гүний хоолойн ус татах 

шугам хоолой, болон Оюу толгой- Гашуун 
сухайтын замын дагуу нийт 53 тоосны хяналт, 
шинжилгээний цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд 
харилцан адилгүй  давтамжтайгаар агаар 
дахь тоосны хяналт шинжилгээ хийдэг. Энэ 
удаагийн дугаарт  2015 оны  VI, VII сарын 
төслийн талбайн ойр орчмын, Оюу толгой-
Гашуун сухайтын замын дагуух болон Гүний 
хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух 
цэгүүдэд  том ширхэглэгт PM 10 тоосны 24 
цагийн турш хэмжсэн мэдээг  танилцуулж 
байна. Хэмжилтийн үр дүнг Монгол улсын 
стандарт MNS4585:2007 –д заасан 24 цагийн 

дундаж хүлцэх агууламж (0.10 мг/м3)-тай 
харьцуулав. Монгол улсын агаарын чанарын 
стандарт нь улсын хэмжээнд нэгдсэн нэг 
бичиг баримт байх бөгөөд газар нутгийн 
онцлогоос хамааран хангайн болон говийн 
бүс нутаг гэж ангилаагүй байдгаас хуурай 
бүс нутагт тоосны хэмжээ агаарын чанарын 
стандартыг давах хандлагатай байдаг. 
Эдгээр цэгүүдэд хийсэн нийт хэмжилтээс VI 
сард Хонгор овоо орчимд, VII сард Ханбогд 
нисэх буудлын орчимд стандартаас давсан 
тохиолдол тус тус бүртгэгдэв. Харьцуулалт 
хийхэд илүү дөхөм байх үүднээс Улаанбаатар 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

 

<2.5 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 

ХҮНИЙ ҮС 
50-70 микрометр 

хэмжээтэй 

Далайн эргийн нарийн элс 
90 микрон хэмжээтэй 

<10 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ХҮМҮҮНЛЭГИЙН 
ҮЙЛСИЙГ ДЭМЖИГЧ 
БАЙГУУЛЛАГА”-ААР 
ӨРГӨМЖЛӨВ

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
Улаан загалмайн хороотой 2007 оноос 
хамтран ажиллаж, тус байгууллагын 
хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг бүхий л 
талаар дэмжин, мөнгөн бус хэлбэрээр хандив 
туслалцаа үзүүлж ирсэн юм. Тус байгууллага 
уламжлалт “Хүмүүнлэгийн үйлс” аянаа 
дүгнэхдээ “Оюу толгой” компанийн хамтын 
ажиллагааг үнэлж, талархлаа илэрхийлэн 
“Хүмүүнлэгийн үйлсийг дэмжигч байгууллага" 
өргөмжлөл олгосон байна. “Оюу толгой” 
компани өнгөрсөн хугацаанд Улаан 
загалмайн хороотой байгуулсан Харилцан 
ойлголцлын санамж бичгийн дагуу ийнхүү 
хамтран ажиллаж байгаа юм. 
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Төслийн талбайн орчимд Оюу Толгой - Гашуун сухайтын 
замын дагууд 

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд 
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MNS4585:2007, зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээ 

хотын МҮОНРТ орчимд 7 дугаар сарын 23-ны 
өдөр хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
хэмжээ нь 0.17 мг/м3 байна. 
Эх сурвалж: http://www.ub-air.info 
Энэ удаагийн тоосны хяналт шинжилгээнд 
Ханбогд сумын Гавилууд багийн малчин 
Ө.Баттогтох хамтран оролцож, тоосны 
хяналт, шинжилгээг хэрхэн хийдэг талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авлаа. Дараа 
дараагийн тоосны хяналт шинжилгээнд 
бидэнтэй хамтран ажиллаж, тоосны хяналт, 
шинжилгээнд биечлэн оролцохыг хүсвэл 
бидний үүд хаалга танд үргэлж нээлттэй байх 
болно.

 

2015 он долдугаар сар
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Ханбогд сумын цаг уурын өртөө анх 1962 
онд ХАА-н “Цаг уурын харуул” нэртэй 
байгуулагдаж, цаг агаарын үзэгдлийн өдөр 
тутмын хэмжилтийг аймагт мэдээлж, төвөөс 
ирсэн цаг уурын урьдчилан сэргийлэх мэдээг 
малчид, ард иргэдэд шуурхай дамжуулах 
үүрэгтэй ажиллаж иржээ. 2012 оноос Ханбогд 
сумын цаг уурын өртөө болон өргөжиж 5 
хүнтэй үйл ажиллагаа явуулах болжээ. Ханбогд 
сум Монгол орны хамгийн дулаан цэгээр 
бүртгэгдсэн бөгөөд 1999 оны 7 сард хамгийн 
халуун өдрүүд үргэлжилж +36 –аас +41 хэмд 
хүрсэн байдаг.  Тухайн газар цаг уур, уур 
амьсгалын үзэгдлийг тогтоох, цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ зохиоход шаардлагатай 
элементүүдийн физик утгыг тогтоосон цаг 
хугацаанд нэгдсэн арга зүйгээр  хэмжин, агаар 
мандалд явагдаж буй үзэгдлийг тасралтгүй 
ажиглаж анхдагч мэдээллийг гарган авах нь 

цаг уурын шинжилгээний гол зорилго юм. Энэ 
зорилтыг хангах үүднээс Ханбогд сумын төв 
дээр нэг цэг, 4 багийн нутаг дахь хяналтын 4 
цэг дээр тогтмол хугацаанд ажиглалт хийж 
байна. Үйл ажиллагаагаа илүү сайжруулж, 
хамтран ажиллах зорилгоор 6 дугаар сарын 
23-нд Оюу толгой уурхайд зочилж байгаль 
орчны хяналт, шинжилгээний ажил хэрхэн 
хийгдэж байгаатай танилцлаа. Уурхайд 
ажиллаж буй цаг уурын автомат станц болон 
өндөр нарийвчлал бүхий багажаар хийж буй 
хяналт, шинжилгээний зарим үзүүлэлт нь 
бидний хийдэг ажиглалтуудтай ижил байгаа 
нь хамтран ажиллаж Ханбогд сумын цаг уурын 
мэдээний нарийвчлалыг илүү сайжруулах 
боломжтойг харуулж байна. 

“Оюу толгой” ХХК нь Ханбогд сумын нутагт 
53 цэгээс тоосны хяналт, шинжилгээ хийж 4 
багийн төвд суурилуулсан автомат хур тунадас 
хэмжигч багажаар тухайн орчинд орсон 
борооны хэмжээг цаг тухайд нь бүртгэж байгаа 
нь бидний хувьд олзуурхууштай хэрэг бөгөөд 
эдгээр мэдээллийг “Оюу толгой” ХХК болон 
Ханбогд сумын Цаг уурын өртөө тогтмол 
хугацаанд харилцан солилцож байхаар 
тохиролцлоо. 

ХАНБОГД СУМЫН ЦАГ УУРЫН ӨРТӨӨ

ЦАГ УУРЫН ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛЧИД 
УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦЛАА “ОЮУ ТОЛГОЙ” 

ХХК-ИАС 
ОРОН НУТАГТ 
ХАНДИВЛАСАН 
ЭД МАТЕРИАЛЫН 
МЭДЭЭЛЭЛ 2015 
ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ

Нийт 21,066,350

Ханбогд сумын иргэд, гэрийн материал 212,000

Манлай сумын иргэд, хаягдал мод 140,000

Ханбогд сумын иргэд, хаягдал мод, 
дугуй, төмөр 1,253,350

Ханбогд сум, Тамгын газар 4,752,000

Даланзадгад, Улаан загалмай, гэрийн 
материал, бусад зүйлс 14,709,000
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. Энэхүү 
үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө оруулалт зэрэг 
үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ТОЙМ МЭДЭЭ

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

2015 оны II улирлын эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 
95 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 21.6 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна.
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Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 
(сая ам.доллар - сараар)

2015 оны II улиралд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 80 орчим ханган 
нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ нийлүүллээ.
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Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр
Сарын зарцуулалт

2015 он долдугаар сар
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Та бүхэнд Ханбогд сумын удирдлага, Малчдын 
төлөөлөгчид болон “Оюу толгой” компанийн 
хамтарсан Гурван талт зөвлөлийн анхны уулзалтын 
мэдээг хүргэж байна. Энэхүү зөвлөл нь Олон улсын 
санхүүгийн корпорацийн омбудсмэн (САО) байгууллагын 
оролцоотойгоор талуудын маргааныг шийдвэрлэх 
зорилгоор 2015 оны 6 дугаар сарын 8-нд албан ёсоор 
байгуулагдсан болно. 

Энэ удаагийн уулзалт Гурван талт зөвлөл 
байгуулагдсанаас хойш хийгдэж буй анхны уулзалт 
бөгөөд 2015 оны  7 дугаар сарын 1-ний өдөр Ханбогд 
сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо.  Уулзалтыг 
САО-ын газрын зуучлагч чиглүүлж, Ханбогд сумын Засаг 
даргын орлогч Х.Отгонжаргал тэргүүтэй  Ханбогд сумын 
захиргааны төлөөлөл,  Малчдын төлөөлөл болон “Оюу 
толгой” компанийн төлөөллүүд оролцлоо.

Уулзалтаар Ханбогд сумын малчдаас гаргасан гомдлын 
дагуу хийсэн Хөндлөнгийн шинжээчдийн I шатны 
үнэлгээний зөвлөмж болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ, Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн багийг 
сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлтийн төсөл, түүний 
зохион байгуулалт, Зөвлөлийн урсгал зардал, Зөвлөлийн 
нарийн бичгийг сонгох зэрэг гол асуудлыг хэлэлцлээ.
 
Уулзалтын үр дүнд Хөндлөнгийн шинжээчдийн I шатны 
үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө гаргаж, Хөндлөнгийн шинжээчдийн II үе 
шатны ажлыг Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн 
ажилтай нэгтгэн хэрэгжүүлэхээр шийдлээ. Зөвлөлийн 
нарийн бичгийн даргаар “Оюу толгой” компанийн 
төлөөллийг түр ажиллуулахаар тохирлоо. 

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум                                        Иргэдийн хөгжлийн төв                                          2015 оны 7 дугаар сарын 1

ХАНБОГД СУМЫН УДИРДЛАГА, МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД 
БОЛОН “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХАМТАРСАН ГУРВАН ТАЛТ 

ЗӨВЛӨЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сумын Малчдын төлөөлөгчид, Сумын удирдлага болон “Оюу толгой” компанийн хамтарсан 
ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ
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Эрхэм сонсогч та бүхэн долоо хоног бүрийн лхагва гаригийн 10.45 цагаас “Сэрсэн 
говь” нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсоно уу. Нэвтрүүлэг маргааш нь буюу пүрэв 

гаригт 21.35 цагаас давтан цацагдана.

“Сэрсэн говь”
радио нэвтрүүлэг

Пүрэв гарагт 

21:35
 Лхагва гарагт 

10:45

“Оюу толгой” ХХК, МҮОНР хамтран бэлтгэдэг “Сэрсэн говь” нэвтрүүлэг
ТАНД ХЭРЭГТЭЙ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 

дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.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 аймаг. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

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

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 7 дугаар сар (6 сарын 20 – 7 сарын 24)

 (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

“Оюу Толгой” компанитай холбоотой асуудлаар otcommunities@ot.mn хаягаар эсвэл 9903 4732 
(Oюу Толгой уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын оффис), 95091907 (Манлай сумын оффис), 9909 8406 

(Даланзадгад сумын оффис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх оффисуудаас авч болно.   

Санал: Нөхөн сэргээлтийн 
ажилтай холбоотой нэг санал 
хүлээн авсны дагуу холбогдох 
арга хэмжээ авч шийдвэрлэлээ.

Гомдол: Орон нутгаас энэ сард 
ямар нэг гомдол хүлээн аваагүй 
болно.    

Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн 
нэгж байгууллага, иргэдээс 
нийтдээ хорин нэгэн (21) хүсэлт 
хүлээн авсан бөгөөд эдгээрээс 
арван долоон (17) хүсэлтийн 
дагуух холбогдох ажлууд зохион 
байгуулагдаж шийдвэрлэгдсэн 
байна. Хүсэлтүүдийн ихэнх 
хувийг дэмжлэг туслалцаа, 
хамтран ажиллах, хандив хүссэн 
хүсэлт эзэлжээ. Харин барилга, 
бүтээн байгуулалт/гэрээтүүдтэй 
холбоотой хоёр (2) хүсэлт нь Оюу 
толгой уурхайд зочлох болон 
дэд бүтцийн талаар байлаа

Хүлээн авсан хүсэлтүүд төрлөөр (Нийт 21 ширхэг)

Санал, гомдол, хүсэлтийг: Соёл, байгаль орчин, эрүүл мэнд 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, хангамж, хандив тусламж, 
хүний эрх, барилга бүтээн байгуулалт/гэрээтүүд, хүний нөөц, олон 
давтан гаргасан болон бусад гэсэн төрлүүдээр бүртгэдэг. 

Хандив, дэмжлэг, 
туслалцаа

Барилга бүтээн 
байгуулалт/

гэрээтүүд

Хүний 
нөөц

Хангамж

Бусад 2
2

1

1

1

1
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Шийдвэрлэгдсэн Хүлээн авсан


