
“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН  
САНХҮҮЖИЛТЭЭР 
ХАНБОГД СУМД БАРЬЖ 
ТОХИЖУУЛСАН 840 
ХҮҮХДИЙН 
БАГТААМЖТАЙ 
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 
НЭЭЛТ БОЛЛОО 

2-р нүүрт

ХАНБОГД СУМД 
ЗАЛУУ МАЛЧДЫН 
ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ 
ДЭМЖИХ СУРГАЛТ 
БОЛЛОО
3-р нүүрт

ТЭМЭЭЧДИЙН 
БАЯР -2018

6-р нүүрт

АЮУЛГҮЙ, АЗ 
ЖАРГАЛТАЙ 
ХАНБОГДЧУУД

8-р нүүрт

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2018 ОНЫ АРВАН НЭГДҮГЭЭР САР



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

2  |  ot.mn

840 ХҮҮХДИЙН БАГТААМЖТАЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО 

Монгол Улс, Өмнөговь аймаг – Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ-аас санаачилсан төслийн дагуу 
“Оюу толгой” компани санхүүжүүлэн Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумд 640 хүүхдийн багтаамжтай 
сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэг бариулж, иж бүрэн 
тохижуулан хүлээлгэн өглөө. Ханбогдын ерөнхий 
боловсролын II сургууль болж буй тус сургууль 
олон улсын жишиг менежментээр хичээлээ 
явуулна. Олон улсын менежментийг нутагшуулахад 
Улаанбаатар хотын “Шинэ эрин” сургуулийн баг 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж, Кэмбрижийн сургалтын 
жишигт нийцсэн, олон улсын сургалтын арга барил, 
хөтөлбөрийг шинэ сургуульд ажиллах багш нарт 
заан танилцуулах юм. Энэ нь үндэсний хөтөлбөрийг 
олон улсын менежментэд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ 
гэсэн үг юм. Менежментийн зардлыг “Оюу толгой”-н 

санхүүжилттэй “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” 
бүрэн даана. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум болон 
“Оюу толгой” ХХК-ийн хооронд байгуулсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтийг хангах үүднээс 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ыг 2015 
оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр үүсгэн байгуулсан. 
Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу “Оюу толгой” 
компани жил бүр таван сая ам.доллартай тэнцэх 
төгрөгийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаар 
дамжуулан Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжил, 
иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд зарцуулдаг юм. 
Энэхүү сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор ашиглалтад 
орсноор 800 гаруй хүүхдийн боловсролын асуудал 
бүрэн шийдэгдэж байна. Аливаа улсын боловсролын 
салбарын тэгш байдал 0.1 хувиар нэмэгдэхэд 40 

жилийн хугацаанд нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 
23 хувиар өсөх боломжтой хэмээн Боловсролын 
төлөөх дэлхийн түншлэл сан тооцоолсон байдаг. 
Хот, хөдөөгийн амьдралын нөхцөл боломж, тэр 
дундаа сургалтын чанар эрс ялгаатай, дутагдалтай 
байдгийг шийдэх томоохон жишээ энэ болж байна. 
Тус сургуульд суралцах 640 хүүхэд ээлжээр хичээллэх 
шаардлагагүй тул хичээлийн бус цагаар өөрийгөө 
хөгжүүлэх нэмэлт сургалтуудад хамрагдах, тайван 
хичээлээ давтах боломжтой болж буй.  Хичээлийн 
29 ангитай сургууль, 8 ангитай цэцэрлэгт орчин 
үеийн стандарт шаардлагад бүрэн нийцсэн, хичээл 
сургалтаа явуулахад шаардлагатай бүхий л тоног 
төхөөрөмж, тавилга хэрэгслүүдийг байршуулж, 
иж бүрэн тохижуулсан. Тус цогцолборыг барьж, 
тохижуулж, олон улсын сургалтын менежментийг 
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нутагшуулахад нийт 7.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан 
юм. Үүнд: цогцолборын барилгыг барьж гүйцэтгэх 
өртөг 6.1 тэрбум, тоног төхөөрөмж, менежментийн 
зардал 1.1 тэрбум төгрөг багтаж байна. Сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбор ашиглалтад орсноор 100 
орчим ажлын байр бий болж буй. Энэ бол өнгөрсөн 
нэг жилд Монголд хийсэн боловсролын хамгийн 
том хөрөнгө оруулалт юм. “Оюу толгой” ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал Армандо Торрес ‘“Оюу толгой”-н 
амжилтын салшгүй хэсэг болсон Ханбогд сум 
хөгжлийн хурдаараа хөдөө орон нутагтаа тэргүүлж 
байна. Бид Ханбогдыг эрчим хүч, усан хангамж, 
зам гэхчлэн дэд бүтэц, эрүүл мэнд, байгаль орчин, 
боловсрол зэрэг бүхий л шаардлагатай зүйлсээр 
бүрэн хангагдсан, бие даасан хот болгоход хувь 
нэмрээ оруулан ажиллах болно. Энэ цогцолбор 
нээгдсэнээр тэрхүү алсын харааг ажил хэрэг 
болгох, ханбогдчуудын хүүхэд, залуус хаанахын 
ч хүүхдүүдээс дутахгүй боловсрол эзэмшдэг 
болоход нэг алхам ойртож байна” хэмээн онцоллоо.   
Байгалийн ухааны тэргүүн сургуулиудын нэг болох 
алсын хараатай тус сургуулийн багш нар олон улсын 
“Шинэ эрин” сургуулийн мэргэжилтнүүдтэй гурван 

жилийн турш хамтран ажиллаж, шаардлагатай бүх 
ур чадварыг эзэмшиж авна. Энэ хугацаанд олон 
улсын зэрэглэл авах шаардлагыг биелүүлэхүйц 
түвшинд хүрч ажиллаж чадвал олон улсын сургууль 
болох боломжтой. Шинэ сургуулийн бүх багш нар 
олон улсын менежментийн туршлагатай багш 
нарын удирдлага дор ажиллаж, онлайнаар болон 
танхимаар тогтмол сургалтад хамрагдаж байх юм.  
Энэ оны байдлаар Ханбогд сумын 640 хүүхдийн 
багтаамжтай I бүрэн дунд сургуульд 1100 хүүхэд 
суралцсан бөгөөд 200 гаруй хүүхэд цэцэрлэггүй байв. 
Сургууль, цэцэрлэг хүртээмжгүй байдлыг харгалзан 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-д шинэ сургууль, цэцэрлэг барих төсөл 
оруулж, сангийн Удирдах зөвлөлд дэмжигдсэнээр тус 
цогцолбор баригдах болсон түүхтэй. Цогцолборын 
барилга гүйцэтгэгчээр “Говийн өгөөж” ХХК шалгарч 
нэг жилийн хугацаанд барьж бэлэн болгосон. Харин 
сургууль, цэцэрлэгийн уг цогцолборыг зориулалтын 
дагуу ашиглахад шаардлагатай 637 төрлийн нийт 10 
мянга гаруй тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл нийлүүлэх 
сонгон шалгаруулалтад “Энхбодиз” ХХК шалгарч 
тохижуулалтын ажлыг гүйцэтгэсэн юм.  Урьд нь 

“Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аас Даланзадгад сумд 
гурван цэцэрлэг барьж, Сүхбаатар дүүргийн 186 
дугаар, тусгай хэрэгцээт цэцэрлэгт хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүд сурч хүмүүжихэд зориулсан 
анги танхим байгуулж байв. Түүнчлэн Налайх дүүрэгт 
Техник технологийн жишиг сургууль байгуулж, 
Даланзадгад, Чойр, Дархан хот дахь мэргэжлийн 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг өргөтгөн шинэчлэх 
зэрэг мэргэжлийн сургалтыг сайжруулахад чиглэсэн 
ажлуудыг хийсэн билээ. “Оюу толгой” ХХК өнгөрсөн 
таван жилийн хугацаанд нийт 1000 орчим оюутны 
гадаад болон дотоодод суралцах зардлыг даасан. 
“Оюу толгой” боловсрол хамгийн том хөрөнгө 
оруулалт гэдгийг гүн ухамсарлаж, хүүхэд, залуусын 
боловсролд чиглэсэн цогц бодлого хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Монголын ирээдүйд чухал 
нэмэр болохуйц, дэлхийн хаана ч гологдохооргүй 
мэргэжилтнүүд бэлтгэсний дүнд өнөөдөр Монголын 
32 мэргэжилтэн дэлхийн уул уурхайн томоохон 
төслүүдэд ажиллаж байгаа билээ.  



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

4  |  ot.mn

ХАНБОГД СУМД ЗАЛУУ МАЛЧДЫН ГАРААНЫ 
БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

“Оюу толгой” ХХК санхүүжүүлж, 
НҮБ-ын Хүн амын сан, Ханбогд 
сумын Залуучуудын хөгжлийн төв, 
“Стартап Монгол” ТББ-тай хамтран 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумд зохион байгуулсан “Startup 
Weekend @Khanbogd” арга хэмжээ 
амжилттай болж өндөрлөлөө. 
Ханбогд сумын залуу малчдыг 
дэмжих, бизнесийн боловсрол 
олгох зорилготой тус арга 
хэмжээнд оролцогчдын сэтгэгдэл 
өндөр байв. Баян багийн малчин 
А. Наранбаяр “Урьд нь би ямар 
нэг сургалтад хамрагдаж үзээгүй. 
Энэ сургалтын талаар мэдээлэл 

аваад зорин ирсэн. Энэ гурван 
өдөр сайхан байлаа, ихийг ч сурлаа. 
Манай багийн төсөл шалгарсанд 
их баяртай байна. Дэмжигдсэн 
санаагаа хурдан хэрэгжүүлэх гээд 
яарч байна. Одоо бэлтгэл ажилдаа 
ороод сүү саалиа цуглуулна. 
Сургалтад урьж оролцуулсан та 
бүхэнд талархал илэрхийлье” 
гэлээ. Харин Номгон багийн 
малчин Төгсбаяр “Энэ талаар юу ч 
мэдэхгүй байж байгаад сургалтад 
хамрагдсан чинь ямар гоё юм бэ. 
Суугаад олон хүнтэй танилцаж, их 
юм олж мэдлээ. Сэтгэл хангалуун 
байна. “Алтан тос” бизнесээ цаашид 

хөгжүүлнэ” гэв. Гавилууд багийн 
малчин Г.Ууганбаяр “Дээхэн төрсөн 
санаагаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 
эхлэлээ. Хэрэгцээтэй зөвлөгөө 
өгч, чөлөөтэй ажиллах боломж 
бүрдүүлэн, хоол цайгаар хангаж 
тухтай сургасан нь их таалагдлаа” 
хэмээн баярлаж талархсанаа 
илэрхийлж байлаа. 

Арга хэмжээнд оролцогсод 11 
багт хуваагдан тус тус гарааны 
бизнесийн санал гаргасан юм. 
Үүнээс 8 нь байр эзлэн шалгарч 
нийт 24 сая төгрөгийн санхүүжилт 
авах болзлыг хангав. 

Багийн нэр: Товч тайлбар: Санхүүжилт:

Хоохондой Хүүхдийн ноосон өлгий 5,000,000

Алтан тос Ингэний шар тосыг өргөн хэрэглээний, хүнсний тос 
болгох

4,000,000

2000 - 200’000 Хониний нэхийг элдэж боловсруулан эцсийн 
бүтээгдэхүүн болгох

3,000,000

Ингэн бүрд Ингэний сүүгээр үрлэн ааруул хийх 3,000,000

Аялал жуулчлал Малчдын гэрт жуулчдыг байрлуулах аялал 
жуулчлалын төсөл

2,500,000

Ногоон хөгжил Малчдын худагт түшиглэн малын тэжээл тариалах 2,500,000

Тэмээчин бүсгүйчүүд Ингэний сүүг боловсруулан бүтээгдэхүүн болгох 2,000,000

Гэр чингэлэг Монгол гэрийг орлох зөөврийн чингэлэг хийх 2,000,000
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ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 
САЙЖРУУЛАХ СУРГАЛТ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО 

Цагаан хаданд нүүрс тээвэрлэж байгаа жолооч 
нар, үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН, байгууллагуудад 
зориулан “Замын хѳдѳлгѳѳний аюулгүй байдлыг 
сайжруулах санаачилга” сэдэвт сургалт ѳдѳрлѳг 
зохион байгууллаа. “Оюу толгой” ХХК, НҮБ-ын Хүн 
амын сангийн хамтын гэрээгээр хэрэгжүүлж байгаа 
“Хөгжлийн төлөө залуучууд” хөтөлбөрийн талаар бид 
урьд нь мэдээлж байсан билээ. Дээрх сургалт нь 
энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй ажил бөгөөд 
Ханбогд сумын ЗДТГ, Цагдаагийн тасаг, Залуучуудын 
хөгжлийн төв, Сум дундын эмнэлэг, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран зохион 
байгуулжээ.  

Өдөрлөгийг нээж Ханбогд сумын Засаг дарга Ш. 
Эрдэнэжаргал үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл өгөв. Тэрээр хэлсэн үгэндээ “Өнөөдөр 
Монгол улсынхаа эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэхэд 
томоохон хөрөнгө оруулалт хийж, ар гэр, үр хүүхдийнхээ 
төлөө ажиллаж яваа нийт жолооч нартаа зориулж 
энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Бүгд дор 

дороо хариуцлагатай ухамсартай байж гэртээ эрүүл 
энх харихын төлөө биесээ хүндэлж, замын хөдөлгөөнд 
соёлтой оролцож, бие биеэ уучилдаг, аюулгүй тээврийг 
эрхэмлэдэг байгаасай хэмээн хүсэх байна. Гэр бүл, 
үр хүүхэд, эх орноо аюул осолгүй байлгахын төлөө 
зүтгэцгээе” хэмээн уриаллаа. Мөн Ханбогд сумын ИТХ-
ын дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар 
зөвлөлийн дарга Ж. Занабазар “Гашуунсухайт боомт 
бол Монгол Улсын эдийн засгийн хаалга юм. Та бүхэн 
Монголын эдийн засгийн 30%-ийг бүрдүүлэлцэж байна. 
Цагаан хадны оршдог Хайрхан багт төрөөс санхүүжилт 
олгодоггүй. Иймээс энд олон нийтийг хамарсан үйл 
ажиллагаа зохион байгуулахад олон газрын дэмжлэг 
хэрэг болдог. Төр засгийг харж суухаас илүү өөрсдөөс 
шалтгаалах, бие даан хийж болох ажлыг хамтран 
зохион байгуулж байна” гэв.

Ѳдѳрлѳгийн хүрээнд замын хѳдѳлгѳѳний аюулгүй 
байдлыг сайжруулах, осол гэмтлийг бууруулах, тээвэрт 
явж байгаа том машины жолооч нарт хурд, хугацааг 
тохируулж явах, дараалалд зогсож байгаа жолооч нарт 

замын хѳдѳлгѳѳний шинэчилсэн хууль дүрэм, аюулгүй 
тээврийн тухай таниулж мэдээлэл түгээх, эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, авто тээврийн хэрэгслийн 
бичиг баримтын зөрчлийг арилгах, шинэчлэн олгох 
тухай мэдээлэл, зөвлөгөөг өртөөчлөн хүргэв. Мөн 
аймгийн цагдаагийн газрын дэргэдэх “Наран говь” 
хамтлаг ая дуугаа өргөсөн юм. 

Өдөрлөгт нийт 1378 иргэн хамрагдсан. Энэ үеэр 
75 жолооч элэгний B, C вирусийн шинжилгээ үнэ 
төлбөргүй өгч, шинжилгээнийхээ хариуг тэр дор нь 
аваад эмч нартай уулзан зөвлөгөө авч байв.  Мөн 
Ханбогд сумын Цагдаагийн тасгаас Цагаан хаданд үйл 
ажиллагаа явуулдаг компанийн ажилчдад зориулж  
сургалт хийсэн. Үүнд “Монфорт” ХХК, “Санхэ” ХХК,  
“Уужим од” ХХК-ийн 200 гаруй жолооч оролцсон юм. 
Цугларсан жолооч нар Засгийн газарт 185-р тогтоолоо 
цуцлах хүсэлт гаргах хүсэлтэй буйгаа илэрхийлж 
байлаа. 
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“Монгол тэмээ -999” холбоо үүсэн байгуулагдсаны 5 
жилийн ойг тохиолдуулсан, Баян-Овоо сумын тэмээчдийн 
баяр - 2018 амжилттай боллоо. Уг арга хэмжээний хүрээнд 
дараах уралдаан тэмцээнүүд болж өндөрлөлөө.
ХУРДАН АТНЫ УРАЛДААНД 55 АТ УРАЛДСАНААС...
1. Баян-Овоо сумын харзаг багийн Ц.Бямбатогтохын хөх ат 
2. Мандал-Овоо сумын Мягмарын хүрэн ат 
3. Хүрмэн сумын Хадбаатарын улаан ат
4. Цогт-Овоо сумын Алдарсайханы ногоон ат 
5. Баян-Овоо сумын харзаг багийн Пүрэвдоржийн хар ат 

тус тус хурдаллаа.
ХУРДАН ТАЙЛАГНЫ УРАЛДААНД 
1. Мандал-Овоо сумын Энхмөнхийн хүрэн
2. Цогт-Овоо сумын Баярсайханы шар 
3. ДУ. Дэлгэрхангай сумын Өнөрболдын ягаан
4. Баян-Овоо сумын Харзаг багийн Д.Буянхишигийн улаан 
5. Цогт-Овоо сумын Алдарсайханы бор тус тус хурдаллаа.
ХУРДАН ТОРОМНЫ УРАЛДААНД 
1. Цогт-Овоо сумын Хадбаатарын улаан 
2. Цогт-Овоо сумын Баярмагнайгийн хүрэн 

3. Баян-Овоо сумын Харзаг багийн Б.Отгончулууны улаан 
4. Баян-Овоо сумын Харзаг багийн Д.Чулуунбаатарын бор
5. Ханбогд сумын Бархасбудын улаан тус тус хурдалсан 

байна.
ШИЛМЭЛ БУУР 
1. Харзаг багийн Б.Ширнэнгийн хар буур 
2. Харзаг багийн Д.Чулуунбаатарын улаан буур 
3. Харзаг багийн М.Бэхбатын улаан буур
ШИЛМЭЛ ИНГЭ 
1. Харзаг багийн Д.Чулуунбаатарын улаан ингэ 
2. Харзаг багийн Ц.Бямбатогтохын цагаан ингэ
САЙХАН ТЭМЭЭТЭЙ ХОС 

1 дүгээр байр 
Харзаг багийн Пүрэвдорж, 
2 дугаар байр 
Харзаг багийн Ц.Бямбатогтох, Х.Баттөр нарын хос тус тус 

шалгарлаа. 
Тус арга хэмжээг “Оюу толгой” ХХК-ийн санхүүжилттэй 

“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан” ивээн тэтгэсэн юм. 

“Монгол тэмээ -999” холбоо 
үүсэн байгуулагдсаны 5 жилийн ойг 
тохиолдуулан зохион байгуулсан 
тэмээчдийн баярын үеэр Баян-Овоо 
сумын ЗДТГ зарим тэмээчдийнхээ 
хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлж шагнаж 
урамшууллаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ 
АЖИЛТАН ТЭМДГЭЭР ...

1. Харзаг багийн Б.Нямдорж 
2. Харзаг багийн Ж.Хорлоо
3. Харзаг багийн Ж.Болоож
4. Харзаг багийн  Г.Шаабаатар 
5. Харзаг багийн  Г.Энхтайван
СУМЫН ТЭРГҮҮНИЙ ТЭМЭЭЧИН 

ШАГНАЛААР 
1. Могойт багийн С.Октябрь
2. Могойт багийн Б.Чинболд

3. Харзаг багийн Н.Жанлав
4. Харзаг багийн Б.Эрдэнэбуян
5. Харзаг багийн Р.Батдэлгэр
6. Харзаг багийн Б.Бэх-Очир
7. Налих багийн Г.Чулуунбаатар 
8. Налих багийн Б.Батсайхан 
Шагнуулсан бүх хүмүүстээ баяр 

хүргэж, амжилт бүтээлийн дээдийг 
ерөөе. 

БАЯН-ОВОО СУМЫН ЗДТГ ТЭМЭЭЧДЭЭ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

ТЭМЭЭЧДИЙН БАЯР -2018 ГЭРЭЛ ОЙЛГОГЧТОЙ 
ХҮЗҮҮВЧ

Ханбогд сумын “Залуу малчдын санаачилга” 
ТББ, Залуучуудын хөгжлийн төв хамтран Оюу 
толгойн уурхай Ханбогд сумыг холбосон засмал 
зам удахгүй ашиглалтад орохтой холбоотой зам 
дагуух малчид малаа аюулгүй бэлчээрлүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, мал дайрагдахаас 
урьдчилан сэргийлэх үүднээс гэрэл ойлгогчтой 
хүзүүвчийг бод малдаа зүүж хэвших талаар 
зөвлөгөө өгч,  загварыг нь жишээ болгон 
тараан өглөө.  Түүнчлэн “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын санаачилга”, “Залуусын 
оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслүүдийн 
мэдээлэл хүргэж мэдээллийн хуудас, гарын 
авлага тараалаа. Гэрэл ойлгогчтой хүзүүвч 
зүүснээр шөнийн цагаар явж байгаа тээврийн 
хэрэгслийн гэрэл нь туузанд ойн цацарч, 
жолооч нар хурдаа тохируулж, аюул ослоос 
сэргийлэх боломж бүрдэх юм.

“Өмнөговь тээврийн нэгдэл” ХХК санаачлан 
өнгөрсөн 5, 6 дугаар сараас гэрэл ойлгогчтой 
хүзүүвчийг малд зүүж хэвшихийг уриалан, 
Оюу толгойн уурхайгаас Гашуунсухайт хүртэлх 
хатуу хучилттай замын орчимд амьдарч 
байгаа малчин өрхүүдийн тэмээн сүргийг 
зам тээврийн ослоос хамгаалах зорилгоор 
1100 ширхгийг тараасан юм. Тэдгээрийг 
Даланзадгад сумын “Хос хуруувч” оёдлын 
үйлдвэр нийлүүлсэн билээ.  
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МАНЛАЙ СУМД 
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Оюу толгой” компани 11 дүгээр сарын 5-нд Манлай 
сумд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа. Манлай 
сумын ИТХ-ын дарга О.Бат-Эрдэнэ, Засаг дарга Г.Буянхүү, 
Засаг даргын орлогч Ү.Булгамаа тэргүүтэй сумын 150 
гаруй төлөөлөл оролцсон энэхүү өдөрлөгийн үеэр 
бид орон нутгийн хөгжил болон хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих бодлогынхоо талаар танилцуулсан юм. Манай 
компанийн орон нутгийн бодлогын цөм нь “Оюу толгой” 
ХХК, Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын 2015 
оны 4 дүгээр сарын 22-ний өдөр байгуулсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээ билээ. Уг гэрээний хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор мөн оны есдүгээр сард байгуулсан 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” ТББ Удирдах зөвлөл, 
Харилцааны хороо, Итгэмжлэгдсэн зөвлөх, Гүйцэтгэх 
захирал ажлын алба гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 Хамтын ажиллагааны гэрээний 8.3-т заасны 
дагуу “Оюу толгой” ХХК жил бүр 5 сая ам.долларын 
санхүүжилтийг “Говийн Оюу ХДС”-д шилжүүлдэг.

“Говийн Оюу ХДС” нь эрүүл мэнд, боловсрол, сургалт, 
хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг 
дэмжих, байгаль орчин, соёлын өвийг хамгаалах 
зэргээр аймгийн болон Түншлэгч сумдын тогтвортой 
хөгжилд хувь нэмэр оруулахад чиглэсэн төсөл 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, тэдгээрийг үр ашигтай, зүй 
зохистой удирдах зохион байгуулах зорилготой.

МОНФЕМНЕТ үндэсний сүлжээ “Оюу толгой” ХХК-
ийн санаачилгаар 2018-2019 оны хичээлийн жилд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Ерөнхий боловсролын 
1-р сургуульд “Аюулгүй сургууль. Сургууль нийгмийг 
өөрчилнө!” аргачлалыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

“Аюулгүй сургууль” аргачлалыг 2014 оноос эхлэн 
үндэсний хэмжээнд ерөнхий боловсролын дөрвөн 
сургууль дээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү аргачлал 
нь ЕБС-ийн хүүхдүүдийн оролцоо, манлайлах чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилготой юм.  XXI зууны ур чадварууд 
гэж болох, хүн бүрийн онцлог, ялгаатай байдлыг 
хүлээн зөвшөөрсөн, итгэлцэл, хүндэтгэлд суурилсан 
харилцааны чадвар, бусадтай ойлголцон зөвшилцөх 
чадвар, асуудлыг олж харах, гарц, шийдлийг тодорхойлох 
чадвар, аливаа эрсдлүүдийг бага дээр нь танин мэдэж 
өөрийгөө хамгаалах чадвар, хүнлэг сэтгэлээр бусдад 
туслах зэрэг бие даан амьдрах, тасралтгүй хөгжихөд 
шаардагдахуйц мэдлэг, чадваруудыг сурагчдад 
эзэмшүүлэхэд сургуулийн хамт олонд дэмжлэг үзүүлэх 
зорилготой юм.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Ерөнхий 
боловсролын 1-р сургуулийн хамт олныг чадавхжуулах I 
шатны вакум сургалтыг өнгөрсөн 11 дүгээр сарын 1-3-нд 
тус аймагт байрлах Оюу толгойн уурхайн цогцолборт  
амжилттай зохион  байгууллаа. Сургалтад сургуулийн 
удирдлага, менежер, багш нарын төлөөлөл, нийгмийн 

ажилтан, эцэг эхийн төлөөлөл зэрэг 30 орчим хүн 
хамрагдсан юм. Оролцогчид “Өмнө хамрагдаж байсан 
сургалтуудаас илүү үр өгөөжтэй боллоо” хэмээн онцолж 
байлаа. 

Сургалтын дараа Оюу толгойн уурхайн үйл 
ажиллагаатай танилцах тойрон аялал хийж, эрсдлийг 
таниулах сургалтын төвөөр орж, эрсдлээс сэргийлэх 
аюулгүй байдлыг хангах талаар мэдээлэл авч, эцэст 
нь  Ханбогд сумын ахмадуудын санаачилгаар уурхайн 
цогцолбор дахь Ёс заншлын өргөөгөөр зочилсон. Ёс 
заншлын өргөө нь монгол ахуй, ёс заншлыг таниулах, 
сурталчлах зорилгоор “Оюу толгой”-оос тусгайлан засаж 
тохижуулсан монгол гэр юм. 

Улмаар 11 дүгээр сарын 20-нд Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад сумд санал солилцох уулзалт зохион 
байгуулсан. Уулзалт дээр “Аюулгүй сургууль” аргачлалыг 
4 сургуульд (Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургууль, Баян-
Өлгий аймгийн 6-р сургууль, Өмнөговь аймгийн “Эрдмийн 
гэгээ” сургууль, Завхан аймгийн “Чандмань эрдэнэ” 
лаборатори сургууль) гурван жил гаруй хугацаанд 
хэрэгжүүлсэн туршлагаа ярьж, цаашид тогтвортой 
хөгжүүлэх тал дээр санал солилцсон. Энэ нь аргачлалыг 
сургууль дээрээ хэрэгжүүлэхдээ бусад сургуулийн сайн 
туршлага дээр үндэслэн, үр дүнтэй, сургуулийн хамт 
олныг хамарсан өргөн хүрээнд хэрэгжүүлэхэд дөхөм 
болох юм. 

“СУРГУУЛЬ НИЙГМИЙГ ӨӨРЧИЛНӨ”
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“БИЗНЕСИЙН 
НОГООН ГАРЦ-2018”

АЮУЛГҮЙ, АЗ ЖАРГАЛТАЙ ХАНБОГДЧУУД

Байгаль орчны удирдлагын менежментийн 
системийг нэвтрүүлж, байгальд ээлтэйгээр үйл 
ажиллагаа явуулахад бизнесийн байгууллагуудыг 
уриалах зорилготой “Бизнесийн ногоон гарц-2018” 
үндэсний чуулган болж өнгөрлөө. Манай Орон нутгийн 
харилцааны ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа “Орон 
нутагт тогтвортой хөгжих эрмэлзэл бий болгож, дэмжих 
нь” сэдвээр илтгэл тавьж компанийнхаа байгаль 
орчны бодлого, туршлагаас хуваалцлаа. Чуулганы 
үеэр төр засгийн төлөөлөл төрөөс барьж буй бодлого, 
хэрэгжүүлж байгаа төслүүдээ танилцуулж, олон улсын 
болон хувийн хэвшлийн байгууллагынхан энэ чиглэлийн 
шилдэг туршлагуудыг хэлэлцсэн юм. 

“Оюу толгой”-н Гүний уурхайн сургалтын хэлтсээс 
“Аюулгүй, аз жаргалтай Ханбогдчууд” арга хэмжээг 
зохион байгууллаа. Энэ үеэр Ханбогдын цэцэрлэг, 
сургуулийн хүүхэд багачуудыг хамруулан замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалт явуулж, 
өөрсдийн аюулгүй ажиллагааны сургалтад хэрэглэдэг 
төхөөрөмжүүдээ ашиглан бидний эргэн тойронд 
ямар аюул эрсдэл оршдог, түүнээс хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх боломжтой талаар сонирхолтой танилцуулга 
хийсэн юм. Сумын удирдлага, төрийн албан хаагч, 
иргэд нийлсэн 500 гаруй хүн хамрагдсан энэхүү 
өдөрлөгийг зохион байгуулж, аюул эрсдэлийн талаарх 
Ханбогдчуудын мэдлэгийг дээшлүүлсэн гүний уурхайн 
залуус, идэвхтэй оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. 
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Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн  
(ГТЗ)  болон Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн 
хорооны хурал 2018 оны 11 дугаар сарын 28-
29-нд Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. Хуралд 
ГТЗ-ийн гишүүд болон Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, 
Зөвлөгөө, Омбудсмений газрын (ЭЗНХЗОГ эсвэл 
Омбудсмены газар гэх)  чиглүүлэгч Б.Нандинчимэг 
оролцлоо. Мөн Эрдэнэс Оюутолгой компанийн 
төлөөлөл Ц.Баясгалан, малчдын төлөөллийн 
зөвлөх А.Орхон болон малчин М.Нямсүрэн, 
Ц.Эрдэнэтуяа  нар өөрийн хүсэлтээр ажиглагчаар 
оролцсон. Хурлаар хэлэлцсэн гол асуудлууд, 
хэлэлцүүлгийн үр дүнг тоймлон мэдээлж байна.

Гурван талт зөвлөлийн гишүүд энэ хурлаар 
Ханбогд сумын засаг захиргаа, малчид болон 
Оюу толгой компанийн хоорондын харилцаанд 
түүхэн ач холбогдол бүхий томоохон шийдвэрийг 
гаргалаа. Зөвлөлийн гишүүд 2012, 2013 онуудад  
Омбудсмений газарт гаргасан малчдын гомдлыг  
барагдуулах арга хэмжээний хэрэгжилт 
хангалттай явагдаж байна гэж дүгнэсэн 
учраас гомдол шийдэх үйл явцыг хаах саналаа 

Омбудсмений газарт илгээхээр тохирсон. 
Ингэснээр Малчдын гомдол барагдуулах хоёр 
гэрээний хэрэгжилтийг Омбудсмений газраас 
хянах монитоторингийн үе шат хаагдаж, 
Омбудсмений газрын эвлэрүүлэн зуучлах үйл 
ажиллагаа дуусгавар болох юм. Энэ шийдвэр нь 
талуудын хоорондын харилцан итгэлцэл бэхжиж, 
хамтын ажиллагаа шинэ шатанд гарсны  тод илрэл 
гэж гишүүд дүгнэж байна. Цаашид Зөвлөлийн үйл 
ажиллагаа Омбудсмений газрын оролцоогүйгээр 
үргэлжлэх болно.  Зөвлөлийн гишүүд Малчдын 
гомдол барагдуулах Омбудсмений газрын 
эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааг амжилттай 
хэрэгжүүлж, Зөвлөл цаашид бие даан ажиллах ур 
чадварыг бэхжүүлж, олон улсад жишээ болохуйц 
маргаан шийдэх ажиллагааг чин сэтгэлээсээ 
хичээл зүтгэл гаргаж мэргэжлийн өндөр 
түвшинд чиглүүлсэн Нандинчимэгт гүн талархал 
илэрхийлж, амжилт хүслээ. 

Нэхэмжлэлийн хорооны хурлаар малчдаас 
хөөн хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн бүх нэхэмжлэлийг 
хэлэлцэж шийдвэр гаргалаа.  2017 оны 6 

сараас эхлэн Нэхэмжлэлийн хороо нийт 174 
нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэж шийдсэн байна. 
Үүнээс шалгуур хангасан 114 нэхэмжлэлийн 
хариуд нөхөх олговор олгохоор дэмжиж, 60 
нэхэмжлэлийг шалгуур хангаагүй шалтгаанаар 
татгалзахаар шийдвэрлэсэн. Хорооны шийдвэрийг 
нэхэмжлэл гаргагч нарт Нэхэмжлэлийн хорооны 
журамд заасны дагуу мэдэгдэх болно.  

Мөн өнгөрсөн нэг жил хагасын хугацаанд 
хөөн хэлэлцүүлэх шалгуурт нийцсэн ихэнх өрх 
нэхэмжлэлээ гаргасан гэж Нэхэмжлэлийн хороо 
дүгнэсэн учраас нэхэмжлэл хүлээн авах сүүлийн 
хугацааг 2019 оны 1-р сарын 15-наар тасалбар 
болгохоор тохиров. Иймээс хөөн хэлэлцүүлэх 
нэхэмжлэлийг дээр дурдсан хугацаанаас өмнө 
өгөхийг малчин өрхүүдэд мэдээлж байна. 
Улмаар Нэхэмжлэлийн Хороог бүх үндэслэлтэй 
нэхэмжлэлийг хэлэлцэж дууссаны дараа буюу 
2019 оны 3-р сарын 30-нд татан буулгахаар 
тохирлоо. Нөхөн олговрын шалгуур хангасан 
өрхүүдэд нөхөх олговор төлж дуусах хүртэлх үйл 
явцыг Гурван Талт Зөвлөл хянан ажиллах болно.  

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөговь аймаг Ханбогд  сум2018 оны 11-р сарын 28-29

  Ханбогд сумын Сумын удирдлага, Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу толгой компанийн хамтарсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь талуудын маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор 
Харилцан ойлголцлын санамж бичигт зурсны дагуу 2015 оны 6 сарын 8-нд албан ёсоор байгуулагдсан болно. 2017 оны 5 сарын 9-нд гомдол шийдэхийн тулд хийхээр тохирсон ажлын 
төлөвлөгөө бүхий Малчдын гомдлыг барагдуулах хоёр гэрээг байгуулсан. Эдгээр гэрээний хэрэгжилтэнд Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений газраас (ЭЗНХЗОГ) 
мониторинг хийж байна.

  Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газар (ЭЗНХЗОГ) бол Дэлхийн Банкны Группын Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (OУСК) болон Олон Талын Хөрөнгө 
Оруулалтын Баталгааны Байгууллагатай (ОТХОББ) холбоотой асуудлаар хөндлөнгийн хараат бус хариуцлагын механизмын үйлчилгээ үзүүлдэг хараат бус, бие даасан байгууллага 
болно.
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Омбудсмений газрын эвлэрүүлэн зуучлах 
үйл ажиллагаа дуусгавар болох гэж буйтай 
холбогдуулан талууд, зөвлөлийн гишүүд 
Зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон Малчдын 
гомдлыг шийдвэрлэх үйл явцын талаар санал 
дүгнэлтээ хуваалцсан. Зөвлөлийн гишүүд 
Малчдын гомдлыг хэлэлцээний аргаар 
шийдвэрлэх үйл явц их үр өгөөжтэй байсныг 
хүлээн зөвшөөрч, хамтдаа хичээж, харилцан 
зөвшилцөн ажилласнаар ГТЗ “нэг баг” болон 
ажиллаж, харилцан итгэлцсэн орчинд нээлттэй, 
шударга, бүтээлч яриа хэлэлцээ явуулах 
механизмыг бүрдүүллээ гэж дүгнэсэн.  Мөн 
энэхүү маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа нь 
бүх талуудын идэвхтэй оролцоо түүний дотор 
Ханбогд сумын засаг захиргааны байнгын 
дэмжлэг туслалцаа, малчдын төлөөллийн тууштай 
шаргуу ажиллагаа, ОТ компанийн тасралтгүй 
дэмжлэг зүтгэлийн үр дүнд бий болсон гэдгийг 
гишүүд санал нэгтэй дүгнэсэн. Цаашид ГТЗ-ийн 
байгуулсан гэрээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд орон 
нутгийн харилцагч талуудын бий болгосон хамтын 
ажиллагааг өргөн хүрээнд бататгаж, итгэлцэлийг 
бэхжүүлэхийн төлөө анхааран ажиллаж, бүх 
талууд идэвхтэй оролцох нь чухал болохыг онцлон 
тэмдэглэлээ.

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл
Нөхөх олговрын нэхэмжлэлийн хороо

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н САНХҮҮЖИЛТЭЭР ЕРӨНХИЙ 
БОЛОВСРОЛЫН 25 ДУГААР ТУСГАЙ ДУНД 
СУРГУУЛИЙГ ТОХИЖУУЛЛАА

Монгол Улс, Улаанбаатар хот – Өдгөө 51 дэх жилдээ үйл ажиллагаа 
явуулж буй Монголын анхны тусгай боловсролын сургууль болох 25 
дугаар сургуульд цахилгаан шат, тайвшруулагчтай хонх, зориулалтын 
бариул, алхаж сурахад дэмжлэг үзүүлэх төхөөрөмжүүд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдэд тусгайлан зориулсан сургалтын хэрэглэгдэхүүн 
болон био суултуур зэргийг “Оюу толгой” компанийн 140 гаруй сая 
төгрөгийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэлээ.  

 Тус арга хэмжээнд БСШУСЯ-ны тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Гэрэлтуяа, “Оюу толгой” 
компанийн хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Цэрэнхүү, 25 дугаар сургуулийн захирал Ц.Гэрэлмаа, эцэг эх, сурагчид, 
“Гэрэл гаргагч” ТББ-ын  төлөөлөл оролцлоо.  

 25-р сургууль нь 1967 онд ашиглалтад орсон бөгөөд өнөөг хүртэл өөрсдийн боломжоороо оюуны болон бие 
бялдрын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгох чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн.  
Хөгжлийн бэрхшээл нь хүндэрч, хавсарсан байх тусмаа орчны сайжруулалт хийх хэрэгцээ нэмэгдсэн бөгөөд 
цахилгаан шаттай болох шаардлага тулгамдаад байсан  ажээ. Тус сургуульд  нийт 250 гаруй сурагч суралцаж, 56 
багш ажиллаж байгаа бөгөөд сурагчдын эцэг эхчүүдийн 80-90 хувь нь амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой 
учир ар гэрээс хандив цуглуулж орчноо сайжруулах, хичээлийн тусгай хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж хомс 
байдаг байна.  

 25-р сургууль нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан 
сургуулиуд дунд хамгийн хүнд, хавсарсан хэлбэрийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгодог юм. Тусгай 
төхөөрөмж болон цахилгаан шатыг суурилуулж тохижуулснаар хүүхдүүд зориулалтын орчинд сурч боловсрох 
боломжтой болж байна. Түүнчлэн багш ажилчид, эцэг эхчүүд тэргэнцэртэй хүүхдийг шатаар өргөх, зөөх 
шаардлагагүй болж, хичээл сургалтдаа илүү анхаарал хандуулах бүрэн боломж нээгдэж байгаа юм. 

 Энэ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр “Оюу толгой” компаниас хэрэгжүүлсэн 
зургаа дахь төсөл билээ. “Оюу толгой”-гоос дараах зургаан төслийг санхүүжүүлэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн нийгэмд чөлөөтэй ажиллаж амьдрах, сурч боловсрох бололцоог нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулан 
ажиллаж байна.   
 1. “World Learning” байгууллагатай хамтран, LEAD төслийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар 

нийгэмд эерэг ойлголт төрүүлэх, ажил эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх төсөл  
2. СТА, жүжигчин Г.Ундармаатай хамтран Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сэтгэлзүйн зөвлөгөө 

өгөх өрөөг тохижуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг орлоготой болгоход чиглэсэн төсөл  
3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуусын “Зуны хөдөлмөр” зусланд тусгай зориулалтын тоглоомын талбай 

барих, гадна орчныг тохижуулах төсөл
4. 116-р сургуулийн дотуур байранд хөдөө орон нутгаас ирсэн сурагчдад зориулан сайн чанарын агаар 

цэвэршүүлэгч хандивлах төсөл 
5. 186-р цэцэрлэгийн аутизмтай хүүхдүүдийн ангийг бүрэн тохижуулж, зориулалтын хэрэгслээр хангах төсөл
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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Г ШИЛДЭГ УС 
ХЭМНЭГЧ ХЭМЭЭН ӨРГӨМЖИЛЛӨӨ 

Олон улсын санхүүгийн корпораци, 
Канадын Засгийн газрын дэмжлэгээр 
зохион байгуулсан “Өмнийн говийн уул 
уурхай, орон нутаг болон ус” салбарын 
дугуй ширээний уулзалтаар “Оюу 
толгой” ХХК “Шилдэг ус хэмнэгч” төрөлд 
шагнал гардлаа. “Оюу толгой” уурхайн 
үйлдвэрлэлийн үе шат болгондоо ус 
хэмнэлтийн шилдэг технологиудыг 
нэвтрүүлж, ашигласан усныхаа 88 
хувийг дахин ашигладаг. Энэ оны 
эхний арван сарын байдлаар 11.8 
сая шоо метр ус ашигласан бөгөөд ус 
дахин ашиглалтаа 90 хувьд хүргэхээр 
зорин ажиллаж байна. Шүүлтийг ОУСК, 
Хараат бус судалгааны хүрээлэнгийн 
(IRIM) мэргэжилтнүүд хийж, усанд 
хамгийн ээлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагуудыг тодруулсан нь энэ юм. 

Усны менежментийн үйл 
ажиллагааны сайн дурын кодекст 
Өмнөговьд үйл ажиллагаа явуулдаг 
10 орчим компани нэгдэж, усны 
нөөцийг хамгаалах чиглэлд тодорхой 
амлалт өгөн ажиллаж буй. Компаниуд 
усаа дахин боловсруулаад уурхайн 
тоосжилтыг дарах, ногоон байгууламж 
услах зэрэгт зарцуулж байна. Түүнчлэн 
сайн дурын кодексын хүрээнд уул уурхай 
дахь усны хэрэглээний үзүүлэлтүүдийг 
нэгтгэсэн тайландаа гэрээнд заасан 
болон бодит ус ашиглалтын хэмжээ 
тэргүүтэй дөрвөн үзүүлэлтийг нэмж 
оруулжээ. Удаах тайлан нь ирэх сард 
нийтлэгдэх аж. 

ДИНОЗАВРЫН ӨЛГИЙ ГОВЬ

Говь нутаг бол динозаврын өлгий 
билээ. 1920 онд Америкийн байгалийн 
түүхийн музейн судлаач Рой Чэпмэн 
Эндрюс Говьд хөл тавьсан анхны 
палеонтологич болж, Баянзагаас 
динозаврын өндөг олсон нь шим 
ертөнцийн гарал үүслийн судалгаанд 
онцгой чухал олдворуудын нэг байлаа. 
Үүнээс хойш орон орны эрдэмтэн 
судлаачид Говьд ирж, Өмнөговийн 
Нэмэгтийн хотгор тэргүүтэй олдворт 
газруудаас үлэг гүрвэлийн маш их 
хэмжээний яс, чулуужсан өндөг олсон, 
үүгээр ч Монгол дэлхийд танигдсан 
байдаг. Холливудын “Юрийн галавын 
цэцэрлэг” тэргүүтэй үлэг гүрвэлтэй 
кино болгонд үзэгддэг Т.Rex буюу 
тириннозаврын ах тарбозавр, бидний 
сайн мэдэх Батаар мөн л Говиос 
олдсоныг та бүхэн санаж байгаа биз 
ээ. Махчин үлэг гүрвэлүүдээс хамгийн 
аюултай гэгддэг велоцирапторыг мөн 
Эндрюсийн баг Говиос олжээ. Динозавр 
хүйтэн биш бүлээн цустай амьтад 
гэдгийг, шувууд үлэг гзрвэлээс үүсэлтэй 

зэрэг олон чухал нээлтийг Монголын 
Говиос хийсэн бөлгөө. 

“Оюу толгой” компаниас Өмнийн 
говийн биет болон биет бус соёлын өвийг 
хадгалж хамгаалах ажлынхаа хүрээнд 
палеонтологийн салбарт онцгой ач 
холбогдолтой Шар цавын үлэг гүрвэлийн 
мөр бүхий дурсгалт газрыг хамгаалах 
төсөл хэрэгжүүлж буй. Бид Өмнөговь 
аймгийн удирдлага, Палеонтологийн 
төвтэй хамтран Манлай сумын нутаг 
дахь Шар цавын үлэг гүрвэлийн мөрт, 1 
ам км гаруй талбайг хашиж, бөөн мөртэй 
хэсгүүдэд нь битүү байгууламж барьж 
бүрэн хамгаалсан билээ. 

Нэгэнтээ дэлхийн далай тэнгис, агаар 
мандлыг газартай нь бүрэн эзэгнэж 
байсан үлэг гүрвэлүүд 65 сая жилийн 
тэртээ үгүй болсон түүхтэй. Өнөөгийн 
бид бүгдийн мэдэх “динозавр” нь Английн 
судлаач Ричард Оуэний 1841 онд грек 
хэлний аймшигтай гэх утгатай “динос”, 
мөлхөгч гэсэн утгатай “саврос” хэмээх 
хоёр үгийг нийлүүлэн гаргаж ирсэн 
нэршил юм. 

Эхний арван сарын 
байдлаар 11.8 сая шоо 
метр ус ашигласан 
бөгөөд ус дахин 
ашиглалтаа 90 хувьд 
хүргэхээр зорин 
ажиллаж байна.
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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.
Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-ыг ot.mn цахим 
хуудаснаас унших боломжтой.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
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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.
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Хур тунадас Станц#1(ХС) Станц#2(МАС)
Станц#3(ХХУТ) Станц#4(ХХБ) MNS4585:2016
Салхины дундаж хурд Салхины хамгийн өндөр хурд

“Оюу толгой” компани агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
тасралтгүй хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. Байнгын 
хяналт шинжилгээний давуу тал нь хэмжилтийн 
мэдээг хугацааны хувьд нэг минутын нарийвчлалтай 
хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт холбогдох стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд автоматаар 
хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Ингэснээр стандарт шаардлагад 
үл нийцсэн тохиолдолд цаг алдалгүй дүн шинжилгээ 
хийж, эх үүсвэрийг тодорхойлон сайжруулах арга хэмжээг 
даруй авч хэрэгжүүлэхэд нэн тустай юм. Станц#1 (ХС) 
буюу хяналтын цэгийг  уурхайн талбайн салхины дээд 
талд буюу баруун хойд буланд, бусад 3 станцийг уурхайн 
үйл ажиллагаанаас орчны агаарын чанарт өөрчлөлт, 
нөлөөллийг үзүүлж байгаа эсэхийг хянах, хэмжих 
зорилгоор нутгийн зонхилох салхины доор байршлуудад 
тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” ажилчдын 
суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг Хаягдал хадгалах 

байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 (ХХУТ)-ыг Хог хаягдлын 
удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 2018 
оны X сарын 16-ээс XI сарын 15-ны хоорондох нэг сарын 
хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны хоногийн 
дундаж агууламжийг Монгол Улсын агаарын чанарын 
үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээтэй харьцуулан танилцуулж байна. Өнгөрсөн нэг 
сарын хугацаанд хур тунадас буугаагүй бөгөөд салхины 
дундаж хурд 4.8 м/с буюу олон жилийн дундаж орчимд 
байсан. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 
өмнөх сартай харьцуулахад ойролцоогоор хоёр дахин 
өссөн байна. Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.011мг/
м3, Станц#2 (МАС)-д 0.012 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.009 
мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.012 мг/м3  тус тус агууламжтай 
байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын 
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага байв.

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ


