
ТЕХНИК МЭРГЭЖЛИЙГ 
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Ханбогд сумын ИТХ-аас “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн 
харилцаа хариуцсан ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаагийн Ханбогд сумын 
тогтвортой хөгжилд оруулсан хувь 
нэмэр, нутгийн иргэдийн сайн сайхны 
төлөө хийсэн ажлыг нь үнэлэн Ханбогд 
сумын Хүндэт иргэн цол тэмдгээр 
шагналаа. 

Ш.Байгалмаа өнгөрсөн сарын 
27-ны өдөр төрийн дээд шагнал 
Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн 
одонгоор энгэрээ мялаасан. Барилга 
болон байгаль орчны чиглэлээр ОХУ, 
АНУ-д бакалавр, магистрын зэрэг 
хам гаалсан, ШУТИС-ийн төрийн 
удирдлагын магистр зэрэгтэй тэрээр 
улсад 30 орчим жил ажиллахдаа 
сүүлийн 13 жилийг уул уурхайн 

сал барт зориулжээ. Ш.Байгалмаа 
2013 онд Орон нутгийн харилцаа 
хариуцсан ерөнхий менежерээр 
томилогдсоноосоо хойш орон нутагт 
уул уурхайгаас очих үр шимийг 
нэмэгдүүлэхийн төлөө орон нутгийн 
удирдлагуудтай шинэ түвшинд 
хамтран ажиллаж, орон нутгийн 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй 
хувь нэмэр оруулсан билээ. Тэрээр 
анх 2005 онд барилгын инженерээр 
орж “Оюу толгой” дахь ажлын гараагаа 
эхлүүлж байв. 

Ш.Байгалмаа Өмнөговь аймгийн 
тогтвортой хөгж лийн суурь болсон 
Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах 
ажлыг гацаанаас гаргаж, нутгийн 
иргэдийн хариуцлагатай уул уурхайд 
итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж, хамтын 

ажиллагаанд бодит үр дүн авчирсан 
хүн юм. Түүний үүрэг оролцоотойгоор 
бэхэжсэн энэхүү итгэлцэлд суурилан 
байгуулагдсан “Говийн Оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаар дамжуулан өнгөр сөн 
дөрвөн жилд орон нутгийн цаашдын 
хөгжилд шууд нөлөөтэй хэдэн арван 
төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэн хэрэг-
жүүлсэн билээ. Даланзадгад суманд 
25, 26 дугаар цэцэрлэг, Ханбогд 
суманд 840 хүүхдийн сургууль, цэцэр-
лэгийн цогцолбор байгуулснаас 
өгсүүлээд хүүхэд залуусыг хөгжүүлэх, 
эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлагийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэг-
дүүлэх аймаг, сумдын дэд бүтцийг 
шийдэх, иргэдийн амьдрах, сурч 
боловсрох орчныг сайжруулах, соёлын 
өв хамгаалах зэрэг чиглэлээр ажлууд 

хийсэн, хийсээр байна. 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-аас 

“Оюу толгой” компанийг 2016 оны 
“9 алдартан”-ы нэгээр өргөмжлөн, 
шилдэг “Хөрөнгө оруулагч” компаниар 
шалгаруулан шагнаж алдаршуулсан, 
мөн “Оюу толгой”  ХХК-ийн Орон 
нутгийн харилцааны хэлтэс 2016 оны 
ажлын гүйцэтгэлээрээ “Рио Тинто” 
группийн удирдлага дор байдаг 
бүх уурхайг манлайлан тэргүүн 
байр эзэлсэн нь Ш.Байгалмаагийн 
удирдлага, арга зүй, орон нутгийн 
харилцааг дэмжиж ажиллаж 
байгаагийн үр дүн юм. 2018  онд 
Ханбогд сумын ИТХ, ЗДТГ-аас “Оюу 
толгой” ХХК-ийг “2018 оны шилдэг 
хөрөнгө оруулагч” –аар тодруулсан 
билээ. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦАА ХАРИУЦСАН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР Ш.БАЙГАЛМАА ХАНБОГД СУМЫН ХҮНДЭТ ИРГЭН БОЛЛОО
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Өнгөрөгч онд “Өмнөговь аймгийн 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл 
мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-өөр 
цөөнгүй ажлыг амжилттай хэрэгжүүл-
лээ. “Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан” 
НҮБ-ын Хүн амын сан, Хүүхдийн сан, 
ДЭМБ, Монгол Улсын Засгийн газар, 
Өмнөговь аймаг,  Австралийн Элчин 
сайдын яамтай хамтран хэрэгжүүлж 
буй уг хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 
онд Өмнөговь аймгийн эрүүл мэнд, 
нийгмийн салбаруудын өнөөгийн 
хэрэг цээг тодорхойлох хэд хэдэн 
үнэлгээ хийсэн. Улмаар эрүүл мэндийн 
салбарынхан, нийт 15 сумын 100 
гаруй эмч, эх баригч, лаборантуудад 
эх нярайн яаралтай тусламж, бэлгийн 

замаар дамжих халдвар, гэр бүл 
төлөв лөлтийн тусламж үйлчилгээ, 
эх баригч дыг чадавх жуу лах зэрэг 
асуудлаар систем тэй сургалтууд 
зохион байгуулсан юм. 

НҮБ-ын Хүн амын сангаас (НҮБХАС) 
эх, нялхас, бэлгийн болон нөхөн үржи-
хүйн эрүүл мэндийн хяналтад зайлшгүй 
шаардлагатай эмнэлгийн тоног 
төхөө  рөм  жийг Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ-т өнөөдөр гардуулаа. 106 сая 
төгрөгийн үнэ өртөг бүхий энэ тоног 
төхөөрөмжийг  “Өмнөговь аймгийн 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэн-
дийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд өнгөрсөн онд авсан бөгөөд 
аймагт хүлээлгэн өгч буй 3 дахь багц 

төхөөрөмж юм.
Санхүүгийн нэмэлт дэмжлэг 

өгөх талаар хүлээсэн үүргээ талууд 
амжилт тай биелүүлсэн. 2019 онд 
улсын төсвөөс Өмнөговь аймгийн 
эрүүл мэн дийн сал барт 40 сая төгрөг 
хуваарилснаар аймгийн эмзэг бүл-
гийн 4912 эмэгтэй нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ, гэр бүл 
төлөв  лөл тийн арга хэрэгслийг үнэ 
төлбөр гүй авах бо ломж бүрдлээ. Мөн 
Өмнөговь аймгаас Жендерт суурилсан 
хүчирхийллийн хохирогчдод зориулсан 
Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн 
барилгыг худалдан авах, засвар хийхэд 
175 сая төгрөг, Ханбогд суманд шинэ 
рентген тоног төхөөрөмж худалдан 

авахаар 250 сая төгрөгийг баталсан 
зэргийг дурдаж болно. 

Эрүүл мэнд, нийгмийн тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэх урт 
хугацааны шийдлүүдийг хэрэгжүүлж 
эхэлсний нэг нь эрүүл мэндийн 
боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулсан явдал байсан. Ийнхүү 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд нийт 
129 багшийг бэлтгэж, ЕБС-ийн 7000 
сурагч эрүүл мэндийн боловсрол 
эзэмшиж эхэлсэн нь хэтэд залуучууд, 
иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах ач 
холбогдолтой билээ. 

ГОХДС ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗАСГИЙН ГАЗАР,  НҮБ, ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТАЙ ХАМТАРЧ БАЙНА
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“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн санхүүжилтийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, сумдын иргэдийн санал, 
оролцоог нэмэгдүүлэх, улмаар сумдын 
тэгш хөгжлийг дэмжих зорилгоор сан-
гийн Удирдах зөвлөл 2018 оноос эхлэн 
сангийн түншлэгч сумд болон уул 
уур хайн олборлолт явагдахгүй байгаа 
сумдад санхүүжилтийн квот олгохоор 
шийдвэрлэсэн.  Уг шийдвэрийн дагуу 
сангийн түншлэгч сумд болох Ханбогд 
суманд 70,000,  Манлай, Баян-Овоо, 
Даланзадгад сум тус бүрд 50,000, 

уул уурхайн олборлолт явагдахгүй 
байгаа Баяндалай, Булган, Номгон, 
Сэврэй, Цогт-Овоо сумдад тус бүрд 
30,000 доллар буюу түүнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгийн санхүүжилтийг 
олгосон. Тухайн санхүүжилтээр сумын 
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад 
тулгуур лан сум орон нутагтаа хэрэгцээ-
тэй, ашгийн бус, нийтэд хүртээмжтэй 
төсөл, хөтөлбөрийг удирд лага, 
иргэдээс бүрдсэн эрэмбэлэх болон 
сонгон шалгаруулах ажлын хэсгээр 

хэлэлцүүлэн сангийн холбогдох дүрэм, 
журмын дагуу батлуулж хэрэгжүүлсэн 
юм.

“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн ажлын албаныхан өнгөрсөн 
сарын 25-ны өдөр сангийн зорилтот 
сумдын удирдлага болон төсөл 
ха риуц  сан ажилтан нар туршлага 
солил цож, сангаас 2019 онд сумдад 
ол гох санхүүжилтийн квот, цаашид 
төсөл бичих, хэрэгжүүлэхэд анхаарах 
зүйлсийн талаар мэдээлэл өглөө.  Энэ 
үеэр Даланзадгад суманд 2018 онд 

санхүүжилтийн квотоор хэрэгжүүлсэн 
төслүүдийн явц, үр өгөөж, төсөл 
хэрэг жүү лэл тийн ололт амжилт болон 
хэрэг жүү лэх яв цад тулгарсан хүндрэл, 
сургамжийг хуваалцсан юм. 2018 онд 
санхүүжилтийн квотоор сумдын иргэд 
нийтдээ 40 гаруй төслийг санаачлан 
хэрэгжүүлсэн юм. 

2019 онд шинээр Мандал-Овоо 
су манд санхүүжилтийн квот олгохоор 
Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн. 
Ингэснээр 10 суманд санхүүжилтийн 
квот олгохоор болж байна. 

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ГААС 2019 ОНД САНХҮҮЖИЛТИЙН 
КВОТ АВАХ СУМДЫН УДИРДЛАГА, ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
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ТЕХНИК МЭРГЭЖЛИЙГ 
ТАНИУЛАХ ӨДӨРЛӨГ 

“Оюу толгой” компанийн Сургалтын 
хэлтэс, Өмнөговь аймгийн Политехникийн 
коллеж хамтран “Техник мэргэжлийг 
танилцуулах өдөрлөг”-ийг зөвхөн охид, 
эмэгтэйчүүдэд зориулан 3-р сарын 5-ний 
өдөр зохион байгуулах гэж байна. 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг 
хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион 
байгуулж буй уг арга хэмжээний үеэр 
уул уурхай дахь техник мэргэжлийн 
ажлын байрны талаар орон нутгийн охид, 
эмэгтэйчүүдэд мэдээлэл хүргэж, салбарт 
нь ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн 
төлөөлөлтэй хамт нэг өдрийг өнгөрүүлэн 
тэдний ажлын сорилтууд, амжилт, ашиг 
тусын талаар ярилцаж, техникийн нарийн 
мэргэжлүүдтэй танилцах боломж олгох 
юм.   

Оролцогчид багт хуваагдан ур чадвар, 
ажил мэргэжлийн чиг баримжааг үнэлэх 
дасгалууд гүйцэтгэх бөгөөд богино болон 
урт хугацааны мэргэжлийн сургалтуудын 
талаар судлан хамтдаа цагийг хөгжилтэй, 
үр дүнтэй өнгөрөөх боломжтой. 

  УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ 
АЖИЛЛАЖ БУЙ 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДТЭЙ ХАМТ 
НЭГ ӨДРИЙГ ӨНГӨРҮҮЛЭН, 

ТЕХНИКИЙН НАРИЙН 
МЭРГЭЖЛҮҮДТЭЙ ТАНИЛЦАХ 

БОЛОМЖ

“СЭРСЭН ГОВЬ” 
НЭВТРҮҮЛЭГ

МҮОНР-ийн “Сэрсэн Говь” 
нэвт рүүлгийн өнгөрсөн дугаарт 
“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн 
дарга, Элчин сайд Г.Батсүх оролцож 
өнгөрсөн жилийн ололт амжилт, 
ирэх жилийн ажлын төлөвлөгөөний 
талаар ярьсан билээ. 

Харин энэ удаагийн дугаарт 
“Оюу толгой” компанийн гадаад 
харилцааны ахлах мэргэжилтэн 
Ё.Лхамаа оролцож “Оюу толгой” 
компанийн үйл ажиллагааны 
санхүүжүүлэлт ба хандивын талаар 
ярилаа.

“Сэрсэн говь” нэвтрүүлгийг 
МҮОНРТ-ийн mnb.mn цахим хуудас, 
радиогийн 106, FM-ийн 100.9 
долгионоор хүлээн авч сонсоорой.
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Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн 
Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн Удирдах зөвлөлийн 
2019 оны ээлжит хурал 1 дүгээр сарын 24-ны өдөр 
Улаан баатар хотод болж холбогдох шийдвэрүүдийг 
гаргалаа. Энэ удаагийн хурлаар 2019 онд санхүүжүүлэх 
төсөл хөтөлбөрүүд болон 2018 онд санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн төслүүдийн үлдэгдэл санхүүжилтийг 
шийдвэрлэлээ.

“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн баримтлах 

стратегийн дагуу нийгмийн суурь үйлчилгээ болох 
боловсрол, соёлын салбарт зориулж Манлай сумын 
цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн шинэ барилга, байгаль 
орчны чиглэлд Ханбогд сумын үерийн далан байгуулах, 
дэд бүтцийн чиглэлээр Баян-Овоо сумын уурын 
зуухны барилга, уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн 
менежментийн чиглэлд Ханбогд сумын өвс тэжээлийн 
агуулах барих болон Өмнөговь аймгийн хөдөө аж 
ахуй, үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг 

санхүүжүүлэхээр санхүүжилтийг хуваарилж 
шийдвэрлэлээ.

2018 оноос хэрэгжиж эхэлсэн сумдад олгож буй 
санхүүжилтийн квотыг үргэлжлүүлэн олгохоор болсон 
ба 2019 оноос эхлэн Мандал-Овоо суманд олгохоор 
шийдвэрлэлээ. Ингэснээр сангийн түншлэгч 4 сум 
болон Өмнөговь аймгийн уул уурхайн олборлолт 
явагдахгүй байгаа 7 сум, нийт 11 сум квотын 
санхүүжилтийг хүлээн авахаар боллоо.

Манлай сумд шинээр баригдах 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга Ханбогд сумын үерийн далан

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА
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АХМАДУУДДАА 
ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭВ

ЗЭРЛЭГ АМЬТДАД ЗОРИУЛСАН 
ХУДГУУДЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

“Оюу толгой” компани Монголынхоо 
уламжлалт цагаан сарын баяраар 
түншлэгч Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай 
сумдын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж 
гарын бэлэг гардуулдаг уламжлал 
тогтоод багагүй хугацаа өнгөрчээ. 
Энэ уламжлалын дагуу XVII жарны 
“Урвуулагч” хэмээх шарагчин гахай 
жилд  компанийн удирдлага болон орон 
нутгийн харилцааны ажилчид түншлэгч 
сумдын ахмадуудын гэрт зочилж 
амар мэндийг нь асуун золгож, халуун 
дотно яриа өрнүүлэв. Ахмадууд ‘“Оюу 
толгой” компанийн удирдлагууд бидэнд 
маш хүндэтгэлтэй хандаж, манайд 
ирж золгож байгаад баярлаж байна. 
Танай хамт олонд энх тунх, эрүүл энх 
явахын өлзийтэй ерөөлийг дэвшүүлье”  
хэмээгээд амжилт бүтээлийн дээдийг 
ерөөсөн юм.

Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн 
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдад 
зэрлэг  амьтдын усалгаанд зориулсан 
нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус 
өргүүрийн төхөөрөмж бүхий гүн өрмийн 
худгуудыг шинээр гаргах ажлыг 
амжилттай гүйцэтгэж  орон нутагт 
хүлээлгэн өглөө. 

Энэ ажлыг “Говийн Оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжиж байгаа бэлчээрийн усан 
хангамжийг сайжруулах “Чандмань 
эрдэнэ” төслийн 1-р багцын хүрээнд 
хийж гүйцэтгэсэн юм. “Чандмань 
эрдэнэ” төслийг Гурван талт зөвлөлөөс 

санаачилсан бөгөөд хэрэгжилтийг нь 
Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар удирдан чиглүүлж байгаа юм. 

Худгуудыг Манлай сумын Өгөөмөр 
багийн Хавцгайт, Ханбогд сумын Номгон 
багийн Эхэн гүн (Галбын ууланд),  Баян-
Овоо сумын Хар заг багийн Цагаан 
цав гэсэн газруудад гаргасан бөгөөд 
байршлыг сумдын байгаль орчны 
албадтай хамтран  тогтоосон. Эдгээр 
нь зэрлэг амьтдын гол байршил нутаг 
боловч усан хангамж дутагдалтай 
газрууд юм. “Чандмань эрдэнэ” төсөл 
ховор  амьтдын амьдрах орчны 
нөхцөлийг сайжруулах, экологийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгалах зэрэг давуу 
талтай.

Эдгээр худаг байгаль орчинд ээлтэй, 
нарны эрчим хүчээр ажилладаг, автомат 
ажиллагаатай бөгөөд 20-70 метрийн 
гүнээс сүүлийн үеийн технологиор 
секундэд дунджаар 1 литр ус татан 
гаргана. 

Сумдын ЗДТГ-ын эзэмшилд байх 
тус худгууд нь зэрлэг амьтдын усан 
хангамжийн эх үүсвэр  болохоос гадна 
говь, цөлийн бүс нутгийн биологи, 
экологийн судалгааны зориулалтаар 
ашиглагдана.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ’ ХХК-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР БАРЬСАН ХАНБОГД-ОЮУ 
ТОЛГОЙ ЧИГЛЭЛИЙН ЗАМЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, 
Оюутолгойг холбосон 35.1 км замын 
нээлт хоёрдугаар сарын 19-ний Шинийн 
наймны бэлгэт сайн өдөр боллоо. 
Замын нээлтийн ёслолд УИХ-ын гишүүн 
Л.Энхболд, Н.Амарзаяа, ”Оюу толгой” 
ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес, уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Тим Экерсли, Өмнөговь аймгийн 
ИТХ-ын дарга Х.Сугир, Ханбогд сумын 
ИТХ-ын дарга Ж.Занабазар, Ханбогд 
сумын Засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал, 
ХАКМС компанийн гүйцэтгэх захирал 
М.Тулгат, “Заг инженеринг” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Б.Нэмэхбаатар 
тэргүүтэй хүндэт зочид оролцов.

Энэ зам ашиглалтад орсноор Оюу 
толгойн уурхайд ажилладаг Өмнөговийн 

иргэд ажилдаа явах, гэртээ харихдаа 
аюулгүй, тав тухтай зорчих болж байна.

“Оюу толгой” ХХК 46 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлэн байгуулсан 
тус замыг Өмнөговь аймгаас 2018 оны 
“Шилдэг бүтээл, бүтээн байгуулалт”-аар 
шалгаруулсан. Энэ бол “Оюу толгой” 
компанийн санхүүжилтээр Өмнөговь, 
тэр дундаа Ханбогд сумд хийж буй олон 
бүтээн байгуулалтын нэг билээ. 

ЗТХЯ-ны төлөөлөл өнгөрсөн 
арванхоёрдугаар сард Ханбогд-Оюу 
толгой чиглэлийн замтай танилцаж, 
замын ажил, тэр дундаа тэмдэг 
тэмдэглэгээг чанарын өндөр түвшинд 
гүйцэтгэсэн байна хэмээн сайшаасан 
билээ. Тус замыг Улсын комисс 
өнгөрсөн арванхоёрдугаар сарын 24-нд 

хүлээн авсан юм.
Хоёр жил гаруй үргэлжилсэн 

замын ажлын гүйцэтгэгчээр үндэсний 
26 компани ажилласнаас “Арж зам”, 
“Анандын зам”, “Заг инженеринг”, 
“ХАКМС” компаниуд голлон гүйцэтгэв. 
Удаа дараа үерлэн барилгын ажил 
явуулах боломжгүй нөхцөл байдал 
үүссэн ч хүн хүч, техникийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, хугацаанд нь чанартай 
гүйцэтгэж чадсан. Ид ачааллын үед 
төслийн талбайд өдөрт 550 гаруй 
ажилчин, 171 машин механизм ажиллаж 
2800 м хүртэл асфальтбетон дэвсэж 
ажилласан нь Монголдоо тэргүүлэх 
үзүүлэлт байлаа.

Говь нутгийн материал замын бүтээн 
байгуулалтад ашиглахад тохиромж 

муутай байсан тул тухай бүрд нь нарийн 
шинжлэн, шаардлагатай тохиолдолд 
алсаас тээвэрлэн авчирч ашиглаж байв. 
Зам барих явцад талбайд иж бүрэн 
лаборатори ажиллан тогтмол шинжилж, 
ажлын явцад орц норм тогтоох 1200 
орчим шинжилгээ хийж материалуудын 
чанарыг баталгаажуулсан.

Зам барихдаа байгаль орчны 
нөлөөллийг сайтар харгалзсан. Энэ 
хүрээнд археологи, палеонтологийн 
нарийн шинжилгээ хийн түүх, соёлын 
үнэт зүйлс хөндөхөөс сэргийллээ. 
Түүнчлэн 6 төрөл зүйлийн нийт 10 мянга 
гаруй ховор ургамлыг Ханбогд сумын 
мод үржүүлгийн газарт шилжүүлэн 
суулгаж хамгаалсныг онцлууштай юм.
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МАЛЧДАД ТАЛАРХЛЫН БИЧИГ ГАРДУУЛАВ

Ханбогд–Оюу толгой чиглэлийн 35.1 
км хатуу хучилттай замын нээлтийн өдөр 
“Оюу толгой” ХХК тус замын орчимд 
нутагладаг малчдадаа талархлын бичиг 
гардууллаа. 

Энэхүү замын бүтээн байгуулалтад 
барилгын ажилчдаас гадна орон 
нутгийн иргэд, удирдлагууд, бизнесийн 
байгууллагууд хувь нэмрээ оруулан 
хамтран ажилласан. Ялангуяа энэхүү 
замын трассыг тавьж, зураг төслийг 
боловсруулахаас эхлээд төслийг 
хэрэгжүүлэх бүхий л хугацаанд 
чин сэтгэлээсээ дэмжиж, хамтран 
ажилласан нутгийн иргэд, малчдадаа 
баярласнаа илэрхийлж төлөөлөл болгон 
дараах малчдад талархлын бичгийг 
гардуулсан юм.

1)     М.Бямбаа
2)     Ц.Бямбацогт
3)     Б.Эрдэнэжаргал
4)     Ц.Цагаан
5)     А.Улам-Ундрах
6)     Д.Баяраа
7)     И.Өлзийбаяр
8)     И.Батмөнх
9)     Ц. Нэргүй
10)   Г.Мэндбаяр
11)   Ю.Бархасбуд   
12)   Ц.Чойжилсүрэн
13)   М.Баярсайхан
14)   А.Наранцэцэг
15)   М.Пүрэвдорж
16)   Ш.Ганбат
17)   Ц.Төмөртогоо
18)   Ө.Баттогтох
19)   М.Амарбаяр
20)   Л.Батцэнгэл

ХАНБОГД СУМЫН II СУРГУУЛЬ ДЭЭР 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Өнгөрсөн арванхоёрдугаар сард 
нээгдсэн Ханбогд сумын II сургууль 
олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч 
Улаанбаатар хотын “Шинэ эрин” 
сургуультай менежментийн гэрээгээр 
хамтран ажиллаж байгаа билээ. 
Аймгийн Засаг дарга, “Говийн Оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”, II сургуулийн 
гурвалсан гэрээний хүрээнд 
“Багшлахуйн ур чадварыг сайжруулах” 
хамтарсан сургалтуудыг зохион 
байгуулж байна.

II сургуулийн багш нар хоёрдугаар 
сарын 14-18-ний өдрүүдэд “Шинэ эрин” 
сургууль дээр 5 өдрийн сургалтад 

хамрагдсан. Харин энэ удаад “Шинэ 
эрин”-ийн захирал Б.Амартүвшингээр 
ахлуулсан  багш нарын баг Ханбогдод 
хүрэлцэн ирж 2 дахь удаагийн 
хамтарсан сургалтыг эрхлэн явуулж 
байгаа юм. Мэргэжлийн багш нар 
хамтарч хичээл бэлтгэн зохион 
байгуулах, багш нарт арга зүйн зөвлөгөө 
өгөх, нэмэлт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
туршлага солилцох зэргээр багш 
нарыг чадваржуулж буй. Энэ ажил нь 
багшийн арга барил, хандлагыг өөрчлөх, 
хичээлийн чанарыг сайжруулахад чухал 
нөлөөтэй юм.
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“ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ӨӨР ЭНЭ 
ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА

ТОМУУГИЙН ВАКЦИН 
ХАНДИВЛАЖ ХАМТРАН 
АЖИЛЛАЛАА

“Оюу толгой” ХХК, НҮБ-ын Хүн амын сангийн 
хамтарсан санхүүжилтээр “Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийг 5 дахь жилдээ хэрэгжүүлж 
байгаа билээ. Хөтөлбөрөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хамтран ажиллагч  
байгууллагуудтай хэлэлцэн батлав. Уг хурал “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн хэлтсийн менежер 
Г.Сугар, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дах суурин 
төлөөлөгч Каори Ишикава, тус сангийн “Залуучуудын 
хөгжлийн хөтөлбөр” хариуцсан менежер З.Уянга, 
Ханбогд сумын засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал, 
орлогч дарга Б.Хуяг, ЗХТ-ийн ажилчид, Ханбогд 
сумын цагдаагийн тасгийн төлөөлөл, сургуулиудын 
төлөөлөл зэрэг өргөн бүрэлдэхүүнтэй болж 
өндөрлөлөө. Тус хөтөлбөрөөр Ханбогдын Сум дундын 
эмнэлгийн Өсвөр үеийн кабинетын үйлчилгээ, үйл 
ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
(тусгайлсан эмч ажиллуулах, судалгаа хийх, хүрч 
очих үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөр үеийн зөвлөлийг 

ажиллуулах), нөхцөл байдлыг нь сайтар судлан 
өсвөр үеийн жирэмслэлтэд нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг тодорхойлох, зорилтот бүлгийн залуучуудын 
асуудлаар оролцоонд суурилсан судалгаа хийх, 
шийдвэр гаргах үйл явцад оролцохыг нь хөхиүлэн 
дэмжих, оролцох механизмыг нь бүрдүүлэх, 
залуучууд, ялангуяа зорилтот бүлгийн залуучуудад 
эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлт, БЗДХ, ЖСХ, зам 
тээврийн осол гэмтлийн асуудлаар мэдлэг олгох  үйл 
ажиллагаа зохион байгуулах, “Startup weekend” арга 
хэмжээ, хурдасгуур хөтөлбөр, гарааны санхүүжилт 
олгох замаар залуучуудын орон нутгийн хөгжилд 
оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлж, Ханбогд сумын 
сургуулиудад Эрүүл мэндийн боловсролын жишиг 
кабинет байгуулах, Эрүүл мэндийн хичээлийн 
бэлгийн боловсролын агуулгаар багш, эцэг эх, 
сурагчдад зориулсан хэрэглэгдэхүүн, гарын авлага 
боловсруулах, түгээх зэрэг олон ажлуудыг хэлэлцэж 
баталлаа. 

Өнгөрсөн өвөл томуугийн тархалт ихсэж 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд сургууль, цэцэрлэгийн 
амралтын хугацааг сунгах, тэмцээн уралдаан, олон 
нийтийн цугларсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй 
байх зэрэг  арга хэмжээ авсан. Томуугийн 
идэвхжилийн үеэр “Оюу толгой”  ХХК-ийн зүгээс  
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд  44,5 сая төгрөгийн 
өртөг бүхий 1370 хүн/тун вакцин, түншлэгч Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сумдад 95 төрлийн 46.8 сая 
төгрөгийн эм, бэлдмэлүүдийг хандивлаж хамтран 
ажиллалаа. Сумдын Эрүүл мэндийн төвийн ажилчид, 
удирдлагууд халдварын өндөр идэвхжилтийн үед 
нэн шаардлагатай вакцин, эмээр тусламж үзүүлсэнд 
баярлаж талархсанаа илэрхийлж байлаа. 
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“Оюу толгой” компани аюулгүй, найдвартай, 
өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган 
нийлүүлэгчдийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор 
Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай стратеги 
боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг стратегийн 
хүрээнд 2019 оны эхний улиралд доор дурдсан нэр 
төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэн 
нийлүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт 
(ОСИХ) нээлттэй зарлахаар төлөвлөөд байна. 

• Ажлын хувцасны даавуун материал Монголд 
үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

• Байгаль орчны нөлөөллийн талаарх үйлчилгээ 
ханган нийлүүлэх тухай

• Инженер техникийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх 
тухай

• Үйлдвэрлэлийн газ, хий Монголд үйлдвэрлэн 
нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” компани “Монголд үйлдвэрлэв” 

стратегийн хүрээнд зарлахаар төлөвлөсөн ОСИХ-ээс 
гадна 2019 оны нэгдүгээр улиралд дараах үйлчилгээг 
үзүүлэх бололцоотой байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдийг нээн илрүүлэх ОСИХ-үүдийг зарлахаар 
төлөвлөөд байна.

• Дотоодын төвлөрсөн ложистик үйлчилгээ ханган 
нийлүүлэх тухай

• Хүргэлтийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай
Дээрх тендерүүдэд оролцох сонирхолтой аж ахуйн 

нэгж, байгууллагууд “Оюу толгой” ХХК-ийн Худалдан 
авалтын газраас зохион байгуулдаг улирал тутмын 
мэдээллийн нээлттэй уулзалтад оролцож дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авах боломжтой.

Мэдээллийн уулзалт 
3 дугаар сарын 12-ны 17:00 цагт Даланзадгад хотын 
Нутгийн удирдлагын ордонд
3 дугаар сарын 13-ны 15:00 цагт Ханбогд сумын 
Иргэдийн хөгжлийн төвд болно. 

2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗАРЛАГДАХ 
ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

“Оюу толгой” ХХК-ийн  Ил уурхайн хэлтсийн 
Дугуй засварын баг болон Хөрөнгийн удирдлагын 
хэлтсийн хамт олноос Ханбогд суманд оёдлын 
төсөл амжилттай хэрэгжүүлж буй “Говь хан уран” 
ХХК-ийн хамт олонд IPAD бэлэглэлээ. Тэд цаг үеэ 
олсон ухаалаг төхөөрөмж бэлэглэсэнд талархаж, 
оёдолчин эмэгтэйчүүдийн ажлыг дэмжиж 
ажилладаг “Оюу Толгой” компанийн хамт олонд 
ажлын өндөр амжилт хүслээ.

“ГОВЬ ХАН УРАН” ХХК-
ИЙН ХАМТ ОЛОНД IPAD 
БЭЛЭГЛЭЛЭЭ
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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

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Редактор: Э.Баярчимэг
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Г.Баттөр, Б.Танхилдулам, С.Эрдэнэбат

Гэрэл зургийг: Ц.Мөнхчулуун, Э.Идэрбаатар, 
А.Хатан-Оол, Б.Гийгүүлэн, Өмнөговь аймгийн 
цахим хуудас

Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал, Б.Ариунцэнгэл

Хэвлэлийн эхийг: Ц.Мөнхчулуун

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,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг, 1 
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.

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

“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 
2019 оны I сарын 16-аас II 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 хоёр удаагийн 
тохиолдлоор нийт 2.29мм цас орсон бөгөөд салхины 
дундаж хурд 5.3м/с буюу олон жилийн дундаж орчимд 
байсан. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 
өмнөх сарын дундажтай ойролцоо буюу өөрчлөлт 
бага байв. Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.007мг/м3, 
Станц#2 (МАС)-д 0.008 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.010 мг/
м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.010 мг/м3  тус тус агууламжтай 
байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын 
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж байв. 


