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РОБОТЫН ТЭМЦЭЭН АНХ УДАА СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын ивээл дор
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, БСУГ, Ханбогд сумын ЗДТГ,
БНСУ-ын Роботын нийгэмлэг, Монголын роботын
боловсролын нийгэмлэг, төрийн өмчит ОУ-ын
сургуулиуд, Өмнөговь аймгийн ЕБС-ууд хамтран,
“Оюу толгой” ХХК, Говийн Оюу хөгжлийн сангийн
дэмжлэгтэйгээр “ХАНБОГД РОБО-2019” лего
роботын ес дэх удаагийн бүсийн сургалт тэмцээнийг
анх удаа суманд буюу Ханбогд суманд зохион
байгууллаа. Сургалт, тэмцээнийг нээж Ханбогд
сумын ИТХ-ын дарга Ж. Занабазар, “Оюу толгой”
ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн ахлах
менежер Г. Сугар, Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн
захирал Б. Амартүвшин нар үг хэлж, сурагчдад
амжилт хүслээ.
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“Ханбогд Робо-2019” роботын сургалт, тэмцээнд
БНСУ-ын Аньсан хотын Дунсан сургуулийн 26
сурагч, хоёр багш, Улаанбаатар хотын төрийн
өмчит ОУ-ын Шинэ эрин, Шинэ эхлэл, Монгол
тэмүүлэл сургуулиудын 28 сурагч, найман багш,
Өмнөговь аймгийн 1, 3, 5, Цогтцэций сумын ЕБСын нийт 26 сурагч, таван багш, Ханбогд сумын 1,
2-р сургуулийн 26 сурагч, зургаан багш оролцож,
инженер сэтгэлгээнд суралцаж, арга зүй, мэдлэг
ухаанаа уралдууллаа. Баг тус бүрт ОУ-ын сургуулиас
1, Аньсан сургуулиас 1, Даланзадгадын сургуулиас
1, Ханбогдын сургуулиас 1 нийт 4 хүүхдийн
бүрэлдэхүүнтэй 26 баг болж хүүхдүүд бие биендээ
зааж, тусалж хоёр өдөр суралцаж, зохион бүтээсэн
роботоороо тусгай бэлтгэсэн талбайд уралдлаа.

Тэргүүн байрыг Б. Хүслэн (Шинэ эрин ОУ-ын
сургууль), Lee Euichan (Аньсан дунд сургууль),
Г.Сүхбаатар (Даланзадгад 3-р сургууль), Э. Намсрай
(Ханбогд 2-р сургууль) нар эзэлж аймгийн Засаг
даргын нэрэмжит шагналаар
Дэд байрыг Х. Алтай (Шинэ эрин ОУ-ын
сургууль), Lee Hiynbeen (Аньсан дунд сургууль),
Ц.Үүрийнцолмон (Даланзадгад 3-р сургууль), Б.
Маралгоо (Ханбогд 1-р сургууль) нар эзэлж аймгийн
Засаг даргын нэрэмжит шагналаар
Гуравдугаар байрыг Д. Мишээл (Монгол
тэмүүлэл ОУ-ын сургууль), Khang Hyunbi (Аньсан
дунд сургууль), Ц. Билгүүн (Цогтцэций 2-р сургууль),
Э. Дүүрэнжаргал (Ханбогд 1-р сургууль) нар эзэлж
аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналаар
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Дөрөвдүгээр байрыг Х. Бат-Эрдэнэ (Шинэ эрин
ОУ-ын сургууль), Koo Jegyong (Аньсан дунд сургууль),
Ц. Халиунзаяа (Даланзадгад 3-р сургууль), Б. Энхжин
(Ханбогд 2-р сургууль) нар эзэлж сумын Засаг
даргын нэрэмжит шагналаар
Тавдугаар байрыг Э. Есүхэй (Шинэ эрин ОУын сургууль), Song Ma Ro (Аньсан дунд сургууль),
Э.Ууганбаяр (Даланзадгад 5-р сургууль), Б. Төгөлдөр
(Ханбогд 2-р сургууль) нар эзэлж Монголын роботын
боловсролын нийгэмлэгийн нэрэмжит шагналаар
тус тус шагнаж урамшууллаа.
Тус тэмцээнд амжилттай оролцож тэргүүлсэн
багууд 2020 оны 1 сард БНСУ-ын Сөүл хотноо зохион
байгуулагдах Korean Robot Championship тэмцээнд
оролцох юм.

Орон нутгаас оролцсон сурагчдад Роботын
сургалтад хамрагдсаныг тодорхойлсон сертификат
олголоо. БНСУ-аас ирж оролцож буй зочиддоо
зориулж говь нутгийнхан маань үндэсний соёл,
бахархал шингэсэн Соёлын арга хэмжээ зохион
байгууллаа. Тус арга хэмжээгээр Монгол айлд
зочилж, Монгол наадгайгаар наадаж, нум сум
харваж, морин хуурын аялгуу сонсож, тэмээ унаж
үзүүллээ. Мөн БНСУ-с болон Улаанбаатар хотын
сургуулиас оролцсон багш, сурагчдыг Оюу толгойн
уурхайтай танилцууллаа.
Ирээдүйн инженерүүдийг орчин үеийн арга
барилаар сургах, хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд
дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ивээн тэтгэж оролцсон
байгууллага, хувь хүмүүст талархал илэрхийлье.
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тогтмол нэмэгдүүлж, 2023 он гэхэд жилд 240,000
ширхэг комбинзон үйлдвэрлэдэг болохоор
төлөвлөөд байгаа ажээ.
“Оюу толгой” компанийн уурхайн үйлдвэрлэлийн
хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэн олон жижиг
бизнесүүд шинээр үүсч, үйлдвэрлэл үйлчилгээ
бий болгож, ажлын байрыг нэмэгдүүлж буйн
нэгэн тод жишээ нь Ханбогд Индастри ХХК болж
байна.
“Оюу толгой” компанийн худалдан авалтын газрын
зүгээс Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж
буй гэрээт ханган нийлүүлэгч компаниудын товч
танилцуулгыг цувралаар хүргэхээр болсондоо баяртай
байна. Энэ удаад бид Өмнөговь аймгийн Манлай суманд
үйлдвэрлэл явуулж буй Ханбогд Индастри компанийн
товч танилцуулгыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна.
Ханбогд Индастри ХХК нь 2014 оноос хойш орон
нутгаас хөдөлмөр хамгааллын бараа бүтээгдэхүүнийг
Оюу толгой төсөлд ханган нийлүүлсэн бөгөөд урьд
нь MIGROGARD брендын нэг удаагийн комбинзоныг
импортоор нийлүүлж байсан бол өөрсдийн туршлага
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дээр үндэслэн уг бүтээгдэхүүнийг эх орондоо нэмүү
өртөг шингээн Монголд үйлдвэрлэх болсон байна.
Энэ нь орон нутагт жижиг дунд үйлдвэр бий болгох,
иргэдийн амьжиргааны түвшинг нэмэгдүүлэх, ажлын
байраар хангах зэрэг бодит, эерэг үр дүнг орон нутагт
бий болгож байгаа нь олзуурхууштай юм.
Тус үйлдвэрт одоогийн байдлаар 23-25 хүн
ажиллаж буй бөгөөд үйлдвэртээ ISO9001 стандартыг
нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Үйлдвэрийн хүчин
чадлын хувьд хоногт 500-1000 ширхэг комбинзон,
жилдээ 120,000 ширхэг комбинзон үйлдвэрлэх
боломжтой юм. Улмаар үйлдвэрийн хүчин чадлыг
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ХУУЧИН НИСЭХ
ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙГ
МАЛЧДЫН ОРОЛЦООТОЙ
ХИЙЖ БАЙНА
2019.07.23-с 2 сарын хугацаатай Экоминерал
компани “Оюут хуучин нисэх онгоцны буудлын
талбай”-д биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж
эхэллээ. Ойролцоох малчид нөхөн сэргээлт хийж
буй ажлыг өндрөөр үнэлэн сайшааж, улмаар
хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн
ба малчдын төлөөлөл таван гишүүн түр ажлын
байраар хангагдан ажиллаж байна.
Хуучин нисэх онгоцны буудлын нөхөн сэргээлтийн
талбайн хэмжээ нийт 43.17 га. Энэхүү талбайд, Орог
тэсэг (Eurotia ceratoides), Улаан бударгана (Reaumuria soongorica), Бор бударгана (Salsola passerina),
Сибирь хармаг (Nitraria sibirica), Шар модон хотир
(Zygophyllum xanthoxylon), Гялгар дэрс (Achnatherum
splendens), Ахар навчит баглуур (Anabasis brevifolia) 6 зүйл ургамлуудаар нөхөн сэргээлт хийхээр
төлөвлөөд байна.

Энэхүү үзлэг нь 2019 онд Ханбогд, Гурван
тэс, Даланзадгад, Цогтцэций сумдад зохион
байгуулагдаж, 2020 онд бусад 11 сумын иргэд
хамрагдах боломж бүрдэх юм.
Ханбогд сумын нээлтэд сумын засаг дарга
Ш.Эрдэнэжаргал оролцож “Үзлэгийг зохион
байгуулан хамтран ажиллаж байгаа ХӨСҮТ,
ХСҮТ, Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн
газар, БОЭТ-ийн эмч, мэргэжилтнүүдэд ард
иргэдийнхээ өмнөөс баярлаж талархсанаа
илэрхийлэв”.

ЯВУУЛЫН ҮЗЛЭГ
НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ
“Оюу толгой” ХХК, Говийн оюу Хөгжлийг
дэмжих сан, НҮБ-ын Хүн амын сан, ДЭМБ,
Австралийн Элчин сайдын яам, Аймгийн
ЗДТГ-ын дэмжлэгтэйгээр Өмнөговь аймгийн
“Эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг
дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зохион
байгуулагдаж байгаа явуулын үзлэг нээлтээ
хийж Гурван тэс, Ханбогд суманд ажиллаа.
Явуулын үзлэгээр эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн
нөхөн үржихүйн үзлэг, бэлгийн замаар
дамжих халдварын үзлэг, оношилгоо, дотор,
дотоод шүүрлийн үзлэг болон эмэгтэйчүүд,
эрэгтэйчүүдийн дүрс оношилгоо, эмчилгээ,
эрүү нүүр, шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
хийгдэх юм.
Нээлтийн үеэр орон нутгийн санхүүжилттэй
“Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжье” өдөрлөг,
аянг эхлүүлж ЭМ-ийг дэмжигч байгууллагуудыг
шагнаж, урамшууллаа.
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ГАВИЛУУД БАГИЙН НЭРЭМЖИТ САРЫН АЯН
ардын авьяастан н.Азбаяр, СТА С.Өсөхжаргал нар
ая дууны мэнд дэвшүүлж, СТА С.Өсөхжаргалын
авьяаслаг шавь нар уян налархай бүжгээ бүжиж
бэлэг барилаа. Мөн энэ үеэр Гавилууд багийн
ахмадын зөвлөлийн дарга Ш.Баясах тэмцээний
ялагч нарын шагналуудыг гардуулж баяр хүргэлээ.

Ханбогд сумын ахмадууд 4 багийн нэрэмжит
сарын аяныг зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ удаа
Ш.Баясах даргатай Гавилууд багийн ахмадын зөвлөл
нь өөрсдийн нэрэмжит аяныг зохион байгууллаа.
Эх үрсийн баяраар “Одонгоо зүүцгээе” үйл
ажиллагаанд “Хүүхдийн дууг хэн сайн дуулах вэ”
уралдаан болж Гавилууд багаас оролцсон ахмадууд
багаараа тэргүүн байрт шалгарлаа.
“Ертөнцийн гурвыг хэн сайн мэдэх вэ”, “Ертөнцийн
гурвыг хэн цээжээр илүү сайн мэдэх вэ”, “Харилцаа
дуу”, “Шагай хамах”, “Уран уншлага”, Хурдан уншлага”
зэрэг уралдаан тэмцээнүүдийг сарын туршид явуулж
ахмадууд маань идэвхтэй сайн оролцлоо.
Энэ үеэр Гавилууд багийн харьяат, хамгийн өнө
удаан жил ханилан суусан С.Буд, Х.Долгор нарыг
алдаршуулах цэнгүүнийг ахмадын хороо зохион
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байгуулж өргөөндөө нийт ахмад буурлуудынхаа
дунд хийлээ. Уг цэнгүүнд сумын засаг дарга, ИТХ-ын
дарга, багийн ахмадын зөвлөл, 2 буурлын ахан дүүс,
үр хүүхэд, ач зээ нар хамтран оролцож өргөн дэлгэр
сайхан болсон.
Мөн нийт ахмадуудын дунд Номгон багийн харьяат,
Мөнх Ногоон Галба ТББ-ын тэргүүн Д.Буянтогтох
“Ус чандмана эрдэнэ” лекц уншиж , сумын ЗДТГын Хөдөлмөр нийгэм, халамжийн мэргэжилтэн
С.Батцэцэг “Нийгмийн хамгаалал, хуулийн шинэчлэл”ийн тухай мэдээлэл өгсөн.
Гавилууд багийн нэрэмжит энэхүү аяны хаалтын
ажиллагааг Үлэмжийн чанар соёлын төвд иргэд,
ахмадуудтайгаа хамтран хийж СТА Г.Янжмаагийн
удирдсан Галба циркийн жүжигчин Б.Ганганзул,
Т.Уранзаяа нарын уран нугаралтын үзүүлбэр үзүүлж,

“Үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулахад
гүн туслалцаа үзүүлж хамтарч ажилласан сумын
Ахмадын хорооны дарга Х.Нойноохүү, тэргүүлэгч
Х.Амбаа, Д.Хүдэрбат, Ч.Амгалан, Л.Буд, Гавилууд
багийн ахмад Батчимэг, Х.Цэцгээ, Д.Бумаа,
О.Тогтоол, Ч.Туяа нартаа баярлаж талархснаа
илэрхийлж байна. Д.Хүдэрбат даргатай Үлэмжийн
чанар соёлын төвийн хамт олондоо “баярлалаа”
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СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙГ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСТ УЛАМЖЛУУЛАН ҮЛДЭЭХ
ЗОРИЛГОТОЙ СУРГАЛТУУД БОЛОВ
Ханбогд сумын ахмадын хорооныхон энэ
оны эхний хагас жилд Говийн Оюу ХДС-ийн
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Үндэсний өв соёл,
уламжлалт мэдлэг ухааныг өсвөр үе, хүүхэд
залууст өвлүүлэн үлдээх сургалт” төслийн хүрээнд
хүүхэд залуусын оюуны боловсрол руу чиглэсэн
нилээд ажлуудыг хийгээд байна.
Сумын ахмадын хорооноос санаачлан “Ээжийгээ
хайрлахын учир” сургалтыг ЕБС-ийн 8-11-р
ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулав. Энэхүү
уулзалт сургалтанд Гавилууд багийн 80 настай

буурал Г.Алимаа гуай өөрийн том охин 60 настай
Б.Алтанцэцэг, бэр Р.Цэвээн нартайгаа, Номгон
багийн 87 настай буурал Д.Пагам гуай 67 настай
охин П.Долгортойгоо оролцож хүүхэд залууст
сэтгэлийн үгээ хэлж алтан сургаалиа хайрлаж ая
дуугаа өргөцгөөлөө.

Сургалтын хүрээнд “Ээждээ бичих захидал”,
“Миний бүтээл” зэрэг уралдаан явуулж сурагчид
өөрснийхөө хийж бүтээсэн уран бүтээлүүдээрээ
оролцсоноос
захидлын уралдаанд
10 а ангийн сурагч
Ц.Энхзул тэргүүн байрт
шалгарч удаах байрт
11 а ангийн сурагч
Б.Хулан, 11 а ангийн
сурагч Д.Нинжин нар
орсон бол бүтээлийн
уралдаанд 11 а ангийн
сурагч Б.Гантуяа,
Б.Энхтуяа нарын
хамтарсан бүтээл
тэргүүлж 10 а ангийн
сурагч И.Батчимэг, 11 а ангийн сурагч Б.Гантуяа
нарын бүтээлүүд эхний байруудад шалгарч
шагнууллаа.
Өндөр настан Ц.Чулуунбат, Р.Хад, Д.Буянтогтох,
Б.Хүдэрбат, Ч.Энхтуяа, Ц.Баатарчулуу, Ю.Надмид
нар соёлын биет бус өвийн нэг төрөл болох
“Дэмбээ мэдэх үү” аягуулт наадгайн сургалтыг
8,9-р ангийн сурагчдын дунд явуулж нарийн учрыг
тайлбарлаж зааж өглөө. Сургагч багш нараасаа “уг
наадгай нь чулуу таалцах тоглоомтой төстэй хэдий
ч хүний авхаалж самбаа, сэтгэн бодох чадварыг
сорьсон үг аялга, хуруу гарын хөдөлгөөний нэгдэл
болсон үндэсний уламжлалт тоглоом наадгай юм”
гэдгийг оролцогчид мэдэж авсан юм.
“Чөдөр зангидах” сургалтыг 8,9-р ангийн хөвгүүдэд
зааж чөдрийн нэршил, нарийн хэмжээс зэргийг

сургагч багш, өндөр настан С.Буд, Р.Оюун нар
сурагчдад нарийн тайлбарлан үзүүлж өөрсдөөр нь
дадлага хийлгэв.
Мөн “Уламжлалт аргаар арьс нэхий гандах элдэх
арга”-ыг Номгон багийн харьяат өндөр настан
Л.Тогтох сургагч багшаар ажиллаж биечлэн зааж
үзүүллээ. Хурганы арьс, сэгсүүрэг, үзүүрсэг, нэхий
зэрэг арьсны оноосон нэршил, түүнийг хэрхэн
ямар аргаар элдэж зөөлрүүлдэг тухай арьсны
хянгар, хэдрэгэ гээд арьс элдэхэд хэрэглэх багаж
хэрэгслийг хүртэл нарийн тайлбарлан таниулсан
өгөөжтэй сургалтыг 8-9 ангийн охидын дунд
зохион байгууллаа. Ийнхүү Ханбогдын ахмадын
хорооны ахмадууд төслийн хүрээнд үр дүнтэй
ажилласаар байна.
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ХАНБОГД СУМЫН УЛААН ЗАГАЛМАЙН ХОРОО “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Ханбогд сумын Улаан Загалмайн Анхан Шатны
Хороо нь 2017 Оноос “Оюу толгой” компанитай
хамтран идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 2018
онд хамтран ажиллах гэрээ санамж бичиг байгуулсан.
“Оюу толгой” компанийн үйлдвэрлэл болон бүтээн
байгуулалтад дахин ашиглах боломжгүй эд материал,
дахивар ашиглах боломжтой эд материалыг хандив
тусламжаар хүлээн авч Ханбогд сумын Төрийн болон
ТББ-уудад Хоршоо, Нөхөрлөл. ААН, иргэн, зорилтот
бүлгийн иргэдэд тараан ажиллаж байна.
2017 онд “Оюу толгой” компаниас хандив
тусламжаар ирсэн бараа материалыг давхардсан
тоогоор 671 иргэн, зорилтот бүлгийн иргэдэд
тарааж тусламж үйлчилгээ үзүүлж мөн сумын нутаг
дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн
байгууллагын тохижилтод зориулан хашаа саад хийх
турба будаг зургийг өгч дэмжлэг болгон ажилласан.
2018 онд “Оюу толгой” компанитай хамтран 73
иргэний өргөдлийг шийдвэрлэж ажиллаж тус онд
хандив тусламжаар ирсэн бараа материал, хаягдал
модыг нийт давхардсан тоогоор 1167 иргэнд өгч
дэмжлэг туслалцаа үзүүлээ.
“Оюу толгой” компанийн орон нутгийн хэлтсийн
санаачлагаар суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
төрийн байгууллага нөхөрлөл зорилтот бүлгийнхэн,
мөн 5 баг, “Гал унтраах аврах” 66-р анги зэрэг
байгууллагуудын тохижилтод эд материалын хандив
тусламж дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж байна.
“Оюу толгой” компани нь дахивар бүтээгдэхүүнээс
гадна ашиглаж байсан гэрийн дэмжлэг туслалцааг
үзүүлж ажиллаж байна. 2018 онд гал түймэр, үер ус
байгалийн гэнэтийн үзэгдэлд гэр оронгүй болсон нийт
13 өрхөд гэр олголоо.
2019 он УЗАШХ-нд иргэдээс ирүүлсэн 41 иргэний
өргөдлийг “Оюу толгой” компанитай хамтран
шийдвэрлэж ажиллаж байна. Мөн “Оюу толгой”
компанийн Орон нутгийн харилцааны хэлтэс, Хог
хаягдалийн менежментийн багтай хамтран сумын
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ахмадуудад түлшний модыг үнэ төлбөргүй тээвэрлэн
авчирч өгөх ажлыг зохион байгуулж 69 ахмадад 69
ачааны машин модыг дэмжлэг туслалцаа болгон өгч
хүмүүнлэгийн ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.
2019 онд тус компаниас 6 гэр хүлээлгэн өгсөн бөгөөд

энэ оны тавдугаар сард болсон шороон шуурганы
улмаас гэр оронгүй болсон 3 иргэнд хүлээлгэн өгч
бусад гэрийг нөөцөнд байлгаж байна. Тус онд хандив
тусламжаар ирсэн бараа материалыг нийт 237 иргэнд
тараан өгч ажиллаж байна. Хандив тусламжаар ирсэн
бараа материалыг ашиглан иргэд хашаа шон түгжээ,
сүүдрэвч , явган хүний зам, малын хашаа, үйлдвэрлэл
үйлчилгээний тасалгаа, хашаа, хүүхдийн тоглоомын
талбай, агуулахын тавиур, мал услах онгоц зэрэг төрөл
бүрийн эд зүйл хийж амьдрал ахуйдаа хэрэглэж байна.

Сумын УЗАШХ нь 2018 оноос хандив тусламжаар
өгсөн эд материалыг малчдад өсвөрийн хонь, ямаа,
тэмээгээр өгч, залуу цөөхөн мал тэмээн сүрэгтэй
малчдыг тэмээжүүлэх малжуулах төслийг санаачлан
хэрэгжүүлж байна. 2018 онд хандиваар ирсэн бараа
материалыг малчдад өсвөрийн тэмээгээр өгч нийт
4 багт 23 тооны өсвөрийн тэмээг бий болгож залуу
малчдад хүлээлгэн өгөх ажлыг багийн дарга нартай
хамтран зохион байгуулж байна.
“Хот тохижилт” ОНӨААТҮГ хандив тусламжаар
ирсэн төмөр турбагаар гэрэлтүүлэг хийж галба
талбайд суурилуулан сумын тохижилт, өнгө үзэмжийг
сайжруулан ажиллаж цаашид хаягдал төмөр
материалыг ашиглан гудамжны гэрэлтүүлгийн шон

хийх ажлыг хамтран хийхээр төлөвлөж байна.
Энэ онд УЗАШХ нь өөрийн эзэмшил газар
хашаатай болох ажлыг зохион байгуулж, хашаа барих
эд материалаа “Оюу толгой” компаниас тусламжаар
өгсөн бараа материалаас бүрдүүлэн ажлаа эхлүүлэх
төлөвлөгөөтэй байна.

2019 оны долоодугаар сар

Ц. Бүрэнзолбоо турба ашиглан хийсэн сүүдрэвчч

Бадрах өгөөж ХХК дахин ашиглах сендвич ашиглан үйлдвэрлэлийн
байрандаа хийсэн өрөө тасалгаа

Б.Наранбаатар Авто машин угаалгын газар ус зайлуулах шугам хоолой

Турба ашиглан хийсэн Ханбогд сумын 21-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилтын ажил

Ханбогд хот тохижилт ОНӨААТҮГ хаягдал хаймар ашиглан хийсэн 1-р сургуулийн гадна
явган хүний зам
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ГОВИЙН ОЮУ - ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН МАТЕРИАЛ
ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА
Оюу Толгой” ХХК нь Өмнөговь аймаг олон тус
аймгийн Ханбогд сумтай “Хамтын ажиллагааны
гэрээ”-г 2015 оны 4 сард байгуулж улмаар уг гэрээг
хэрэгжүүлэх гол бүтэц болох “Говийн Оюу Хөгжлийг
дэмжих сан” Төрийн бус байгууллагыг холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу мөн оныхоо 9 сард байгуулсан
болно.
“Говийн Оюу ХДС” нь Өмнөговь аймгийн тогтвортой
хөгжлийг дэмжихэд зориулж “Оюу толгой” ХХКаас олгох сайн дурын санхүүгийн дэмжлэгийг
захиран зарцуулах ба уг санхүүжилтээр Өмнөговь
аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихэд
чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж
санхүүжүүлэх замаар Өмнөговь аймгийн иргэдийн
амьжиргаа, орон нутгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд
хувь нэмэр оруулах зорилготой Төрийн бус
байгууллага юм. “Говийн Оюу – Оюутны тэтгэлэг”
хөтөлбөрийн тухай:
Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн
Санхүүжилтийн удирдамжид заасны дагуу “Оюу
Толгой” ХХК-аас тус санд хүлээн авсан санхүүжилтийн
тодорхой хувиар “Өмнөговийн ирээдүй, хойч үеийн
сан”-г үүсгэн байгуулж уг сангаас Өмнөговь аймгийн
ирээдүй хойч үе болсон оюутан залуусыг дэмжих
“Говийн Оюу-Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийг 2016
оноос эхлэн 4 дэх жилдээ хэрэгжүүлж байна.
Тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 142
оюутан тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж нийт 265.2
сая төгрөгийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоод
байна.
“Говийн Оюу – Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрт оролцогч
оюутанд тавигдах шаардлага:			
Өмнөговь аймгийн харьяат, эсвэл тус аймагт хамгийн
багадаа 12 сараар оршин сууж байгаа.
• Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд
сургуулийн өдрийн ангид 2 ба түүнээс дээш курст сурч
байгаа.
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• Эзэмшиж буй мэргэжил нь орон нутгаас
тодорхойлсон нэн тэргүүний хэрэгцээтэй доорх
мэргэжлүүдийн нэг байх,
• Сурлагын голч дүн 3.2 GPA дээш байх
• Олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцсон, нийгмийн
идэвхтэй байх,
• Өөр бусад байгууллагаас зарлагдсан оюутны
тэтгэлэгт хөтөлбөр эсхүл тэтгэмжид хамрагдаагүй
байх,
• Сонгон шалгаруулалтын хорооны гишүүдийн аль
нэгнийх нь гэр бүл биш байх (хэрэв хамааралтай бол
энэ тухай мэдэгдэх)

2019-2020 оны хичээлийн жилд Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ-аас санал болгосны дагуу тус аймагт
шаардлагатай байгаа доорх мэргэжлүүдээр магадлан
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд амжилттай
суралцаж байгаа Өмнөговь аймгийн оюутнуудаас
сонгон шалгаруулалт хийж шалгарсан оюутнуудад
“Говийн оюу -оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийн сургалтын
төлбөрийн тэтгэлэг олгоно
Бүрдүүлэх материал
•Өргөдлийн маягт /бүрэн бөглөсөн байх/
•Өмнөх хичээлийн жилийн дүнгийн хуулбар
•Иргэний үнэмлэхний хуулбар
•Сургуулийн тодорхойлолт
•Эссэ – Сонгон суралцаж буй чиглэл, мэргэжил, мөн
төгссөний дараах ажил мэргэжилтэй холбоотой
төлөвлөгөө /300 үгэнд багтаана/
•Олон нийтийн, сайн дурын ажилд оролцож байсныг
батлах баримт, эсхүл тэдгээрийг тодорхойлсон

бичиг. /сертификат, оролцсон ажлаас үр шим хүртсэн
хөндлөнгийн хүний захиа/
•Оршин суугаа Засаг захиргааны тодорхойлолт
•1 хувь цээж зураг
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хүсэлт гаргагчид материалаа
бүрдүүлэн 2019 оны 07 сарын 30-аас эхлэн 8 сарын
30-ны 17:00 цаг хүртэл Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих
Санд ирүүлнэ үү. Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийн
маягтыг www.goviinoyu.mn вэб хуудаснаас авна уу
Хаяг: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг.
Голомт бизнес төв 404 тоот
Утас: 7053-3578
ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН
2019-2020 оны хичээлийн жилийн тэтгэлэгт хамрагдах
мэргэжлийн чиглэлүүд:
Хөдөө аж ахуй :
Соёл, урлаг :
• Малын их эмч
• Дуучин
•
Мал
зүйч
• Хөгжимчин
• Бэлчээр, газар тариалангийн
• Бүжигчин
• мэргэжилтэн
• Найруулагч
• Агрономич
• Номын санч
• Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
• Музей судлал
• Байгаль орчны мэргэжилтэн
• Соёлын менежмент
• Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн
• Урлаг судлал
Програм хангамжийн
• Жүжигчин
мэргэжилтэн
• Тайзны зураач
Барилга, уул уурхай:
• Архитектурч
• Барилгын инженер
• Цахилгааны инженер
• Дулааны инженер
• Уул уурхайн инженер, техникийн
• ажилтан
Боловсрол :
• Сургуулийн өмнөх боловсролын
багш
• Тусгай хэрэгцээт боловсролын
багш
• Төрөл мэргэжлийн хичээлийн
багш
• Нийгмийн ажилтан

Эрүүл мэнд :
• Хүний их эмч
• Эх баригч эмч
• Уламжлалт анагаах ухааны эмч
• Нүүр ам судлалын эмч
• Сувилахуй
• Сэргээн засалч
• Эрүүл мэндийн нийгмийн
ажилтан

2019 оны долоодугаар сар

ГОВИЙН
ТЭТГЭЛЭГТ
ХӨТӨЛБӨРТ 1,149,290,112₮
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:

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

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

63

48

МУ-н Шинжлэх
ухаан технологийн
их сургууль

27

Монгол Улсын
их сургууль

31

Хөдөө аж
ахуйн их
сургууль

Анагаахын шинжлэх
ухааны үндэсний их
сургууль

8

Ханхонгор

Сэврэй
Гурвантэс

8

9

Манлай

Цогтцэций

182

17
6

Эрүүл мэндийн Байгалийн
шинжлэх ухаан ухаан

56

12

Нийгмийн
ухаан

Боловсрол

Урлаг

Уул уурхай

Мэдээллийн
технологи

Инженер
болон
технологи

Барилга

112

Даланзадгад

7

Ноён

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА:

14

8

Бусад

Цогт-Овоо

Булган

7

113

СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

Мандал-Овоо

7

38

Монгол Улсын
Боловсролын
их сургууль

Баяндалай

27

3

11

Хүрмэн

Баян-Овоо

6

Ханбогд

53

1

29

Номгон

118 202

13

28

16
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ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Редактор: Э.Баярчимэг
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Хур тунадас
Станц#3(ХХУТ)
Салхины дундаж хурд

Станц#1(ХС)
Станц#4(ХХБ)
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 станцыг 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.
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Мэдээллийг бэлтгэсэн: Д.Батаа, Д.Оргил,
Б. Танхилдулам, Г. Баттөр, Б. Азжаргал, Ч.
Амгалан, П. Золбуянхишиг, Н.Сосорбурам,
Гэрэл зургийг: Б. Бямба-Очир
Салхины хурд, [м/с]
Хур тунадас, [мм]

Бүдүүн ширхэглэгт тос, [мг/м3]

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал
Хэвлэлийн эхийг: О. Марал
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.

Станц#2(МАС)
MNS4585:2016

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 2019
оны VI сарын 16-аас VII 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 0.51 мм
бороо орсон бөгөөд салхины дундаж хурд 4.7 м/с буюу
олон жилийн дундаж (ОЖД)-тай ойролцоо хурдтай байв.
ОЖД-аар VI, VII саруудад салхины хурд 5.1-5.7м/с орчим
байдаг. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж өмнөх
сарын дундажтай ойролцоо утгатай байв. Энэ сарын хувьд
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын
Станц#1 (ХС)-д 0.005мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.010 мг/м3,
Станц#3 (ХХБ) -д 0.004 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.003 мг/
м3 тус тус агууламжтай байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны
агууламж ямагт Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх
хэмжээнд нийцэж байв.

“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.

