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“ГОВИЙН ОЮУ”
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“ОЗОН-УУР АМЬСГАЛД
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2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД “ГОВИЙН ОЮУ” ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ
ХӨТӨЛБӨРТ ШАЛГАРСАН ОЮУТНУУД БАТЛАМЖАА ГАРДАЖ АВЛАА

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” нь “Оюу
толгой” ХХК, Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн
Ханбогд сумтай байгуулсан “Хамтын ажиллагааны
гэрээ”-ний дагуу байгуулагдсан, гэрээний
хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий төрийн бус
байгууллага юм.
“Оюу толгой” компани нь “Хамтын ажиллагааны
гэрээ”-ний дагуу жил бүр таван сая ам.доллар буюу
түүнтэй тэнцэх төгрөгийг “Говийн Оюу Хөгжлийг
Дэмжих Сан”-гаар дамжуулан Өмнөговь аймгийн
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн
төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх замаар
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр
оруулан ажиллаж байна. “Говийн Оюу Хөгжлийг
Дэмжих Сан” нь Өмнөговь аймгийн боловсролын
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салбарт түлхүү анхаарч байгуулагдсан цагаасаа
эхлэн 16.3 тэрбум төгрөгөөр 27 төсөл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал: Ханбогд суманд Сургууль,
цэцэрлэгийн цогцолбор, Даланзадгад сумын 25, 26,
11 болон Манлай сумын 15-р цэцэрлэг, хоёрдугаар
сургуулийн биеийн тамирын заал, багш нарт
зориулсан сургалтын хөтөлбөр зэрэг багтана.
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн
“Ирээдүй хойч үеийн сан” нь Өмнөговь аймагт нэн
хэрэгцээтэй мэргэжлээр суралцаж буй тэргүүний
оюутнуудад зориулж “Говийн Оюу” оюутны тэтгэлэг
хөтөлбөрийг 2016 оноос эхлэн дөрөвдөх жилдээ
хэрэгжүүлж байна.
Уг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд
маань амжилттай сайн суралцаж, босго оноог

хангасан тохиолдолд тэтгэлгээ үргэлжлүүлэн
сунгадаг давуу талтай. 2019-2020 оны хичээлийн
жилд зарлагдсан тэтгэлэг хөтөлбөрт шалгарсан
45 оюутанд тэтгэлгийн батламж гардуулах ёслол
есдүгээр сарын 15-ны өдөр болж өнгөрлөө. Энэхүү
үйл ажиллагаанд Өмнөговь аймгийн Засаг даргын
орлогч, “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн
харилцааны хорооны дарга Х.Батболд, “Оюу толгой”
компанийн Уурхайн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
бөгөөд “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн
Удирдах зөвлөлийн дарга Тим Экерсли, “Оюу толгой”
компанийн стратегийн төсөл хөтөлбөр хариуцсан
менежер, “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн
Удирдах зөвлөлийн гишүүн Ш.Байгалмаа, тэтгэлэг
хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын хорооны гишүүд
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болон бусад албаны хүмүүс оролцлоо. Өмнөговь
аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Батболд “Өмнөговь
аймгийн оюутнуудын хувьд энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөр
нь том боломж юм. Та бүхэнд сургуулиа төгсөөд
нутагтаа ирж, эх нутгийнхаа хөгжил дэвшилд хувь
нэмрээ оруулах чухал үүрэг хариуцлага оноогдож
байна. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгарсан оюутнууддаа
сурлагын амжилт хүсье” хэмээн хэлсэн бол “Оюу
толгой” компанийн Уурхайн үйл ажиллагаа хариуцсан
захирал Тим Экерсли оюутнуудад хандаж “Хөдөө аж

ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд, шинжлэх ухааны салбар
нь улс орны хөгжилд нэн чухал салбар. Та бүхэн
амжилттай суралцаж, чадварлаг мэргэжилтнүүд
болоорой.” гэв.
“Говийн Оюу” оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрт 187
оюутан хамрагдсанаас 46 нь их сургуулиа амжилттай
төгсөж ирээд, эзэмшсэн мэргэжлээрээ эх нутагтаа
ажиллаж байна. 2019-2020 оны хичээлийн жилд
25 оюутан тэтгэлгийн гэрээгээ сунгаж, 20 оюутан
шинээр гэрээ байгуулснаас тэтгэлэгт хөтөлбөрт

маань дөрөвдөх жилдээ хамрагдаж буй оюутан нэг,
гуравдах дахь жилдээ хамрагдаж байгаа оюутан
найм, хоёрдох жилдээ хамрагдаж буй 16 оюутан
байлаа.
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууддаа
сурлагын өндөр амжилтыг хүсье.
Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан
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МАНДАЛ-ОВОО СУМ ШИНЭ ЭМНЭЛЭГТЭЙ БОЛЛОО

“Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн
оюу хөгжлийг дэмжих сан” ээлжит төслөө амжилттай
хэрэгжүүлж, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо суманд
1.2 тэрбум төгрөгөөр эрүүл мэндийн төвийн шинэ
барилга ашиглалтанд орууллаа. Энэ эмнэлэг нь тус
сангаас санхүүжүүлж бариулж байгаа эмнэлгийн хоёр
дахь барилга юм. Өмнө нь тус сан 2016 онд Өмнөговь
аймгийн Баян-Овоо суманд 400м.квадрат талбайтай
эмнэлэг барьж ашиглалтанд оруулж байсан бөгөөд
ийнхүү тус аймгийн 1,700 гаруй иргэн стандартын
шаардлага хангасан эмнэлэгт эрүүл мэндийн
үйлчилгээ авах боломжтой болж байна.
Мандал-Овоо суманд барьсан эмнэлгийн барилгын
төслийн санхүүжилтийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан” 2018 оны гуравдугаар сарын 15-ны өдөр баталж,
2019 оны наймдугаар сарын 23-нд улсын комисст
барилгыг хүлээлгэн өгсөн юм. Барилгын гүйцэтгэгчээр
Өмнөговь аймгийн “Хос бор морь” компани ажилласан
тул орон нутгийн компанийг чадавхжуулж, орон нутагт
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих эерэг нөлөөтэй байлаа.
Арван ор бүхий хоёр давхар шинэ эмнэлэг
нь дулаан хангамж, цэвэр, бохир ус, холбооны
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инженерийн шугам сүлжээнд бүрэн холбогдсоноос
гадна цахилгаан тасарсан үед автоматаар ажиллах
нөөц мотортой. Граж болон моргийн туслах
барилгуудтай. Төрөх болон мэс заслын өрөөнүүдийн
дотор заслыг орчин үеийн стандартын шаардлагад
нийцүүлэн шийдсэн тул жижиг хэмжээний мэс
ажилбарыг Мандал-Овоо суманд хийх боломжтой
болсон юм.
Өмнөговь аймгийн хамгийн хойд захын сум
болох Мандал-Овоо сумын эмнэлэг нь 1938 онд
байгуулагдсан ба одоогийн ашиглаж байгаа нэг давхар
барилга нь 1979 онд ашиглалтанд орсон чулуу, бетонон
суурьтай, тоосгон ханатай модон хучилттай барилга
бөгөөд ашиглалтын хугацаа дууссан тул эрүүл мэндийн
үйлчилгээ үзүүлэх стандарт хангагдах боломжгүй
болж, халдвар дамжих, барилга ашиглалтын явцад
иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгөд аюул
учруулах өндөр эрсдэлтэй байв. Мэргэжлийн хяналтын
байгууллага 2017 онд уг барилгыг ашиглалтын
шаардлага хангахгүй хэмээн дүгнэсэн байдаг.
Шинэ эрүүл мэндийн төв ашиглалтанд орсноор
сумын иргэдэд орчин үеийн стандартад нийцсэн эрүүл

мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх боломж бүрдэж
байгаагаас гадна орон нутаг дахь нийгмийн дэд бүтцэд
оруулж буй томоохон хөрөнгө оруулалт болж байна.
Нэмэлт мэдээлэл:
• 2015 онд байгуулсан “Оюу толгойн далд уурхайн
бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө”-нд
тусгасны дагуу “Оюу толгой” компани нь Өмнөговь
аймаг болон тус аймгийн Ханбогд сумтай “Хамтын
ажиллагааны гэрээ”-г 2015 оны дөрөвдүгээр
сард байгуулж, жил бүр таван сая ам.долларыг
Өмнөговийн бүс нутгийн хөгжилд зориулан
олгохоор тогтсон.
• Уг гэрээг хэрэгжүүлэх гол байгууллага болох
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” төрийн бус
байгууллагыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
мөн оныхоо 9 сард байгуулж байв.
• “Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн
оюу хөгжлийг дэмжих сан” 2015 онд байгуулагдсан
цагаасаа хойш өнөөдрийг хүртэл нийт 45.3 тэрбум
төгрөгөөр 149 төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлээд
байна.
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БҮХ НИЙТЭЭР МОД
ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ
ӨДРИЙГ ХАМТДАА
ТЭМДЭГЛЭЦГЭЭЕ!

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу
“Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг “Оюу толгой” компани
9 дэх жилдээ тэмдэглэж байна. Тус арга хэмжээгээр
бид уурхайн талбай дахь ногоон байгууламжийг
нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч
нартай хамтран ажиллаж ирсэн сайхан уламжлалтай
билээ.
Уламжлал ёсоор модлог болон сөөгөн ургамлын
суулгацыг “Оюу толгой” компанийн Байгалийн
ургамлын үржүүлгийн газраас бэлтгэн өгөх бөгөөд
хамтран ажиллах албан газар, хувь хүн, компаниуд
шаардлагатай тарьц, суулгацын захиалгаа аравдугаар
сарын 1-ний дотор NarantsetsegS@ot.mn (ext. 5001),
BudA@ot.mn (ext. 8697) хаягаар ирүүлнэ үү.
Байгаль орчин, Биологийн олон янз байдлын хэлтэс

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ХАЯГДЛЫН
САНГИЙН ТАЛААР ЦОГЦ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ
ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ
БОЛЛОО

Ханбогд сумын захиргаа, малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компаниас бүрдсэн Гурван Талт Зөвлөл (ГТЗ) нь
2015 онд албан ёсоор байгуулагдсан. ГТЗ нь малчдын гомдлыг барагдуулан шийдвэрлэхийн тулд нээлттэй ил тод
байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
ГТЗ-ийн хурал тогтмол давтамжтай явагддаг бөгөөд энэ удаагийн ээлжит хурал 2019 оны наймдугаар сарын
долоо, наймны өдрүүдэд явагдлаа. Энэхүү хурлаар Оюу толгойн уурхайн Хаягдлын сангийн үйл ажиллагааны
талаар цогц мэдээлэл өгөх эхний уулзалтыг хийж, Хаягдлын сангийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл солилцож,
уурхайн талбайд газар дээр нь танилцаж, нэгдсэн мэдээлэлтэй болох эхлэлийг тавилаа.
Уулзалтын үеэр “Оюу толгой” компанийн Хаягдлын сангийн ахлах мэргэжилтнүүд болон Байгаль орчны хэлтсийн
мэргэжилтнүүд Хаягдлын сангийн үйл ажиллагаа, усны хяналт шинжилгээний үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй
мэдээлэл өгч илтгэл танилцуулга хийлээ. Мөн хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийж буй
Мөнх Ногоон Галба ТББ үйл ажиллагааныхаа талаар мэдээлэл өгөв.
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“ОЗОН-УУР АМЬСГАЛД ЭЭЛТЭЙ ОРЛУУЛАХ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ”
ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦЛОО

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс Азийн бүсийн
Озоны албадын “Озон задалдаг ГХФН/HCFC төрлийн
бодисыг хэрэглээнээс хасах, ГФН/HFC төрлийн
орлуулах бодисыг үе шаттай бууруулах ажлыг
идэвхжүүлэх асуудал” сэдэвчилсэн хуралдааныг
наймдугаар сарын 26-29 өдрүүдэд Улаанбаатарт
зохион байгуулсан юм.
Энэхүү хуралдааны үеэр олон нийтэд зориулсан
“Озон-уур амьсгалд ээлтэй орлуулах шинэ технологи”
үзэсгэлэн зохион байгуулсан бөгөөд уг үзэсгэлэнг
Монголын Хөргөлт, Халаалт, Агааржуулалтын
холбоо (МХХАХ)-той хамтран Озоны үндэсний алба
зохион байгууллаа. Тус үзэсгэлэнд салбар бүрийн
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тэргүүн технологи нэвтрүүлэгч байгууллагууд
оролцсоноос “Оюу толгой” компани уул уурхайн
салбарыг төлөөлөн Хүлэмжийн хийн болон эрчим
хүчний бүртгэл, Агааржуулалт, хөргөлтийн бодисын
хэрэглээ ба тэдгээрийг хэрхэн бууруулж буй
туршлагаа хуваалцаж, шинээр нэвтрүүлэн эхэлж
буй R32 хөргөлтийн бодис бүхий шинэ технологио
танилцуулав.
Үзэсгэлэнгийн үеэр НҮБ, БНХАУ, Япон зэрэг
Азийн арав гаруй улсын зочид хүрэлцэн ирж дэлхий
нийтийн хөргөлт, агааржуулалтын салбарын чиг
хандлага, озон-уур амьсгалд ээлтэй, эрчим хүчинд
хэмнэлттэй хөргөлт, агааржуулалтын шинэ, шилдэг

технологийн талаар мэдээлэл өгсөн.
Монгол улс нь 1996 онд Озоны давхаргыг
хамгаалах Венийн конвенц, Озон задалдаг бодисын
тухай Монреалийн протоколд нэгдсэн бөгөөд
үүний дараа уг хөтөлбөр болон Озон задлах чадвар
бүхий бодисыг импортлох, ашиглах зөвшөөрөл
олгох журмыг 1999 онд баталснаар озон задалдаг
бодис, түүнийг агуулсан тоног төхөөрөмжийг
импортлох, худалдаалах зөвшөөрлийг олгож эхэлсэн.
Хөтөлбөрт зааснаар озон задлах чадвар бүхий
бодисын хэрэглээг бууруулах ажлыг үе шаттайгаар
хэрэгжүүлж 2030 онд дуусах ёстой ажээ.

2018 оны есдүгээр сар

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ
ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН 2019 ОНЫ III
УЛИРЛЫН ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
ажлын хэсгийн 2019 оны III улирлын ээлжит уулзалт
есдүгээр сарын 17-ний өдөр Өмнөговь аймгийн
Даланзадгад сумын, “Оюу толгой” компанийн
төлөөлөгчийн газарт боллоо. Уг хуралд Өмнөговь
аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийгмийн
бодлогын хэлтэс, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний
газар, Политехникийн коллеж, Жи Си Ар ХХК, Даян
контракт майнинг ХХК, Эс Эс Эм ХХК, Орика ХХК,
Эпирок Монгол ХХК зэрэг компанийн төлөөлөл болон
“Оюу толгой” компанийн Хүний нөөцийн төлөөлөл,
Орон нутаг, Сургалтын хэлтсүүдийн төлөөлөл оролцож
харилцан санал бодлоо хуваалцлаа. Хурлын үр
дүнд орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжихэд үргэлжлүүлэн түлхүү анхаарч ажиллах тал
дээр санал нэгдлээ.
Энэ оны 7 сарын байдлаар Өмнөговь аймгаас
3113 ажилтан ажиллаж байгаа нь Оюу толгойн төсөлд
ажиллаж байгаа нийт ажилтнуудын 20.8 хувийг эзэлж
байна. Үүнээс 413 нь Оюу толгой ХХК-д, 2700 нь гэрээт
компаниар ажиллаж байгаа юм. Уулзалтаар:
• Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн сүүлийн гурван

сарын мэдээлэл,
Ажлын хэсэгт шинээр нэгдэж байгаа гүний
уурхайн гэрээт компани, тус компанийн орон
нутгийн ажилчдын зорилт, товч мэдээлэл,
• Гүний уурхайн хүний нөөцийн мэдээлэл, гэрээт
компаниудын орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр
эрхлэлт сүүлийн гурван сарын байдлаар мэдээлэл
зэргийг хүргэж, ажлын үр дүн болон явцын талаарх
мэдээллүүдийг хэлэлцэж, цаашид төлөвлөсөн
хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн үр дүнтэй хийх тал
дээр Орон нутгийн удирдлагууд санал, зөвлөмжөө
өглөө. Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих ажлын хэсгийн хурал нь Нутгийн захиргааны
байгууллага уул уурхайн компаниуд хамтдаа харилцан
үүрэг хариуцлага хүлээсэн түншлэлийн хүрээнд орон
нутгийн иргэдийг чадваржуулан тогтвортой хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих замаар Өмнөговь аймгийн эдийн
засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулна гэсэн эрхэм
зорилго дор болдог юм. Бид уулзалтаас гарсан үр дүн,
санал зөвлөмжийн дагуу Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих тал дээр үргэлжлүүлэн Стратеги
төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллах болно.
•

“БИД НЭГ ГЭР БҮЛ”
НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

“Оюу толгой” компаниас Баян-Овоо, Манлай,
Ханбогд сумдад “Бид нэг гэр бүл” нээлттэй өдөрлөгийг
аравдугаар сарын 10, 11, 12-нд тус тус зохион
байгуулахаар ажиллаж байна.
Уг өдөрлөгийн үеэр “Оюу толгой” компанийн
худалдан авалтын газраас мэдээлэл өгөх нээлттэй
уулзалтууд хийх бөгөөд худалдан авалтын бодлого
журам, процесс, Оюу ханган нийлүүлэгчдийн
мэдээллийн сангийн танилцуулга болон ирэх улиралд
зарлагдах “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт”-ийн
зар зэргийг танилцуулахаар бэлдэж байна.
Ханбогд суманд болох арга хэмжээний үеэр
“Оюу толгой” компанид бараа үйлчилгээ нийлүүлдэг
ханган нийлүүлэгч компаниуд өөрсдийн бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний танилцуулгыг хийхээс гадна сонирхсон
аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүс энэхүү нээлттэй
өдөрлөгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүнээ нээлттэй
худалдан борлуулах боломжтойг дуулгахад таатай
байна.
Даланзадгад сумын хувьд худалдан авалтын
нээлттэй уулзалтыг есдүгээр сарын 30-ний өдөр
явуулахаар төлөвлөж байна.
Та бүгд уг нээлттэй уулзалтад бүртгүүлэхийг хүсвэл
http://ot.mn/plugins/event/?y=2019 холбоосоор орж
бүртгүүлнэ үү.
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

МАЛЧИД ИРГЭД БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫГ
ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

Нутгийн иргэд, малчдын оролцоотой “Байгаль
орчны мониторинг” чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг
Мөнх ногоон Галба ТББ нь байгуулагдсанаасаа хойш
нэг жилийн хугацаанд ажилчдынхаа ажиллах нөхцөл,
боломжийг хангаж офиссын тавилга, техник, тоног
төхөөрөмж, унаа машин, шаардлагатай багаж хэрэгсэл
зэргийг бүрдүүллээ. Үүний зэрэгцээ мэргэжилтнүүдээ
чадавхижуулах, сургалтад хамруулах, дадлагын ажилд
туршлагатай газруудыг дагалдуулан явуулах, хурал,
зөвлөгөөнд оролцуулах зэрэг шинэ байгууллага, шинэ
ажилчдынхаа чадавхийг дээшлүүлэхэд нэлээдгүй
хугацаа зарцууллаа.
Ингээд мэргэжилтэн, малчиддаа мониторинг хийх
багаж техник хэрэгслүүдээ хүлээлгэн өгч судалгаа,
мониторингийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэнээр
ус, амьтны судалгааны ажил үндсэндээ жигдэрч,
бэлчээрийн мониторинг эхэлж, тоос хэмжих багаж
хэрэгслээ орон нутагтаа захиалан хийлгэж байна.
Малчид иргэд маань өөрийн төрж өссөн нутаг
орныхоо байгаль орчин, ууж байгаа ус, бэлчиж байгаа
ан гөрөөс, ургаж байгаа ургамал, амьсгалж байгаа
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агаартаа ямар өөрчлөлт гарч байгааг өөрсдөө хянахын
зэрэгцээ мөнгөн урамшуулал авч нэмэгдэл орлогын эх
үүсвэртэй болсон нь энэ ажлын бас нэг онцлог тал юм.
Усны мониторинг: Одоогоор Ханбогд сумын дөрвөн
багийн долоон худаг, сумын төвийн гурван ундны
усны худгаас дээж авч лабораторид шинжлүүлээд,
шинжилгээний хариуг талуудад өгөөд байна. 2019 оны
тавдугаар сараас эхлэн 69 энгийн гар худаг, есөн гүний
худгийн түвшин тогтмол хэмжиж малчдаас худгийн
хэмжилтийн мэдээлэл сар бүр цуглуулж байна.
Зэрлэг амьтны мониторинг: 2019 оны зургаадугаар
сараас зэрлэг амьтны ажиглалт мониторингийн ажил
эхэлсэн ба дөрвөн багийн 16 иргэн оролцож байна.
Бэлчээрийн мониторинг: 2019 оны 9-р сараас
бэлчээрийн мониторингийн судалгааны ажил эхлэн
8 малчныг хамруулан ажиллаж байна. Мөн малчдыг
оролцуулан Ундайн голын хайлаас модны тооллого
мониторинг хийгээд байна.
Цаашид бид агаарын чанар, хур тунадас, хөрсний
чийг, ховор мод, ургамлын тооллого мониторинг хийхээр
төлөвлөн ажиллаж байгаа.

Манай байгууллага өөрсдийн хүчээр тоорой, яшил
зэрэг ховор модны тооллого хийн цаашид мониторинг
тасралтгүй үргэлжлүүлнэ.
Бид нутаг орныхоо ирээдүй хөгжлийн эзэд болсон
өсвөр үеэ Экологийн боловсролыг нь нэмэгдүүлэх
чиглэлээр 2018-2019 оны хичээлийн жилд Ханбогд
сумын Ерөнхий боловсролын нэгдүгээр арван жилийн
сургуульд “Загалай” ЭКО клуб байгуулан Олон улсын
шувуулахуйн холбооны дэргэдэх “Сургууль хоорондын
харилцааны хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүллээ. Энэ
хөтөлбөрт хамрагдсанаар хүүхдүүд маань шувуудаар
дамжуулан байгаль орчин, эх дэлхийгээ хайрлан
хамгаалах сэтгэлтэй болох, олон улсын байгаль орчны
тэмдэглэлт өдрүүдийг тодорхой уриан дор тэмдэглэн
өнгөрүүлж өөрсдийн дуу хоолойгоо үе тэнгийн болон
олон нийтэд хүргэх, байгалийн шувуудыг байгаль дээр
нь ажиглах, судлах, аяллуудад оролцлоо.
Мөн бид байгаль орчны мониторингд хамрагдаж
байгаа малчид болон сумынхаа тодорхой эрхэлсэн
ажилгүй зарим иргэдийн амьжиргааг дэмжих, нэг удаа
ч гэсэн орлогын нэмэгдэл эх үүсвэр олгох зорилгоор
бусад аж ахуйн ажлуудыг гэрээгээр авч гүйцэтгэж
байна. Үүнд: Малчдын энгийн гар худгийн засвар, “Оюу
толгой” компанийн Байгаль Орчны нөхөн сэргээлтийн
талбайн хашааг засварлах, ургамлын үрсэлгээний
бортого хийх, Ухаа загт заг тариалах зэрэг ажлуудад
нийт 77 иргэн, малчид хамрагдаж 54,301,644 төгрөгийн
цалин тавьж орон нутгийн төсвийн орлогод 5,901,134
төгрөгийн татвар төлж сумынхаа төсвийг бүрдүүлэхэд
хувь нэмрээ оруулсаар байна.
Төрөлх говь нутгийнхаа амьд бодгаль бүхний
амьдрах ариун дагшин орчинг хэвээр үлдээх эрхэм
зорилго өвөрлөсөн Мөнх ногоон Галба ТББ-ын хамт
олон иргэд та бүхэндээ энэ ажлынхаа мэдээллийг
байнга хүргэж саналаа солилцон хамтран ажиллах
болно.

2018 оны есдүгээр сар

ХАНДЛАГАА ӨӨРЧИЛЖ, БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛЭЭ ХӨГЖҮҮЛЭХ,
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЯН

2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг
долоо хоногийн аян болгон зарлаж Ханбогд сумын I, II
сургуулийн захиргаатай хамтран багш, эцэг эхчүүдийн
дунд уулзалт ярилцлагыг зохион байгууллаа. Уулзалт
ярилцлагад Олон улсын сургалтын хөтөлбөртэй Шинэ
эрин сургуулийн захирал Б. Амартүвшин, Ханбогд сумын
ахмадын хорооны дарга, Боловсролын тэргүүний
ажилтан, ахмад багш Х. Нойноохүү нар оролцож, “Орчин
үеийн боловсролын чиг хандлага”, “Хүн болох багаасаа”
сэдвийн хүрээнд яриа өрнүүллээ. Нийт 48 багш, 200
гаруй эцэг эхчүүд буюу багш нарын 69%, эцэг эхчүүдийн
20% хамрагдсан байна.
Уулзалт ярилцлагыг дүгнэж Шинэ-Эрин сургуулийн
захирал Б. Амартүвшин “Өнөөдөр нийгмийн хариуцлага
гэж их ярьж том жижиг дэд бүтцийн, бэлэг дурсгалын
олон ажлууд хийгдэж байгаа нь сайхан боловч
дандаа биет зүйл болсон байна. Үүнийг ч нийгэм
хүсдэг болсон. Гэвч энэ бол урт хугацааны тусламж

дэмжлэг биш юм. Харин хүмүүсийг хөгжүүлэх нь
өнөөдөр нүдэнд харагдаж гарт баригдаггүй ч гэсэн
хамгийн зөв алхам юм. “Оюу толгой” компани энэхүү
аргаар буюу боловсролыг дэмжиж ажиллаж байгаад
талархаж байна. Орон нутгийн онцлогоос хамаараад
хандлага өөрчлөх, бүтээлч сэтгэлгээ суулгах ажлууд
нэлээд түлхүү хийх хэрэгцээ байгаа нь харагдаж байна”
гэлээ. Мөн ахмадын хорооны дарга Х. Нойноохүү
хэлсэн үгэндээ “Есдүгээр сарын нэгэнд сургалттайгаа
хүмүүжлийн арга хэмжээ нь хамтран хийгдэж байгааг
энэ олон жил ажиллахдаа анх удаа харж байна. Их зөв
санаачлага байна. Урьд нь сургалт, хүмүүжлийн ажил
гэж хоёр хуваагаад хүмүүжлийн ажлыг аравдугаар
сараас эхэлдэг байсан. Бид хоёр өөр нийгмийн төлөөлөл
боловч ярианы үр дүн нэг байсанд баярлаж олзуурхаж
байна” гэв. II сургуулийн зөвлөх багш М. Ичинноров
“Хоёр өөр яриа нэг болж төгсөх нь үнэхээр сонирхолтой
шийдэл байна. Манай багш, эцэг, эхэд зориулсан яриаг

энэ мундаг хүмүүсээр хийлгэсэн нь бас баярламаар
сайхан ажил байлаа. Бидэнд Нойноо багшаас суралцах
зүйл их байгааг олж харлаа. Цаашид хамтран ажиллах
болно” хэмээн сэтгэгдлээ хуваалцлаа.
Мөн энэхүү аяны үргэлжлэл I, II сургуулийн ахлах
ангийн сурагчдад “Оюу толгой” компанийн “Гэнэтийн
осолд хариу үзүүлэх баг”-тай хамтран “Галын аюулгүй
байдлын сургалт”-ыг явууллаа. Энэхүү сургалтыг тус
хэлтсийн сургалтын ажилтан Даваахүү удирдан зохион
байгуулсан юм. Сургалтанд I сургуулийн 57 сурагч, хоёр
багш, II сургуулийн 79 сурагч хамрагдаж галын тухай
үндсэн ойлголт, урьдчилан сэргийлэх болон галын
үед авах арга хэмжээний мэдэгдэхүүнтэй боллоо.
Сургалтад хамрагдсан хүүхдүүд сонирхлоороо галын
идэвхитэн болох хүсэлтээ сургуулийн захиргаанд гаргах
бөгөөд хүсэлт гаргасан хүүхдүүдийг тусгайлан сургах
сургалтууд дахин зохион байгуулагдах юм.
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2018 оны есдүгээр сар

ТОМУУ ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН
СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

АНТИБИОТИКИЙН
ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ
ГЭЖ ЮУ ВЭ?
•
•
•

Есдүгээр сарын 15-аас аравдугаар сарын 15 хүртэл
яг хүйтэн дулаан солигдох энэ үед энэхүү өвчнөөр өвдөх
магадлал өндөр байдаг. Улирал солигдох энэ үед томуу
томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг та
бүхэндээ хүргэж байна.
• Хувцсаа тохируулан өмсөх
• Хамартаа оксациллины мазь байнга түрхэх
• Шингэн сайн уух
• Заавал халуун бүлээн хоол идэх

Төрөл бүрийн нянгаар үүсгэгдсэн өвчнийг
эмчлэхэд хэрэглэдэг
Нян устгах үйлдэлтэй эмийн бэлдмэл
Вирусээр үүсгэгдсэн жирийн ханиад томуу болон
суулгалтыг эдгээдэггүй.

• Чихрийн хэрэглээг багасгаж оронд нь алим , тарвас,
нэрс , жимс идэх боломжгүй бол ааруул ээзгийний
шүүс уух
• Хөлийн ул гарын алганд нь заавал иллэг хийх
• Шөлтэй хоол идэх
• Амаа давстай усаар зайлах
• Гараа сайн угаалгах
• Сайн унтаж амрах
• Нар, салхинд сайн гарах
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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 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.
Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 2019
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Салхины хурд, [м/с]
Хур тунадас, [мм]

Бүдүүн ширхэглэгт тос, [мг/м3]

ЕСДҮГЭЭР САРЫН АГААРЫН ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ
ХЭМЖЭЭТЭЙ НИЙЦЭЖ БАЙНА

ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал
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.

оны VIII сарын 16-аас IX 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 зургаан удаагийн тохиолдлоор нийт
15.75 мм бороо орсон нь олон жилийн дундаж (ОЖД)-аас
5 мм орчим хэмжээгээр бага үзүүлэлт юм. Ерөнхийд нь
жилийн эхнээс тооцож үзвэл нийтдээ 55 орчим мм хур
тунадас буусан байгаа нь ОЖД-аас хур багатай жил болж
буйг илтгэж байна. Жилийн эхнээс IX сарын хагас хүртэлх
хугацаанд ОЖД-аар 85-90 орчим мм хур тунадас буудаг.
Салхины дундаж хурд 4.3 м/с буюу олон жилийн дундаж
(ОЖД)-тай ойролцоо хурдтай байв. ОЖД-аар VIII, IX саруудад
салхины хурд 4.9-5.1м/с орчим байдаг. Бүдүүн ширхэглэгт
тоосны дундаж агууламж өмнөх сарын дунджаас 0.0010.005 мг/м3 хэмжээгээр буурсан байна. Энэ сарын хувьд
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын
Станц#1 (ХС)-д 0.005мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.012 мг/м3,
Станц#3 (ХХБ) -д 0.003 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.003 мг/м3
тус тус агууламжтай буюу 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 (7634)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
976-331880 (7634)
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим
хуудаснаас авна уу.

