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ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ МАХ БОЛОВСРУУЛАХ 
ЦОГЦ ҮЙЛДВЭРТЭЙ БОЛЛОО

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн хамтран 
санхүүжүүлсэн Мах боловсруулах үйлдвэр 11 дүгээр 
сарын 25-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
сумд ашиглалтад орлоо. Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг 
“Гүүд Рүүт Интертрэйдинг” компани эрхлэн явуулах юм. 
“Гүүд Рүүт Интертрэйдинг” компани нь Өмнөговь аймаг, 
Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг 
(GIZ), “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” ,“Оюу толгой” 
компанийн хамтран байгуулсан “Бизнесийн инноваци 
хөгжлийн төв”-ийн Өмнөговь дахь салбарын жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдийг чадавхжуулах сургалтад 
хамрагдаж ийнхүү үйлдвэрээ нээж байна.  

“Гүүд Рүүт Интертрэйдинг” компанийн нядалгааны 
цэг бүхий мах ангилан ялгах, боловсруулах, хадгалах 
үйлдвэрийг нийт 4 тэрбум 775 сая төгрөгөөр барьж 
байгуулсан бөгөөд “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан” нь 975 сая төгрөгийн санхүүжилтийг гаргасан 
юм. Энэхүү үйлдвэр нь Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжилд чухал нөлөө үзүүлэх томоохон төсөл төдийгүй 
тус аймагт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд 
малыг төхөөрч, олон улсын чанарын стандартад 
нийцсэн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
боломжтой боллоо.

Мах боловсруулах үйлдвэр нь өдөрт 100 бог, 20 бод 
мал нядлах хүчин чадалтай, 200 тонн багтаамжтай 
бүрэн тоноглогдсон гүн хөлдөөх агуулахтай, 

микробиологи болон химийн лаборатори бүхий иж 
бүрэн үйлдвэр юм. Тус үйлдвэр ашиглалтад орсноор 
орон нутагт шинээр 10 ажлын байр бий болж байна. 
“Гүүд Рүүт Интертрэйдинг” компани Өмнөговь аймгийн 
Мал эмнэлгийн газартай түүхий эдийн чанарын 
шалгалт дээр хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд 
менежментийн зөвлөх үйлчилгээний “Алтернатив 
Ренювэйбл Энержи” компанитай хамтран хүнсний 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс тээвэрлэх явцад бий 
болох эрсдэлийг үнэлэх тогтолцоо болох “HАССР” 
стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 
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ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ 
МАСТЕР Д.ЭРДЭНЭТОГТОХТОЙ 
ЯРИЛЦЛАА

Энэ удаагийн Оюу толгойн хамт олон булангаараа 
Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн Бүсийн хөгжил 
хариуцсан мэргэжилтэн Доржпалам овогтой 
Эрдэнэтогтохыг онцолж, түүнтэй хэдэн хором 
ярилцлаа. Тэрээр Өмнөговь аймгийн уугуул бөгөөд  
Сувилагч, Нягтлан бодогч мэргэжилтэй. Хөдөлмөрийн 
гавьяаны улаан тугийн одон болон Алтан гадас одонт 
уулын спортын Олон улсын хэмжээний мастер цолтой 
бидний нэгэн бахархал юм.

“Оюу толгой” компанид анх орсон түүхээ бидэнтэй 
хуваалцана уу?

2004 оны 7 дугаар сард “Айвенхоу майнз” компанийн 
төлөөлөгчийн газар Өмнөговь аймагт нээгдэхэд 
оффисын туслах ажилтан, үйлчлэгч гэсэн албан 
тушаалтай анх ажилд орон хоёр сарын дараа үндсэн 
ажилтан болж, удирдлагууд болон хамт олныхоо 
дэмжлэгтэйгээр олон жил ажиллаж, оффисын туслах 
ажилтан, захиргааны ажилтан, захиргааны менежер 
гэх мэт албан тушаалууд дээр ажиллаж байв.  Одоо 
орон нутгийн харилцааны хэлтэс, Даланзадгад дахь 
төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байна. 

Уулын авиралтын спорттой амьдралаа холбох 
болсон дурсамжаасаа бидэнд хуваалцвал?

1986 он буюу 5 дугаар ангиа төгсөөд зуны 
амралтаараа аав болон Өмнөговь аймгийнхаа уулчдыг 
даган Ховд аймаг руу Мөнххайрхан уулыг зорин 
ЗИЛ-130 машины тэвшин дээр суун анх удаагаа уул 
хэмээх агуу ертөнцийн зүг явж байсан. Ууланд авирна 
гэж төсөөлөөгүй амралтаараа явж байгаа хүн хавар 
намрын эрээн пальто, улаан канттай цагаан пүүзтэй 
яваад, ууландаа очсоны дараа авирахаар болоод, 

буухдаа хүнд үүрүүлэн бууж байсан хөгтэй явдлаар 
эхэлж байсан түүхтэй. Энэ үеэс л хүүхдүүд зуны 
амралтаараа зуслан явахын хүслэн болж байхад миний 
бие ууланд явахыг хүсэн хүлээсэн хүн болж хувирсан. 

Аав маань цанын болон уулын спортын хошой 
мастер цолтой миний багш, дасгалжуулагч, зөвлөх 
гээд миний улаан дэмжигч хүн байгаа. Зах зээлд 
шилжихээс өмнө манай аймаг олон уулчинтай, 
аймгийн Биеийн тамир спортын хороо уулын спортыг 
маш их дэмждэг байсан учраас Өмнөговь аймгийн 
уулчдыг бусад аймгийн уулчид их магтдаг, бараг л 
манай аймгийн уулчдыг уралдаан тэмцээнд ирэхийг 
хүлээж байдаг байсан сайхан үе бий. Энэ хүмүүсийнхээ 
очийг нь үүсгэж, дөлийг нь бадраасан оргил өөд 
тэмүүлэх их хүслийг нь чадлынхаа хирээр гүйцэлдүүлж 
яваа маань энэ спортыг сонгох шалтгааны маань нэг 
хэсэг байхаа. Мөн тэр бүр хүн зорин очиж авираад 
байхгүй тухайн оргилоос авч байгаа сайн, муу мэдрэмж 
бас нэгэн шалтгаан гэж бодож байна. Яг үгээр тийм 
байдаг гээд хэлэхэд их хэцүү.

Уулын авиралтын спортын сайн сайхан нь юундаа 
байдаг вэ? Бидний мэддэггүй олон зүйл байдаг нь 
мэдээж. 

Спорт болгон хүмүүсийг өөртөө татах сайн, сайхан 
талтай байдаг гэж би боддог. Тэр талуудыг хүн болгон 
өөр өөрийн өнцгөөс харахаар зарим хүмүүст яагаад 
заавал ийм өндөр өртөгтэй, эрсдэлтэй зүйл сонирхдог 
юм болоо гэсэн бодол төрдөг. Мөн цөөнгүй удаа энэ 
тухай сонсож байсан Өндөр уулын спорт нь нэг олс, 
нэг баг бол нэг амь гэсэн үг. Нэг баг болон нэг олсонд 
хамтдаа явж байгаа хүмүүс өөртөө итгэдэг шигээ 
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бусдадаа итгэдэг. Энэ нь хүн бүрийн хийж байгаа нэг 
алхам, нэг үйл хөдлөл ганц өөрт минь хамааралтай биш 
хамт авирч байгаа багийн бүх гишүүдэд хамааралтай 
гэсэн үг.  

Уул уулын өндөр, тухайн уулын байгалийн тогтоц, 
газар зүйн байрлал гэх мэтээс шалтгаалаад тухайн 
авиралтын хувцас, багаж хэрэгсэл жаахан ялгаатай 
байдаг болохоор ачаа болон хэрэглэх зүйлс өөр 
байдаг. Дунджаар 20-25 кг ачааг ямар ч авиралтын үед 
үүрнэ дээ. 

8000 метрээс дээш өндөртэй оргилууд болон зарим 
7000 метрээс дээш өндөртэй оргилуудад ачаа үүрэгч 
хүмүүс байдаг. Зарим газар орон нутгийн иргэд морь, 
илжгээр ачаа зөөх үйлчилгээ үзүүлдэг боловч хөлс нь 
жаахан өндөр санагддаг.

Зарим хүмүүс өндөр ууланд авиралтыг дандаа 
дээшээ өгсөж явсаар байгаад л оргил дээр гардаг гэж 
ойлгоод байх шиг байдаг. Ер нь ойролцоогоор 6500 
метрээс дээш өндөртэй оргилуудад өндөртөө дасан 
зохицох зорилгоор үндсэн кемп дээрээ 1-2 хоноод дээд 
кемп дээрээ хоноод буцаж буугаад дахин 1-2 өгсөж 
оргилын гол авиралтыг хийдэг. Өндөрт дасан зохицох 
бэлтгэл авиралт маань оргил оргилын өндрөөс 
шалтгаалж хоног хугацаа нь янз бүр байдаг. Өндөрт 
дасан зохицно гэдэг нь хүн болгонд биеийн онцлогоос 
нь шалтгаалж өндрийн өвчин илэрдэг бөгөөд энэ 

өндрийн өөрчлөлтөд дасан зохицохыг хэлж байгаа 
юм. Дээшлэх тусам агаар сийрэгжин, амьсгалахад 
хүндрэлтэй болж өндрийн өвчин хүн хүнд өөр өөр 
байдлаар илэрдэг. Толгой өвдөх, дотор муухайрах, 
хавагнах, даралт ихсэх, бүр цаашлаад хүчил төрөгчийн 
дутагдалд орох, уушги усжих, өөрийн ухаан санаагаа 
жолоодож чадахгүй болох гэх мэт өөрчлөлтүүд 
илэрдэг. Энэ өөрчлөлтөд богино хугацаанд дасан 
зохицох хамгийн чухал зүйл нь өндөр авалт хийж 
өгсөөд л, уруудаад л, өгсөөд л байх шаардлагатай 
байдаг. 

Мөн оргилд хүрснээр авиралтыг амжилттай 
боллоо гэж тооцдоггүй. Учир нь бид ямар нэгэн 
эрсдэл, осолгүйгээр оргилоос уруудаж хамгийн 
сүүлийн кемп буюу үндсэн кемп дээрээ ирснээр 
авиралтыг 100 хувь амжилттай болсонд тооцдог. 
Хүн оргил өөд өгсөхөд биеийн ядаргаа болон эрүүл 
мэндийн асуудал харьцангуй бага, бүх хүчээ дайчлан 
оргил өөд тэмүүлдэг ба оргилоос уруудахад олон цаг 
сийрэг агаартай, хүчил төрөгчийн дутагдалтай орчинд 
авиралт хийснээр бие сулрах, өндрийн өөрчлөлт өгөх 
гэх мэт өөрчлөлтүүд гардаг тул буухдаа маш хянуур, 
анхааралтай байх ёстой байдаг. Ингээд эцэст нь оргил 
дээр гараад сайхан гүнзгий амьсгаа авч, хамгийн 
цэнгэг агаараар уушгиа баярлуулна даа. Өндөр 
оргилууд ихэнхдээ бэлдээ сайхан дулаахан, цаг агаар 
тогтуун байсан ч яг оргил дээрээ байнга салхитай 

байдаг. 
Маш хүнд спорт гэж харагддаг. Хамгийн хүнд 

авиралт болон сэтгэлд үлдсэн авиралтуудаасаа 
дурдвал?

Эрсдэл ихтэй хүнд спорт хэдий ч хүнд сайхан 
зүйлсийг суулгаж өгдөг гэж боддог. Үнэнч байдал, 
нэгэндээ итгэх итгэл, тэсвэр тэвчээр, багийн гишүүн 
байх гээд олон сайхан талтай.

Оргил оргилын авиралт өөр өөрийн гэсэн бэрхшээл, 
сорилттой байдаг. Уулын спорт сонирхогч хүнийхээ 
хувьд авиралт болгон маань миний өөртөө бий 
болгосон бахархал минь юм. Африк тивийн ноён оргил 
Килиманжарын авиралтыг 40 гаруй хэмийн бүгчим 
халуунд 20-25 хилийн ачаатай, өдөрт хэдэн цаг алхаж 
хийсэн бол Хойд Америк тивийн ноён оргил болох 
Денали оргилд цасны гутлаа өмсөн, бүх ачаагаа хоёр 
хуваан үүргэвчээ үүрэн, чаргатай ачаагаа чирээд 
алхсан байдаг. Харин Ази тивийн ноён оргил Эверест 
хайрхны авиралтаар бараг хоёр сар майханд, өдөн 
хөнжилд унтсан гэх зэргээр авиралт болгон өөр өөрийн 
том жижиг гэхгүй сорилтуудтай байдаг. 

Миний хувьд нийт долоон тивийн ноён оргилуудын 
зургаан оргилд нь авиралт хийсэн. Өмнөд Америкийн 
Аконкагау (6962м), Хойд Америкийн Денали (6194м), 
Австралийн Косюшко (2228м), Африкийн Килиманжаро 
(5895м), Европын Эльбрус (5642м) оргил дээр гарч 
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дэлхийн хамгийн өндөр оргил буюу Ази тивийн Эверест 
хайрхан (8848м)-ы 8700 метрт хүрсэн байгаа.

Эверест хайрханд хийсэн хоёр сарын авиралтыг 
маань Хятад Түвдийн уулын холбоо үнэлж, оргил 
дээр гарсан гэсэн батламжийг өгсөн. Дэлхийн 
долоон тивийн оргилын авиралтыг хоёр ангилдаг 
бөгөөд миний хийсэн авиралт нь Бассын ангилал нь 
юм. 7 дахь оргил буюу Өмнөд туйлын Винсон оргил 
(4892м)-д хийх авиралт нь маш өндөр зардалтай 
болохоор одоохондоо төлөвлөөгүй л байна. Нэгэн 
сайхан нартай өдөр авирна гэж бодож байгаа 
Хамгийн сүүлд хийсэн авиралтынхаа талаар бидэнд 
ярьж өгөөч? 

Саяхан Тажикстан улсын Энерги оргил (5120м) 
болон Ленин оргил (7134м)-д  Киргиз талаас нь МУГТ 
Г.Өсөхбаяр, уулчин Б.Онон нарын хамт амжилттай 
авиралт хийгээд ирлээ.

Эх орноосоо явахдаа бид Тажикстан улсын нутаг 
дэвсгэрт орших Памирын нурууны Коммунизм(7495м), 
Корженевски (7105м) оргилуудад авиралт хийх 
төлөвлөгөөтэй байсан боловч хөндлөнгийн шалтгааны 
улмаас авиралт цуцлагдан дээрх хоёр оргилд авиралт 
хийгээд ирсэн. Гэхдээ зорьж байсан хоёр оргилдоо 
дараа авирахдаа авиралтын нийт зардлын 50 хувийн 
хөнгөлөлтийн эрхтэй ирсэндээ баяртай байгаа.

Энерги оргил нь байгалийн маш үзэсгэлэнтэй газар 
нутагт оршдог, бид энэ оргилд авиралт хийсэн анхны 
монголчууд. Яагаад ч юм нэрээсээ эхлээд нэг л гоё 
санагдаад байгаа. 

Ленин оргилын авиралтын хувьд уулынхаа бэлд 
хүрэхээс эхлээд нэлээн их алхуулдаг, авиралтын 1-3 
кемпийн хооронд маш их ангалтай, цасан нуранги үүсэх 
магадлал ихтэй, хайруулын таваг нэртэй уулын хажуу 
энгэрээр дээрээсээ наранд шаруулаад, дороосоо 
цасанд ойсон нарны туяанд төөнүүлэн их алхдаг. 6400 
метрээс дээш оргил хүртэл олон удаа өгсөж урууддаг 
юм билээ. Анх удаагаа явж байгаа болохоор тийм гэж 

бодоогүй, сүүлийн гурван жижиг толгодын наана би 
бүр “юу вэ арай ч дээ “ гэж дуу алдсан. Хажууханд явж 
байсан гадаад хүн бараг миний хэлж байгааг ойлгосон 
байхаа.

Энэ оргилд дэлхийд хамгийн томд тооцогдох осол 
гарсан байдаг юм билээ. 1991 онд ойролцоогоор 
5300 метрийн өндөрт байрлах 2-р кемп цасан 
нурангид өртөн 40 гаруй хүн  амь эрсдэж, нэг хүн 
амьд гарсан байдаг юм билээ. Тэр хүн бараг жил бүр 
авиралтын улирлаар ирж, осол болсон газраас амь 
эрсэдсэн уулчид болон тэдний эд зүйлийг эрж хайн, 
олсон зүйлээ оршуулдаг гэж ярьдаг юм билээ. Их 
харамсалтай, гунигтай явдал.

Таны хэлэх дуртай үг юу вэ?
Та хэн ч байсан өөрийнхөө амжилттай хийсэн 

зүйлээр бахархаж байгаарай. 

Энэ бүх хүнд хэцүү авиралтуудыг амжилттай 
дуусгахад таныг дэмжиж тусалсан олон хүн байсан 
байх. Тэдэнд хандаж юу гэж хэлэх вэ?

Би ганцаараа бол энэ их амжилтыг гаргаж, энэ 
сайхан хайрхнуудад бараалхаж чадахгүй байсан. 
Авиралт бүрийн минь ард намайг дэмжиж байдаг 
аав, ээж, ах дүүс, үр хүүхэд, хамт олон, орон нутгийн 
удирдлагууд, нутгийн зон олон, найз нөхөд байгаад 
маш их баяртай байдаг. Та бүгдийнхээ сэтгэлийн болон 
бүх талын дэмжлэг туслалцаанд талархаж явдаг 
шүү. Мөн компанийн зүгээс Эверест болон Аконкагуа 
оргилын авиралтуудыг санхүүжүүлж байсан ба 
авиралтын хугацаанд ажил төрлийг маань зохицуулж, 
ээлжийн амралт, чөлөө авах боломжоор хангаж 
өгдөгт талархаж явдаг. Уулын спорт маань маш өндөр 
өртөгтэй тул компанийнхаа  дэмжлэгт сэтгэл өндөр 
байдаг.
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ХАНБОГД СУМД “ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ” 
БАРИГДАЖ БАЙНА

Ханбогд сумд баригдах “Өвс тэжээлийн агуулах”-
ын барилгын шав тавих ёслол 11 дүгээр сарын 
13-ний өдөр болж өнгөрлөө. Энэхүү агуулах нь  “Оюу 
толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу 
Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн санхүүжилтээр баригдаж 
байна. 370 сая гаруй төгрөгийн санхүүжилтээр 
баригдах агуулахын барилга нь тэнхлэгээрээ 50мх20м 
хэмжээтэй, өвсний задгай саравч, тэжээлийн битүү 
савтай байх бөгөөд барилгын ажлыг орон нутгийн 
“ЛогМон” компани гүйцэтгэж байна.

 Энэхүү “Өвс тэжээлийн агуулах” нь Гурван талт 
зөвлөлийн байгуулсан “Гомдол барагдуулах гэрээ”-ний 
хүрээнд хийхээр тохирсон нэгэн чухал ажил юм. Өвс 
тэжээлийн агуулах байгуулагдсанаар Ханбогд сумын 

нийт малчин өрх цаг агаарын хүндрэлийг хохирол 
багатай даван туулах, орон нутгийн эдийн засаг, 
МАА-н нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх зэрэг чухал ач 
холбогдолтой. Тус төсөл нь Өмнөговь аймгаас орон 
нутагтаа 2019 оныг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэржилтийг 
дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулан 
Ханбогд сумаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа 
онцлогтой. Сүүлийн арван жилд Ханбогд сумын 
малын тоо толгой эрчимтэй өсөж өнгөрсөн жилийн 
мал тооллогоор 170 мянга гаруй мал тоологдсон. 
Мөн тус сумд 4-5 жилийн давтамжтай ган, зуд болох 
магадлал өндөр байдаг. Ган, зуд тохиолдсон үед 
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар аймгаас өвс, тэжээлээ 
татдаг байсан бөгөөд энэ нь малчдад түргэн шуурхай 
үйлчлэхэд хүндрэлтэй байсан юм. Стандартын 

шаардлагад нийцсэн нөөцийн өвс, тэжээлийн 
агуулахтай болсноор энэхүү асуудал шийдэгдэнэ.

“Оюу Толгой” компани “Эрдэс баялгаас эрдэм 
мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх” алсын 
хараатай ажилладаг бөгөөд компанийн үнэт 
зүйлсийн тэргүүлэх таван чиглэлд Хамтын зүтгэлийг 
тодорхойлсон байдаг билээ. Рио Тинто группийн 
хэмжээнд “Үйл ажиллагааны Түншлэлийн хөрөнгө 
оруулалтын” стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж 
байна.

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих сан” нь 2015 
оноос хойш 179 төсөл хөтөлбөрийг 46,1 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлсний 12,5 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилт Ханбогд сумд хэрэгжих томоохон төсөл 
хөтөлбөрүүдэд зарцуулсан байна. 
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БАЯЖМАЛЫН УУТЫГ ХАНБОГДОД 
ҮЙЛДВЭРЛЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

“Оюу Толгой” компанийн эцсийн бүтээгдэхүүн 
болох зэсийн баяжмалыг хэрэглэгчдэд хугацаанд нь 
найдвартай хүргэхэд ашигладаг ач холбогдол бүхий 
бүтээгдэхүүн бол хоёр тоннын даацын баяжмалын уут 
юм. “Оюу Толгой” компани нь олон улсын ISO стандарт 
бүхий тусгай загвар технологиор үйлдвэрлэгддэг тус 
баяжмалын уутны ханган нийлүүлэлтийг “Монголд 
Үйлдвэрлэв” стратегийн хүрээнд дотоодын ханган 
нийлүүлэгчид тэр дундаа орон нутгийн үйлдвэрүүдээс 
худалдан авалт хийж, хэрэгжүүлж ажилладаг. Өдгөө 
дотоодын дөрвөн үйлдвэртэй хамтарч ажилладаг ба 
Өмнөговь аймгийн Манлай сумд нэг, Даланзадгад 
сумд хоёр үйлдвэр тус тус үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Тэгвэл Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд 

11 дүгээр сарын 11-ний өдөр “Минерал Байг” ХХК 
шинэ салбар үйлдвэрийг “Ханбогд Минерал Байг” 
ХХК нэртэйгээр ашиглалтад оруулж орон нутгийн 
хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах бодит ажил болгон 
хэрэгжүүлж эхэллээ. “Минерал Байг” ХХК нь “Оюу 
Толгой” компанитай 2010 оноос хойш өнөөг хүртэл 
хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 
1.2 сая орчим баяжмалын уут нийлүүлээд байна. Мөн 
тэдний шинээр ашиглалтад оруулаад буй “Ханбогд 
Минерал Байг” үйлдвэрийн хувьд сард 10-15 мянган 
шуудай үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ба орон нутагт 40 
гаруй ажлын байр шинээр бий болгож татвар хураамж 
хэлбэрээр Өмнөговь аймгийн сан хөмрөгт багагүй үр 
өгөөж өгөх юм.

“ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-
ЭРҮҮЛ ОЮУТАН” АЯН

Ханбогд сумын залуучуудын хөгжлийн төвөөс 
“Эерэг хандлага-Эрүүл оюутан” аяныг  Сум дундын 
эмнэлэгтэй хамтран 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр зохион байгууллаа. Тус аянд Ханбогд сумын 
Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвийн цахилгаан, 
механик, гагнуурын ангийн нийт 37 оюутан хамрагдсан. 
Уг мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвийн оюутнууд 
нь өсвөр үе, залуучуудаас бүрддэг бөгөөд энэхүү 
аяны хүрээнд эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ хийж  
зөвлөгөө өгч, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, бэлгийн 
боловсролын талаар сургалт зохион байгууллаа. 
Эрүүл мэндийн үзлэгээр  өндөр, жин, даралт, зүрхний 
хэм, зүрхний бичлэг, хэвлийн эхо, цусны ерөнхий 
шинжилгээ, рентген зураг зэрэг шинжилгээнүүдийг 
авлаа. 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

8  |  ot.mn

“БИД НЭГ ГЭР БҮЛ” НЭЭЛТТЭЙ ӨДРИЙН ҮНЭЛГЭЭ
2019 оны 10 дугаар сарын 10-12-ний өдрүүдэд 

Ханбогд, Манлай, Баян-овоо сумдад болсон “Бид нэг 
гэр бүл” нээлттэй өдөрлөгийн үйл ажиллагааг иргэд 
үнэллээ.

Энэхүү үнэлгээнд нийт нийт 184 иргэн хамрагдсан 
бөгөөд ерөнхийдөө бүгд эерэгээр үнэлсэн буюу 88% нь 
маш сайн, сайн гэж үнэлсэн бөгөөд  89% нь сонирхсон 
асуултдаа хариулт авсан сөрөг буюу хангалтгүй 
үнэлгээ байхгүй байна. 

Нээлттэй өдөрлөгийн хүрээнд хийсэн ажлуудаас 
Оюу толгойн видео танилцуулга болон тэмцээн 
уралдаан нь иргэдэд илүү таалагдсан бөгөөд 
нээлттэй санал хүсэлтэд  баяр хүргэсэн, талархал 
илэрхийлсэн, эерэг санал олон байсан юм. Харин 
зохион байгуулалтыг 9 дүгээр сарын 15-аас өмнө ногоо 
хураалтын үеэр, цаг агаар дулаан байхад хийх талаар 
олон санал ирсэн. 

Мөн Оюу толгой Баян-Овоо чиглэлийн замыг 
сайжруулах, орон нутгаас худалдан авалт хийх, ажлын 
байранд орон нутгаас иргэдийг түлхүү авах зэрэг 
саналууд дараагийн байранд орж байлаа.

89% нь өөрийн сонирхсон асуултандаа хариулт авсан

2. Иргэд сонирхсон асуултандаа хариулт авсан эсэх 

Асуулт Хариулт Хариултын тоо  %

Та өдөрлөгийн үеэр 
өөрийн сонирхсон 
асуултандаа хариулт 
авч чадсан уу?

Маш сайн 38 20.7
Сайн 87 47.3
Дунд 40 21.7
Муу 9 4.9
Маш муу 4 2.2

Мэдэхгүй 6 3.3

• 88,6% сайн, маш сайн гэж үнэлсэн   
• 100% эерэгээр үнэлсэн

1. Өдөрлөгийн талаарх ерөнхий үнэлгээ  

Асуулт Хариулт Хариултын  тоо %

Өдөрлөгийн арга хэмжээг 
ерөнхийд нь хэрхэн үнэлэх 

вэ?

Маш сайн 48 26.1

Сайн 115 62.5

Дунд 21 11.4

Муу 0 0
Маш муу 0 0

Орон нутгийн иргэдийн үнэлгээ, n=184

Маш сайн, 
26.1%

Сайн, 62.5%

Дунд зэрэг, 
11.4% Маш 

сайн, 
20.7%

Сайн, 
47.3%

Дунд 
зэрэг, 
21.7%

Муу, 4.9

Маш 
муу, 2.2

Мэдэхгүй, 
3.3%
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2018, 2019 ОНЫ КВОТЫН САНХҮҮЖИЛТЭЭР БАЯН-ОВОО 
СУМД ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

АМЖИЛТ
Нийгмийн өмнө 
хүлээгдэж байсан 
чухал чиглэлийн 
салбарууддаа 
санхүүжилт 
болгосон 

CУРГАМЖ, 
САЙЖРУУЛАХ 
АСУУДАЛ
Цаг хугацаа, 
үнийн өсөлтөөс 
болж төсөл 
хэрэгжих явцад 
үйл ажиллагааны 
санхүүжилт 
зөрүүтэй байх 
асуудал үүсэж 
байсан

ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Нийтэд нээлттэй 
санхүүжилт, 
шалгаруулалт 
ил тод, шударга 
явагдсан

ДЭМЖЛЭГ ХҮСЭХ 
АСУУДАЛ
Санхүүжилт олгох 
чиглэлүүдээ 
тодорхойлж, 
төсөл сонгон 
шалгаруулалтаа 
хийсэн тул 
маргаан, асуудал 
гараагүй.

АМЖИЛТ
Нийгмийн өмнө 
хүлээгдэж байсан 
чухал чиглэлийн 
салбарууддаа 
санхүүжилт 
болгосон

CУРГАМЖ, 
САЙЖРУУЛАХ 
АСУУДАЛ
Дотоод зохион 
байгуулалтаас 
болж цаг алдсан 
тохиолдол гарсан

ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Нийтэд нээлттэй 
санхүүжилт, 
шалгаруулалт 
ил тод, шударга 
явагдсан

ДЭМЖЛЭГ ХҮСЭХ 
АСУУДАЛ
Санхүүжилт олгох 
чиглэлүүдээ 
тодорхойлж, 
төсөл сонгон 
шалгаруулалтаа 
хийсэн тул 
маргаан, асуудал 
гараагүй.

2018 оны квотын санхүүжилтээр Баян-Овоо сумд хэрэгжсэн 
төсөл хөтөлбөрүүд 

1 

№ Төслийн нэр Гэрээний үнэ ₮ Үр дүн Гүйцэтгэгч Төлөв 

1 Эрүүл мал-Эрүүл 
хүнс 10,836,500 3 багийн 272 бууцыг ариутгаж 

халдваргүйжүүлнэ. Түмэн сухайт хоршоо Хэрэгжиж дууссан, хаагдсан 

2 Ногоон төгөл 35,400,000 Хүлэмжийн аж ахуйг 
хөгжүүлнэ Ногоон төгөл нөхөрлөл Хэрэгжиж дууссан 

3 Таван Эрдэнэ 28,000,000 Мал ариутгалын явуулын 
хашаа, чингэлэг хийнэ. О.Цэнджаргал Хэрэгжиж дууссан 

4 Цэвэр агаар 15,000,000 Сумын спортын талбайд 4 
ширхэг сүүдрэвч барина Ц.Бямбажав Хэрэгжиж дууссан, хаагдсан 

Баян-овоо сумын Эрүүл мал-эрүүл хүнс төсөл Баян-овоо сумын  Таван эрдэнэ төсөл 

Байгаль орчны менежмент 

1 хөтөлбөр  
35.4 сая ₮  

Уламжлалт мал аж ахуй, 
бэлчээрийн менежмент 
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15 сая ₮  

Нийгмийн дэд бүтэц, 
хөрөнгө оруулалт 

2019 оны квотын санхүүжилтээр Баян-Овоо сумд хэрэгжсэн төсөл 
хөтөлбөрүүд 

2 

№ Төслийн нэр Гэрээний үнэ ₮ Үр дүн Гүйцэтгэгч Төлөв 

1 Шинэ сонголт 31,630,000 ЕБДСургуулийн мэдээлэл зүйн 
танхимтай болох 

ЕБДСургуулийн заах аргын 
нэгдлийн ахлагч Ц.Бямбажав 

Хэрэгжиж дууссан, удахгүй 
нээлтээ хийнэ 
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Сумын онцгой байдлыг гамшиг 
ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
техник, тоног хэрэгслээр 
хангана 
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төгөлдөр говь ХХК 
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хүрээлэнгийн захирал 
Ч.Амартүвшин 

Хэрэгжиж байгаа, 
тайлангын ажил хийгдэж 
байгаа 
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албанд техник хэрэгслээр хангах 

Үндэсний түүх соёл, аялал 
жуулчлал 

1 хөтөлбөр  
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МАЛЧИД УСНЫ МОНИТОРИНГ 
ХИЙЖ БАЙНА

“Мөнх Ногоон Галба” ТББ нь малчдын оролцоотой 
байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрийг “Зэрлэг 
амьтан ажиглалт”, “Ургамал бэлчээр хайлаасны 
тооллого”, “Агаарын чанар тоос”, “Ус”зэрэг 4 чиглэлээр 
хэрэгжүүлж байна. 

Усны мониторингид Ханбогд сумын дөрвөн багийн 
68 малчин өөрсдийн 69 гар худагт хэмжилт хийж 
хамрагдаж байгаа. Энэ удаад Халивын голын сайр 
дагуух долоон худгийн усны түвшин хэмжилтийн 
талаарх мэдээллийг малчдын хэмжсэн байдлаар 
үзүүлж байна. 

Цаашид Мөнх ногоон галба ТББ нь усны түвшинд 
хэмжилт хийх малчдынхаа тоог нэмэгдүүлэх 

төлөвлөгөөтэй ажиллаж 
байна. Хамрагдах 
сонирхолтой малчид 
санал хүсэлтээ тухайн 
байгууллагад ирүүлээд 
оролцох, өөрсдийн энгийн 
гар худагтаа хяналт хийх 
бүрэн боломжтой. 

Хаяг: Иргэдийн 
хөгжлийн төвийн 2 
давхар 16 тоот Холбоо 
барих утас: 99990066, 
99981325.

ХАНБОГД СУМЫН 
ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ТӨВИЙН НЭЭЛТТЭЙ 
ХААЛГАНЫ ӨДӨР

Ханбогд сумын Залуучуудын хөгжлийн төвийн 
Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 11 дүгээр сарын 16-ны 
өдөр зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр гитар сонирхогч, 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, гадаад хэл, залуучуудын 
хөгжлийн төвийн дэргэдэх залуучуудын зөвлөл, 
сургалт, Y PEER, гарааны бизнес, компьютер, угтах 
үйлчилгээ гэсэн есөн өртөөгөөр өдөрлөгт ирсэн 
зочдыг аялуулж танилцуулсан. 

Уг арга хэмжээнд нийт 80 гаруй өсвөр үе, залуучууд 
хамрагдлаа. Зочдоос “Манай төвийн үйл ажиллагааны 
талаар танд ямар санал байна вэ?” гэсэн сэтгэл 
ханамжийн нээлттэй асуулга авахад: Сэтгэл ханамжтай 
байна, үнэ төлбөргүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 
талархалтай байна, маш боломжийн шинэлэг байлаа, 
гадагш хандсан үйл ажиллагаа зохиох хэрэгтэй байна, 
маш сайхан үйл ажиллагаа явуулж байна баярлалаа 
гэсэн  хариултууд зонхилсон байв. 
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УГААРЫН ХИЙН ХОРДЛОГО

ХҮН ЭМНЭЛГИЙН БУЛАН

САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Санал:  Орон нутгаас санал ирээгүй

Гомдол: Орон нутгаас гэрээт компанитай холбоотой 
нэг, хүний нөөц болон хангамжтай холбоотой нэг 
гомдол хүлээн авсан бөгөөд эдгээр гомдлыг судлан 
шийдвэрлэх шатанд явж байгаа.

Хүсэлт: Орон нутгаас нийт зургаан хүсэлт хүлээн 
авч, дөрвөн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна. 10 дугаар 
сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн 
байдлыг дор харуулав.
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

0

2019 оны 10 дугаар сар 31

Компани Ажилчидын тоо
"Оюу толгой" ХХК 412
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 29
Буянт Галба ХХК 35
Говь Гурван Сайхан ХХК 30
Даян Контракт Майнинг ХХК 350
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 100
Жи Си Ар Монголиа 168
CAML ХХК 31
НБИК ХХК 22 Сум Ажилчидын тоо
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 53 Ханбогд 1482
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 96 Баян-Овоо 76
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 31 Даланзадгад 1162
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 909 Манлай 137
Терра Экспресс ХХК 87 Өмнөговь аймгийн бусад сум 146
Ханбогд Хайрхан ХХК 31
Ханбогд Хурд ХХК 114
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 93
Эко Минерал ХХК 27 Удирдах ажилтан 26
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 22 Инженер, мэргэжилтэн 31
Эс Си Си ХХК 54 Оператор 205
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 285 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 98
Орика Монголиа ХХК 24 Дадлагажигч ажилтан 18
Нийт 3003 Бусад 2625

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ
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2018 2019

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

"Оюу толгой" ХХК

Гэрээт компани

61%20%

19%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, Мэргэжил олгох 
хөтөлбөрийг төгсөгчдийн ажиллаж буй 

байдал

Оюу толгой

Гэрээт компани

Бусад59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 

төгсөгчид

Улаанбаа
тар

Өмнөговь

73

22

116

68

32

13

32

23

Эрүүл мэнд ш/у

Байгалийн ухаан

Нийгмийн ухаан 

Боловсрол

Уул уурхай

Мэдээллийн технологи

Инженер/технологи

Барилга

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2019 оны  10-р сарын 31-ний байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 3003 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах хүчний 
22.6 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
эрэгтэй 157, эмэгтэй 222 оюутныг тэтгэлэгт хамруулснаас 
одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн суралцаж байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн бэлтгэн хөгжүүлж, 
хичээлээс гадуур сурч боловсроход 
чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь аймгаас 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь аймгаас 144 залуус 
хамрагдсаны 68 хувь нь Оюу толгой төсөлд ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд уул уурхайн 
болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх түвшинд 
ажиллаж байна.

Өмнөговь, 
20%

Бусад, 80%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 3%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа4%

Барилга 
3%

Сайтын үйлчилгээ 10%

"Оюу толгой" ХХК-д  ажиллаж буй Өмнөговь  аймгийн ажилтнуудыг албан 
тушаалаар ангилбал:
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хөтөлбөрийг төгсөгчдийн ажиллаж буй 

байдал

Оюу толгой

Гэрээт компани

Бусад59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 

төгсөгчид

Улаанбаа
тар

Өмнөговь

73

22

116

68

32

13

32

23

Эрүүл мэнд ш/у

Байгалийн ухаан

Нийгмийн ухаан 

Боловсрол

Уул уурхай

Мэдээллийн технологи

Инженер/технологи

Барилга

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2019 оны  10-р сарын 31-ний байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 3003 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах хүчний 
22.6 хувийг эзэлж байна.

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
эрэгтэй 157, эмэгтэй 222 оюутныг тэтгэлэгт хамруулснаас 
одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн суралцаж байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн бэлтгэн хөгжүүлж, 
хичээлээс гадуур сурч боловсроход 
чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь аймгаас 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь аймгаас 144 залуус 
хамрагдсаны 68 хувь нь Оюу толгой төсөлд ажиллаж байна.

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд уул уурхайн 
болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх түвшинд 
ажиллаж байна.

Өмнөговь, 
20%

Бусад, 80%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 3%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа4%

Барилга 
3%

Сайтын үйлчилгээ 10%

"Оюу толгой" ХХК-д  ажиллаж буй Өмнөговь  аймгийн ажилтнуудыг албан 
тушаалаар ангилбал:
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ҮНДЭСНИЙ АЯН 
ХАНБОГДОД

Үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа 
“Дураараа бишээ! Дүрмээрээ” аяныг Тээврийн 
цагдаагийн алба, Цогтцэций сум болон Ханбогд 
сумын Цагдаагийн тасгийн замын цагдаагийн 
хэсэгтэй хамтран Ханбогд сумын иргэд ААН, 
Албан байгууллагууд дунд зохион байгууллаа. Тус 
аяны хүрээнд  ЕБС-ийн 600-аад сурагчдад замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалт орж, 12 
байгууллагын 220 гаруй ажилчид тус аянд нэгдлээ. 

УЛААНБААТАР 
ХАНБОГДЫН 
ЧИГЛЭЛД ШУУД 
НИСЛЭГ ЯВУУЛЖ 
ЭХЭЛЛЭЭ

2019 оны 10 дугаар сарын 13-нд Ханбогд сумд 
зохион байгуулагдсан нээлттэй өдөрлөгийн үеэр 
Аэромонголиа авиакомпани болон “Оюу Толгой” 
компанийн хооронд хуваарьт нислэгийн гэрээ 
байгууллаа. 

“Аэро Монголиа” компани өмнө нь тус чиглэлд 
шууд нислэг явуулж байсан ч уг нислэг нь зөвхөн Оюу 
толгойн ажилчдад зориулсан захиалгат нислэг байсан 
билээ. Харин 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 
эхлэн “Аэро Монголиа” компани Улаанбаатар – Ханбогд 
сум Ханбумбат нисэх буудал чиглэлд, долоо хоног 
бүрийн баасан гарагт хуваарьт нислэг явуулж эхэлсэн 
бөгөөд нислэгийн тийзийг олон нийтэд нээлттэй нэг 
талдаа 245000 төгрөгөөр худалдаалан борлуулж байна. 
Та бүхэн нислэгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
“Аэро Монголиа” компанийн +976 70103030 дугаарт 
холбогдон тодруулах боломжтой.
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АХМАДУУДАД ЗОРИУЛСАН
“ЭРҮҮЛ НАСЖИЛТ” ТӨСӨЛ

Ханбогд сумын Ахмадуудын эрүүл мэндэд 
зориулсан “Эрүүл насжилт” төсөл амжилттай 
хэрэгжиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Энэхүү төслийг Эрүүлийг Хамгаалахын тэргүүний 

ажилтан,  ахмад эмч Ж.Наранцэцэг, Баян багийн 
ахмадын зөвлөлийн дарга Д.Дулмаа, өндөр настан 
Ц.Чулуунбат нар санаачлан “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан”-гийн орон нутгийн квотод өргөн 
барьснаар уг төсөл нь 22 сая гаруй төгрөгөөр 
санхүүжигдсэн. Уг төслийн хүрээнд авсан тоног 
төхөөрөмжийг “Ахмадын баярын өдөр”-өөр 
ахмадын хороонд гардуулсан.  Ханбогд сумын 
азай буурлууд эрүүл байж урт удаан наслахад 
чухал хөрөнгө оруулалт болсон энэхүү үйл 
ажиллагаанд ахмадууд маань сэтгэл өндөр байна. 
“Эрүүл насжилт” төслөөр орж ирсэн эмчилгээний 
багаж тоног төхөөрөмж нь Монгол улсын ЭМС-т 
нэвтрүүлэн ашиглаж буй сүүлийн үеийн дэвшилтэт 
техник хэрэгслүүд юм. 

Ахмадууд маань эрүүл мэнддээ анхаарч өндөр 
ач холбогдол бүхий аппарат тоног хэрэгслээрээ сар 
бүрийн 10, 20, 30-ны өдрүүдэд өргөөндөө цуглан 
үйлчлүүлж байна. Ахмад настнуудыг эрүүл байлгаж 
хөдөлгөөний дутагдлаас ангижруулах нийгэм, гэр 
бүлд ахмад настнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилготой хэрэгжүүлж буй чухал төсөл юм” гэж 
ахмад эмч Ж.Наранцэцэг ярилаа.

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН ДҮРЭМ
Энэ удаагийн дугаар буюу

2019 оны 11 дүгээр сарын дугаараас эхлэн 
суманд гэдэг үгийг сумд гэж бичихээр 
болсныг дуулгаж байна. 

Сум гэдэг үг нь харьяалахын тийн 
ялгалын -ын нөхцөлийг залгахад сумын 

гэж шууд хувирч байгаа тул зөв бичгийн 
дүрмээрээ суманд биш сумд гэж бичнэ.

Үүнтэй нэгэн адил сургалт гэдэг үг 
сургалтын гэж хувирах тул сургалтанд биш 
сургалтад болж хувирна.

МИНИЙ ЭЭЖ 
ШИДТЭН ЮМ БИЛЭЭ
Ээжийг минь маань уншихад
Эвхээстэй судар задарч зандангийн навчис хийсдэг
Эрдэнийн хүрд эргэж тарнийн аялгуу эгшиглэдэг
Торгоны хээ хөвөрч мэгзимийн үсгээр тодордог
Тоос буусан хадганд диваажингийн төгөл цэцэглэдэг
Миний Ээжий шидтэн юм билээ.
Ээжийг минь маань уншихад
Элэнцийн газар анирлаж галбир цэцэгс дэлгэрдэг
Эртний домог сэрж ГАНГА-ийн зэгс бөхийдөг
Эзгүй тал эгшиглэж сөөг, шинс нахиалдаг
Эмээгийн үлдээсэн эрихнээс хүжийн үнэр анхилдаг
Миний Ээжий шидтэн юм билээ.
Ээжийг минь маань уншихад
Хоргой нөмөрсөн бурхдын амьгүй зүрх нь цохилдог
Холбоо хоёр уулын эзэд нь дуулж тайвширдаг
Холын чимээнд сэрвэлзсэн гэрийнх нь сүнс тайтгардаг
Хотол чуулсан дэнжид тогоруу цамнадаг харагддаг
Миний Ээжий шидтэн юм билээ
Миний ээжий шидтэн юм болохоор
Гил хархан үснээс нь ариун ганга үнэртдэг
Гэрэлт ариун энгэрээс нь цагаан сүү шүүрдэг
Боргил чийрэг гараас нь талын арц асгардаг
Бор дээлийнх нь хормойноос хөндийн агь зүүгддэг
Ээжийг минь инээхэд дорнын солонго татдаг
Ээжийг минь гунихад домгийн бороо зүсэрдэг
Ээжийг минь уйлахад цавьдар цас хаялдаг
Ээжийг минь дуулахад цамнаа салхи бүжиглэдэг
Миний Ээжий шидтэн юм билээ.

   Ч.Чагнаадорж

УРАН ЗОХИОЛЫН БУЛАН
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Редактор: Э.Баярчимэг

Мэдээллийг бэлтгэсэн: Ц.Наранмандах, 
Ч.Амгалан, Б.Азжаргал, Л.Баярбаатар, 
Б.Танхилдулам, Б.Энхжаргал, Т.Отгонсүрэн, 
Д.Батаа, Б.Тогосмаа, Л.Ариунчимэг, Б.Батцэцэг, 
О.Цогбадрах, Д.Оргил,  Г.Баттөр, С.Батзаяа.
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Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал
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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,
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 Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7634)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

“Оюу толгой” компани AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
хэмжилтийг тасралтгүй хийж гүйцэтгэж байна. Байнгын 
хяналт шинжилгээний давуу тал нь хэмжилтийн мэдээг 
нэг минутын нарийвчлалтай гаргах 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 авахад нэн тустай юм.

Станц#1 хяналтын цэгийг уурхайн талбайн салхины дээд 
талд буюу баруун хойд буланд, бусад 3 станцыг уурхайн үйл 
ажиллагаанаас орчны агаарын чанарт өөрчлөлт үзүүлж 
байгаа эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох 
салхины доор байршлуудад байгаа. Тухайлбал, Станц#2 
-ыг ”Манлай” ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3-ыг 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 -ыг хог 
хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурин станцуудын 2019 
оны 10 дугаар сарын 16-аас 11 дугаар сарын 15-ны хооронд 
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 нэг удаагийн тохиолдлоор 
нийт 6.86 мм бороо орсон нь олон жилийн дундажтай 
ойролцоо үзүүлэлт юм. Ерөнхийд нь жилийн эхнээс тооцож 
үзвэл нийтдээ 71.2 мм хур тунадас буусан байгаа нь олон 
жилийн дундажаас хур багатай жил болж буйг илтгэж байна. 

Салхины дундаж хурд 4.8 м/с буюу олон жилийн 
дундажтай ойролцоо хурдтай байв. 

Олон жилийн дундажаар 10,11-дугаар саруудад салхины 
хурд 5м/с орчим байдаг. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж 
агууламж өмнөх сарын дунджаас Станц#1, #2, #3-ын хувьд 
0.001-0.003 мг/м3 хэмжээгээр өссөн байна. 

Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
дунджаар хяналтын Станц#1-д 0.004мг/м3, Станц#2-д 0.010 
мг/м3, Станц#3-д 0.002 мг/м3 

Станц#4-д 0.004 мг/м3  тус тус агууламжтай буюу ямагт 
Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд болох 
0.1мг/м3 -ээс бага буюу зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж 
байв.

АРАВДУГААР САРЫН АГААРЫН ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХЭМЖЭЭТЭЙ НИЙЦЭЖ БАЙНА

"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 оны X сарын 16-аас 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 нэг удаагийн тохиолдлоор нийт 6.86 мм бороо орсон 
нь олон жилийн дундаж (ОЖД)-тай ойролцоо үзүүлэлт юм. Ерөнхийд нь жилийн эхнээс тооцож үзвэл 
нийтдээ 71.2 мм хур тунадас буусан байгаа нь ОЖД-аас хур багатай жил болж буйг илтгэж байна. 
Жилийн эхнээс XI сарын хагас хүртэлх хугацаанд ОЖД-аар 100 орчим мм хур тунадас буудаг. Салхины 
дундаж хурд 4.8 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-тай ойролцоо хурдтай байв. ОЖД-аар X, XI 
саруудад салхины хурд 5м/с орчим байдаг. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж өмнөх сарын 
дунджаас Станц#1, #2, #3-ын хувьд 0.001-0.003 мг/м3 хэмжээгээр өссөн байна. Энэ сарын хувьд бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.004мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.010 
мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.002 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.004 мг/м3  тус тус агууламжтай буюу ямагт 
Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд болох 0.1мг/м3 -ээс бага буюу зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд нийцэж байв. 
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Хур тунадас Станц#1(ХС) 
Станц#2(МАС) Станц#3(ХХУТ) 
Станц#4(ХХБ) MNS4585:2016


