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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН
ДОТООДОД ЗАРЦУУЛСАН
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ
10 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР ДАВЛАА
Монгол Улсын хамгийн том гадаадын
хөрөнгө оруулалт болох “Оюу толгой”
компанийн дотоодод зарцуулсан мөнгөн
хөрөнгө 10 тэрбум ам.доллар давлаа.
Бид бүгдийн энэхүү хамтын амжилт нь
тус үйлдвэрийн Монгол Улсын хөгжил
дэвшилд хувь нэмрээ оруулах чин
эрмэлзлийг нотолж буй үзүүлэлт юм.
Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бид
улс эх орныхоо эдийн засгийн хөгжилд
төлсөн татвар, хураамжаараа, үндэсний
болон орон нутгийн худалдан авалтаараа,
цалин, хөлсөөрөө болон нийгэм, орон
нутагт бүтээсэн бүтээн байгуулалт,
хандив дэмжлэгээрээ тасралтгүй хувь
нэмрээ оруулсаар иржээ.
Сүүлийн энэ арванд бид ханган
нийлүүлэгчидтэйгээ хамтдаа өссөн
ба тэднийхээ чадавхыг нэмэгдүүлэн
олон улсын стандартад нийцсэн бараа,

үйлчилгээг Монголдоо үйлдвэрлэн
нийлүүлэх боломжийг бид хамтдаа хайж,
хамтдаа бүтээж ирсэн юм. Дотоодод
зарцуулсан мөнгөн хөрөнгийн дийлэнх
буюу 76 хувь нь дотоодын зуу зуун ханган
нийлүүлэгчдээсээ худалдан авсан бараа,
мөн үйлчилгээнд зарцуулагдсан байна.

нутгийн компани тээвэрлэж буйг
дуулгахад таатай байна” гэсэн юм.
“Оюу толгой” компани үйл
ажиллагаагаа эхэлсэн өдрөөсөө
хариуцлагатай ажил олгогч байж,
хөгжлийн тулгуур хүнийхээ хөгжлийг
тууштай дэмжин ажиллагсад болон
залуучуудад хандсан боловсрол, ур
чадварын хөрөнгө оруулалтыг хийсээр
ирсэн. Өдгөө Оюу толгойн нийт ажиллах
хүчний 93 хувь нь их, дээд сургууль,
коллеж төгссөн дотоодод төдийгүй бүс
нутагтаа өрсөлдөхүйц Монгол боловсон
хүчин болж бэлтгэгдсээр байна. “Оюу
толгой” компаниас өнөөдөр Австрали,
АНУ, Их Британи, Канад, Сингапур
дахь Рио Тинто группийн салбаруудад
ажиллаж, мэргэшиж, зөвлөж буй олон
арван түүчээ залуус бий.

“Оюу толгой” ХХК-ийн гүйцэтгэх
захирал Армандо Торрес: “Бид өнөөдөр
үндэсний болон орон нутгийн ханган
нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгож,
чадавхыг дэмжих чиглэлээр олон
төрлийн ажил хийсээр ирлээ. Оюу
толгойн уурхайн цогцолборт Ханбогдод
үйлдвэрлэсэн хувцастай, Даланзадгадад
хийсэн бээлийтэй, Улаанбаатарт хийсэн
хамгаалалтын гуталтай ажиллагсад
та бүхнийг угтана. Зэсийн баяжмалаа
бид Өмнөговь аймгийн Манлай сумд
үйлдвэрлэсэн уутанд ууталж, орон

Энэ удаад дэлхий дахинд тархаад буй
Коронавирусын халдварын болзошгүй
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн
байдал, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх,
эрүүл мэндийн байгууллагын эмч
мэргэжилтнүүдийн хувийн хамгаалах
Орон нутгийн сонин

Орон нутгийнхаа иргэд, түншүүдийнхээ
хамт иргэд, олон нийтэд өгөөжтэй
нийгмийн болон дэд бүтцийн хөгжилд
нисэх буудал, зам, сургууль, цэцэрлэг,
орон нутгийн байгууламжууд болох
цахилгаан эрчим хүч, ус цэвэршүүлэх
байгууламж, дулааны дэд бүтэц зэргийг
санхүүжүүлж, хамтран бүтээжээ.
Оюу толгойн гүний уурхай ашиглалтад
орох үед бид дэлхийн гурав дахь том
зэс, алтны уурхай болох төсөөлөлтэй
ба харин өдгөө бид аюулгүй ажиллагаа,
үйлдвэрлэлийн бүтээмжийн үзүүлэлтээр
аль хэдийн дэлхийд тэргүүлэх манлай
үйлдвэр болоод буйг дуулгахад таатай
байна.

Ноён Торрес: “Монголын өрсөлдөх

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ
“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”
КОРОНАВИРУСЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД
ЗОРИУЛАН 210.0 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХАНДИВ
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ОЛГОЛОО
“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө
оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг
Дэмжих Сан” нь хөрөнгө оруулагч
“Оюу толгой” компаниас олгосон
санхүүжилтээр Өмнөговь аймгийн
тогтвортой хөгжлийг дэмжих, иргэдийн
амьдралын сайн сайхан байдлыг
дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах
төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхээс
гадна ган зуд, гамшигт үзэгдэл зэргээс
үүдэлтэй хүндрэл бэрхшээлийг даван
туулах, уламжлалт өв соёлыг хамгаалах,
нийтийг хамарсан нэн чухал үйл
ажиллагаа зохион байгуулах зэрэгт
зориулан орон нутагт жил бүр хандив
тусламж үзүүлдэг.

чадварт хувь нэмэр оруулах уул уурхайн
мэдлэг, туршлага бүхий дараагийн үеийн
мэргэжилтнүүдийг бид бэлдэж байна”
гэсэн юм.

2020 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ,
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Санал: Орон нутгаас нэг санал хүлээн авсан
Гомдол: Орон нутгаас гэрээт компанитай холбоотой нэг гомдол
2020 оны 2 дугаар сарын санал, гомдол, хүсэлтийн мэдээ
хүлээн авсан бөгөөд судлан шийдвэрлэх шатанд явж байна.
Хүсэлт:
Орон
нутгаас
хүсэлт хүлээн авч, дөрвөн
Санал: Орон
нутгаас
1 саналнийт
хүлээн долоон
авсан
хүсэлтийг
шийдвэрлэсэн
байна.холбоотой 1 гомдол хүлээн авсан бөгөөд
Гомдол: Орон
нутгаас гэрээт компанитай

хэрэгсэл, эм эмнэлгийн хэрэгсэл,
ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн
бодис, нэн шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмжөөр хангахад хандив
туслалцаа үзүүлэхийг хүссэн Өмнөговь
аймгийн эрх бүхий байгууллагын
хүсэлтийг хүлээн авч, “Оюу толгой”
компани болон тус компанийн хөрөнгө
оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг
Дэмжих Сан”-ийн Удирдах зөвлөл
шуурхай хэлэлцэн аймагт нийт 210.0
сая төгрөг, үүнээс Ханбогд суманд 10.0
сая төгрөгийн хандив, тусламжийг
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гаас
олгохоор шийдвэрлэлээ.

судлан шийдвэрлэх шатанд явж

Хоёрдугаар
сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдлыг
байна.
дор
харуулав
(төрлөөр)
Хүсэлт:
Орон нутгаас
нийт 7 хүсэлт хүлээн авч 4 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна. 2 сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг
шийдвэрлэсэн байдлыг дор харуулав (төрлөөр)

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт - 2020 оны 2 дугаар сар
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Аймгийн Засаг дарга, аймгийн
Онцгой комиссоос өгсөн санал, зохион
байгуулалтын дагуу хандивыг “Улаан
загалмайн нийгэмлэг” үндэсний
хүмүүнлэгийн байгууллагын Өмнөговь
аймаг дахь салбарын дансанд 2020.03.02ны өдөр бүрэн шилжүүлсэн байна.
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2020 оны Хоёрдугаар сар

ЭГЭЛ ДУРСАМЖИЙН ЭЗЭН: УДАМТ ЭГЭЛ МАЛЧИД
тул өдөрт аль болох тогтоож хариулах,
шөнө сэргийлж манах үе ч зөндөө.
Өвөлжихөөс өмнө тарга хүч авахуулж,
өвөл хаврын улиралд хэнз доройг
нь ялган тэжээх, нүдлэн маллах их
анхаарал эзэн хүнээс шаардана. Аав,
ээж, ахмад малчны арга туршилгаас
заалгаж, амьтны адаг болохгүйг хичээнэ
дээ. Сартай шөнө бэлчээд явах нь
нуур шиг цайраад харанхуйд тасрах,
дуу цахилгаантай бороонд тэрлэг цув
нөмрөөд харж байх үе байсан.

Арц Гурван Гавилуудын уулс
цэнхэртэнэ. Хөтөлгөө морьтой гурван
сайн эр урагшаа хараад завилж суугаа
шинжтэй буюу гурван сайн баатар
шинжтэй гэх домогтой уул. “Гавилууд”
гэдгийг тогтоох гэж долоон цагаан
морьтой лам ирж тахиад буухад нь
жаахан үүл гарч тахисан ламыг “Ногоон
толгой”-н энгэр дээр тэнгэр таалсан гэх
хар зүгийн тахилгатай, догшин хайрхан.
Цагаан идээ, сүү өргөж болохгүй харин ус,
цус өргөж аргаддаг уул хэмээн нутгийн
буурлууд сүсэглэн залбирдаг. Уулын
эргэн тойрон өвөлжөө, бууц. Зуны дэлгэр
цагт зулай төөнөсөн нартай, хуртай,
зул сарын үедээ айраг цэгээ тасрахгүй,
шимтэй өег дэлгэр нутаг.
“Нураач” хэмээх газар мөсөн
мулцагийн жил буюу 1955 онд Монголын
саран ээж нийгэмлэгийн “Элбэрэлт ээж”
өргөмжлөлт Х.Насанжаргал, адуучин аав
Г.Равдансүрэнгийн гэрт төрсөн хүү эдүгээ
“Эгэл дурсамжийн эзэн” Хад билээ.
Удамт малчны уламжлал ёсоор
таван настай тавнан даахитай хонины
морь унаж хурга, ишиг хариулахаас
эхлээд хурдан морины тоосонд нөмрөг
дэрвүүлж, унаган морио уралдуулан түрүү
магнайд цоллуулж байсан нь хүүхэд
ахуйн хамгийн мартагдашгүй үе байлаа.
Р.Хад нь олны дунд алиа хошин, тамхиа
татаж, танилаа хөөрч, тагш юм балгаж
байвч тулаад ярихаар туйлын даруу, тулга
тойрсон бодолгүй, тулхтай нэгэн билээ.
Р.Хад нөхдийн адил бага, дунд
боловсрол эзэмшээд намын илгээлтээр
нэгдэл нийгмийн хонин сүргийн халуун
хошуу эргүүлэх хувь заяа тохиож,
нутаг орондоо “Гавилууд омгийн илүү
нугаламтай” хонин сүргийн дээж болох
1,000 хурга анх хүлээн авчээ. Гавилууд
баг сумандаа хамгийн олон хоньтой мөн
багийг улс, аймгийн аварга Б.Дамдин,
М.Пүрэв, Ж.Жамбал, С.Ваанчиг,
Х.Бадамцэцэг гээд хонин сүргийг
хариулан өсгөх мастерууд манлайлж
байлаа. Гавилууд багаас Б.Дамдин сумдаа
анхны мянгат малчнаар тодорч байв.
Хургыг найман сарын сүүлээр ялгадаг
тул цаг улирлын хатууг үзээгүй нялх
амьтад нэгнээсээ тасран адуу, тэмээ
харвал майлалдан давхих, үргэж цочих

“Зүтгэл чармайлт их бол зүүгээр ч
худаг ухна” гэсэн яруу найрагчийн мөр
бий. Малчныхаа хөлс хөдөлмөрийг
үнэлдэг тэр үед (1982 онд нэг наст мал
маллагчдаас хоньчин Ж.Гэндэн, Р.Хад,
Ш.Гэндэн нарын олон суурь хариуцсан
700-950 төл малыг хорогдолгүй онд
оруулж байна) гэсэн мэдээлэл “Говийн
мэдээ” сонинд түүхэн баримт болон
үлджээ. Тэр ёсоор 1983 оны Цагаан
сараар Р.Хад нь нэг наст малыг
хорогдолгүй онд оруулж, “Аймгийн аварга
малчин” цол, хэд хэдэн байгууллагын
тамга, гарын үсэгтэй дипломоор
шагнагдаж, сайчуудын эгнээнд багтсан
байна.

“Бор халзан” гуравт
• 1991 онд “Хээр соёолон” тавд, “Бор
азарга” дөрөвт, “Ухаа шүдлэн” түрүү
магнай
• 1994 онд “Сартай хээр” даага түрүү
магнай

Цэргийн батлах өвөртөлсөн залуу
эх орны батлан хамгаалах нэр төртэй
албанд тэнцэн, цэргийн албанаас
халагдаж ирээд 1990 оноос “Галбын
хөгжил” нэгдлийн сүлд тэмээн сүргийг
тэнүүн говьдоо адгуулан Дулаан, Хонгор,
Улаан толгой, Дөрөлж, Эргэнэ усаар
нутаглаж, гэргий Ш.Насантогтохын хамт
үр хүүхдээ өсгөн, нэгдэл нийгэмдээ
зүтгэж, тэр дундаа Галбын говийн тэмээн
сүргийг дэлхийд алдаршуулах их үйлст
хоёр бөхт тэмээг 20,000-30,000 толгойд
хүргэхэд их хувь нэмрээ оруулсан хашир
тэмээчид билээ. Одоо 150 гаруй тэмээтэй
ажээ.

• 1997 онд “Ухаа даага” гуравт
• 1998 онд “Саарал” шүдлэн хоёрт тус тус
алтан жолоо өргүүлжээ.
• 2012 онд морин эрдмийг гайхуулан
шандаст хурдан хүлгийнхээ уяа сойлгыг
тэгшилж, олон баяр наадмын түрүү
айрагт манлайлж, наадсаныг хөхүүлэн
“Сумын манлай уяач” цол тэмдгийг
2012 оны есдүгээр сарын хоёронд
гардуулан өгсөн нь залуу халуун
наснаас уяач Д.Тогтохоо, Д.Чимэд
нарын гадаа наранд халж, наадамд
морио сойдог болсноор аавын шийрийг
хатааж, өдгөө зэлийг гундааж, хусуурыг
хатаалгүй хурдан туурайтын буянаар
гийнгоо хадааж явнам.

Арлаан овгийхон удмаараа адууны
үнэртэй салхинд тал нутгийнхаа уужим,
саруул дэнж дээр хурдан удмын хүлэг
морио сойж, олон газрын наадамд одтой
тэнгэртэй наадаж байгаа түүх зузаарсаар.
Улс нийгмийн ахмад ажилтан АИХ-ын
депутат “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан
туг”-ийн одонт Р.Таванжин агсны уяж,
уралдуулж байсан “Нийгмийн шарга” олон
наадамд алтан жолоо өргүүлж, “хүү өсдөг,
хүлэг өтөлдөг жам ёсоор” 18 настай зодог
тайлж байсан домогт хүлэг байв. Эдний
удмын айл бүрийн шонгоос олон сайхан
хурд төрсөн нь үр хүүхдийг нь мориноос
салгаж ойлгох аргагүй. Аймгийн алдарт
уяач Р.Энхжаргал, сумын манлай уяач
Э.Азжаргал, Э.Золжаргал, Т.Буян-Өлзий,
Т.Хишиг-Өлзий, Б.Оргилхуяг, Р.Оюунаа,
Оюунаагийн хоёр хүү алдарт дөхөж яваа,
хүргэн М.Түвшинтөр, М.Амартүвшин,
Р.Хадын хүргэн Б.Бандихүү гээд хүйс
зузаарч олон алдартан төрөх нь
дамжиггүй. Р.Хадын хурдан хүлгүүд:

Р.Хадын хань Ш.Насантогтох 1973
онд МХЗЭ-ийн илгээлтээр малчин болж,
тэмээ маллаж, жил бүр 25-30 гаруй ингэ
ботголуулж, үйлдвэрлэлийн даалгаврыг
биелүүлж VI-VII таван жилийн гавшгайч,
1977 онд ажил үйлсээр шалгарч ЗХУ-д
жуулчлах МХЗЭ-ийн Төв хорооны нарийн
бичгийн дарга Л.Түдэвийн гарын үсэгтэй
эрхийн бичгээр шагнуулж байсан.
Ш.Насантогтох нь:
• МАН-ын хүндэт тэмдэг
• Намын 90 жилийн ойн медаль
• МАН-ын ахмад зүтгэлтэн
• Ханбогд сумын 90 жилийн ойн медаль
• Малчин цолны тэмдэг
• Алдарт эхийн одонгоор шагнагдаж
байжээ.
Ш.Насантогтох ардын болон зохиолын
дууг эвлэгхэн дуулдаг, “Сумын тэргүүний
ардын авьяастан” бөгөөд “Эх бүрдийн
домог” уран сайхны киноны гол дүр
Нарангаравт орлон тоглосон түүхтэй.
Тэрээр ярихдаа “манайх Бага булаг,
Бургасны ам руу хонио усалдаг байлаа.

• 1987 онд их насанд “Хар морь” дөрөвт
• 1988 онд их насанд “Алаг морь” аман
хүзүү
• 1990 онд “Хээр халзан” соёолон дөрөвт,

Кино зургийнхан манай малыг хурааж,
зураг авна. Тэгэхэд би бага залуу, догшин
хараас айгаад, булаг руу малаа туух
дургүй байлаа. Нэг өдөр манайд кино
зургийн дарга ирээд охиныг тань орлон
жүжигчнээр тоглуулна гэхэд би зугтаад
явчихсан юм. Маргааш нь нэгдлийн
дарга С.Хишигцогт ирээд, намайг зэмлэж,
ухуулж байгаад кинонд орлон тоглосон
тэр үеэ харахад дурсгалтай сайхан
байдаг” гэв. Миний дүр нүүр царай гол
дүрийн жүжигчин Н.Батцэцэгтэй их
төстэй сайн дүр болсон гэж сайшааж,
кино түүхэнд мөнхөрсөн. Мөнгөншагай
бид хоёр цэнхэр алчуур намриулан,
давхиж байхыг одоо үзэхэд хэчнээн гоё
гэж хуучилсан билээ. Хад, Насантогтох
нар таван сайхан үр хүүхэд өсгөн,
хүмүүжүүлсэн.
Х.Буяндэлгэр – Хувиараа хөдөлмөр
эрхэлдэг, Х.Түмэндэлгэр – 2016 оны
“Аймгийн аврага малчин”, мянгат малчин,
2019 онд багийн “Алтан төлийн эзэн”,
багтаа ямааны тоогоор тэргүүлдэг.
Х.Аздэлгэр – Өмнөговь аймгийн V
дугаар сургуулийн багш, Х.Дэлгэрсайхан
– бизнес эрхэлдэг, Х.Рэнцэн – “Оюу
толгой” төслийн гэрээт “Жавхлант говь
инвестмент” компанийн зохицуулалтын
албаны ахлагчаар тус тус ажиллаж,
ирээдүйн түүхээ бүтээж байна.
Цэлгэр говь минь цэлийн байсан цагт
хэчнээн сайхан бэлчээр байгаад усгүй
бол яах билээ. Говьд мал сүрэг өсөж
байгаа ч худаг, ус ховордож, дарагдаж
байсныг “Оюу толгой” төсөл барилгын үе
шатны нөлөөллийн бүсэд байгаа малчдыг
дэмжиж, элбэг устай худаг гаргаж
өгснөөр магнай тэнэгэр явна. Манайх
нөлөөллийн бүсэд ажиллаж байгаад ашиг
орлого минь нэмэгдэж, улмаар өндөр
насны тэтгэврээ тогтоолгосон хүний
нэг. “Оюу толгой”-н буянд олон малчид
тохитой амьдрахад их тусалж, дэмжлэг
үзүүлсэнд талархаж байдаг хэмээн хөдөө
тийш хүлгийн жолоо залсан тэр цагаас
хойш малын хөлийн тоосонд нэг жаранг
туулсан буурал ач, зээ нарныхаа хамт
амьдран суунам.

COVID-19-ИЙН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР АВЧ
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
Бидний хувьд манай хамт олны эрүүл мэнд, аюулгүй
байдал нэн тэргүүнд эрэмбэлэгддэг.
COVID-19 вирусийн тархалттай холбоотой үүсээд
байгаа нөхцөл байдлыг бид анхааралтай ажиглаж,
халдвараас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга
хэмжээнүүдийг уурхайн цогцолбор, зэсийн баяжмалын
тээвэрлэлт болон Улаанбаатар хот дахь ажлын
байрууддаа тогтмол, шуурхай авч хэрэгжүүлж байна.
Эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Монгол
Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс болон
салбарын яамдын шийдвэр, зөвлөмж мөн Өмнөговь
аймаг болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын
шийдвэр, захирамжуудтай бүрэн нийцүүлэн хэрэгжүүлж
байна.
Бид ажилтнуудынхаа халууныг “Чингис Хаан” олон
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улсын нисэх буудал, уурхайн цогцолборт нэвтрэх гол
хаалга, уурхай дахь “Мазаалай” хоолны газарт өглөө,
өдөр болон оройн хоолонд орохын өмнө тус бүр хэмжиж,
амны хаалт зүүхийг, гараа угаах болон ариутгахыг
шаардан хэрэгжүүлж байна. Баяжмал тээврийн
жолооч нарын халууныг мөн хэмжин хянаж, урьдчилан
сэргийлэх хяналтын бусад арга хэмжээнүүдийг
үргэлжлүүлэн авч байна. Түүнчлэн Өмнөд Солонгос
улсад COVID-19-ийн халдвар идэвхжсэнтэй холбогдуулан
нэмэлтээр шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж
байна.
Урьдчилан сэргийлэх хяналтын бусад арга
хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч байна. Түүнчлэн
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын
ерөнхий газарт өдөр тутам цаг үеийн мэдээ өгч байна.

2

2020 оны Хоёрдугаар сар

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ӨМНӨГОВЬ
АЙМГИЙН ДАЛАНЗАДГАД СУМД 1,200 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРИНА

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-ийн санхүүжилтээр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумд
баригдах 1,200 хүүхдийн сургууль. /төсөл 2021 онд хэрэгжиж дуусна./
“Оюу толгой” компани нь Монгол
Улсын Ашигт малтмалын тухай хууль
болон “Рио Тинто” группийн олон улсын
стандартын дагуу үйл ажиллагаа
явуулдаг бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж
буй нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны
нэгж болох Өмнөговь аймаг, тус аймгийн
Ханбогд сумтай 2015 оны дөрөвдүгээр
сарын 22-ны өдөр “Хамтын ажиллагааны
гэрээ” байгуулж орон нутгийн тогтвортой
хөгжилд хувь нэмэр оруулах төсөл,
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн.
Тус “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-г
хэрэгжүүлэх “Говийн Оюу Хөгжлийг
Дэмжих Сан” 2015 оны есдүгээр сард
байгуулагдсанаасаа хойш гэрээгээр
хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлэн
ажиллаж байна. “Оюу толгой” компани
гэрээгээр хүлээсэн үүргийнхээ дагуу жил
бүр таван сая ам.долларыг “Говийн оюу

хөгжлийг дэмжих сан”-аар дамжуулан
Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг
дэмжихэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрийг
санхүүжүүлэхэд зарцуулдаг.

байгуулах, эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг
дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах,
хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийг дэмжихэд
чиглэсэн хөгжлийн олон хөтөлбөр
багтана.

2015 оноос хойш “Говийн Оюу
Хөгжлийг Дэмжих сан” 51.4 тэрбум
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Өмнөговь
аймагт оруулж, 180 төсөл хөтөлбөрийг
амжилттай хэрэгжүүлээд байна.
Тэдгээрээс дурдвал:
• Хүүхдийн цэцэрлэг - 5
• Сургууль - 1
• Хүн эмнэлэг - 1
• Спорт заал - 1
• Уурын зуух – 3-ыг барьсан байна.

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих
Сан”-ийн Удирдах зөвлөлөөс 2020 онд
санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг
баталсны нэг нь Даланзадгад сумд
1,200 хүүхдийн сургууль барих төсөл юм.
2019 оны байдлаар Даланзадгад сумын
хүн амын тоо 27,850 болж 2016 оноос
25 хувиар өссөн нь хүн амын төвлөрөл
хурдацтай явагдаж буйг илтгэж байна.
Хүн амын өсөлтийг дагаж сургууль,
цэцэрлэгийн хэрэгцээ нэмэгдэж байна.
Даланзадгад сумын нэгдүгээр сургууль
964 хүүхдийн багтаамжтай боловч
1,930 хүүхэд хамрагдаж байгаа бол 640

Энэхүү нийгмийн дэд бүтцийн
томоохон төслүүдээс гадна Өмнөговь
аймгийн иргэдийн мэдлэг, ур чадварыг
дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН АВАРГА МАЛЧИН,
ТАРИАЛАНЧ ТОДОРЛОО
Монгол улсын Засгийн газраас жил бүрийн
цагаан сарын босгон дээр улсын аварга малчин,
тариаланчдаа шалгаруулдаг сайхан уламжлалтай.
Энэ жил Өмнөговь аймгаас “Улсын аварга малчин”
долоо, “Улсын аварга тариаланч” нэг тодорч, эрхэм
алдрыг хүртлээ.
Монгол улсын аварга малчин:
1. Маамаагийн ТӨМӨР. Манлай сумын Ѳехий багийн
малчин.
2. Энхтуяагийн ЧУЛУУН-АРИЛД. Баяндалай сумын
Наран багийн малчин

Монгол улсын аварга тариаланч:
Чисрэнгийн ОДСҮРЭН. Өмнөговь аймгийн Булган
сумын уугуул.
Ч.Одсүрэн нь 1991 онд Сэлэнгэ аймгийн
ХАА-н техникумыг агротехникч мэргэжлээр, 2010
онд Дархан-Уул аймгийн ХААИС-ийг Агрономч
мэргэжлээр тус тус дүүргэсэн. 1991 оны 10-р сараас
эхлэн тус аймгийн мод үржүүлэг, ойжуулалтын
хэсэгт техникчээр ажиллаж, ажил амьдралынхаа
гарааг эхэлсэн. Булган, Баяндалай, Номгон сумдын
услалтын системийн тариалангийн талбайн
хөрсийг элсний нүүдэл, шар шороон шуурганаас
хамгаалахын тулд хайлаас, улиас, сухай, жигд, шар
хуайс зэрэг хамгаалалтын болон гоёлын модоор ойн
зурвастай болгосон ба 40 га тариалангийн талбайг
100 хувь хамгаалах ойн зурвастай болгож, аймгийн
хэмжээний жилд шаардагдах суулгацны хэрэгцээг
100 хувь хангах үүднээс өөрийн мод үржүүлгийн
талбайд жилд 40,000 - 50,000 ширхэг тарьц, суулгац
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3. Сугирын БАТЦЭНГЭЛ. Сэврэй сумын Сайншанд
багийн малчин
4. Жуужаагийн МӨНХБАДРАХ. Ноён сумын Сайран
багийн малчин
5. Бямбаагийн ГАНХУЯГ. Цогт-Овоо сумын Найз
багийн малчин
6. Чойсүрэнгийн ДАШВАНДАН. Мандал-Овоо сумын
Мандал багийн малчин
7. Лувсанжамцын БАЯРСАЙХАН. Гурвантэс сумын
Тост багийн малчин

бэлтгэн гаргаж байна. Өөрийн санаачилгаар модны
нүх ухагч төхөөрөмж, нэгээс хоёр настай суулгацыг
ухаж гаргах чадалтай тоног төхөөрөмжийг хийн,
ашиглаж байгаа нь хөдөлмөр хөнгөвчилсөн, ажлын
бүтээмж, үр дүнд шууд нөлөөлөхүйц оновчтой санал,
шинэ бүтээл болж чадсан.
Ойжуулалтын ажилд хөдөлмөр эрхлээгүй
иргэдийг оролцуулан, нийтийг хамарсан ажлыг
зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 610 хүнд
түр ажлын байр, найман хүнд улирлын чанартай
ажлын байрыг бий болгосон байна. Мөн үндсэн
бордоо болох бууц, эрдэс бордоог нормын дагуу
тогтмол хэрэглэхээс гадна био ялзмаг, шувууны
сангас, адууны хомоол болон бусад төрлийн нэмэлт
бордоонуудыг талбайдаа хэрэглэж, ургамлын
арчилгааг агротехнологийн дагуу хугацаанд нь хийж
гүйцэтгэн, талбайн хог ургамлыг гар аргаар болон
техникээр, шаардлагатай үед гербицидээр устган
хог ургамал, хортон шавжийн асуудлыг шийдвэрлэж
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хүүхдийн хүчин чадалтай гуравдугаар
сургуульд 1,321 хүүхэд суралцаж байгаа
нь сурагчдын эрүүл мэнд, сургалтын
чанарт сөргөөр нөлөөлж, багш ажилчдын
ажлын ачааллыг хоёр дахин нэмж байна.
Даланзадгад сум өргөжин тэлж
суурьшлын бүс нэмэгдэж байгаагаас
гэр хорооллоос хүүхдүүд 4-6 км алхаж
сургуульдаа ирж байгааг харгалзан гэр
хорооллын бүсэд энэхүү 1,200 хүүхдийн
сургуулийг барихаар болсон юм. Уг
сургуулийн зураг, төсвийг Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ захиалж хийлгэсэн бөгөөд
орчин үеийн стандартыг бүрэн хангасан
урлаг, спорт болон хоолны тусгай заалтай,
өөрийн бие даасан халаалтын зуух шугам
сүлжээтэй байх юм.
Одоогийн байдлаар төслийн
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалт
явагдаж байна.

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫНХАА
УЛАМЖЛАЛТ МЭДЛЭГ УХААНЫГ
УЛАМ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ,
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР МОНГОЛ
ГЭРИЙН ТУХАЙ СЭДЭВ ОРУУЛЛАА
Монголчуудын нүүдэллэн аж төрөхөд хамгийн сайн зохицсон
сууц бол Монгол гэр юм. Монгол гэрийн одоогийн хэв шинж
3000 жилийн тэртээгээс үүсэн, одоогийн энэ хэв шинжийг
олтлоо зургаа, долоон удаа өөрчлөгдсөн байдаг.
Монгол гэрийн хэмжээг хананы тоогоор тодорхойлдог. Том
таван ханат, бага таван ханат, дөрвөн ханат гэх зэргээр ярьдаг.
Монголчуудын амьдралын гол сууц болсон монгол гэр маань яс
мод, бүрээс гэсэн хоёр хэсгээс бүрднэ. Гэрийн мод нь тооно, унь,
багана, хана, хаалга, шал зэргээс бүрддэг бол бүрээс нь дээвэр,
туурга, өрх, цаваг, хаяавч гэсэн зөөлөн материалаар хийсэн
хэсгээс бүрдэнэ.
Монгол гэртэй холбоотой олон сайхан ёс заншлыг
монголчууд маань эрт дээр үеэс эрхэмлэн дээдэлж, амьдрал
ахуйдаа хэвшүүлсээр ирсэн билээ. Гэрийн хамгийн хүндтэй
хэсэг тооно байдаг. Монголчууд гэрийн тооноо дээд ертөнц
гэж үздэг бөгөөд гэрийн тооноор хэзээ ч муу зүйл харагдахгүй
өдрийн цагаар мөнх хөх тэнгэр, алтан нар, үдэш бол од, эрхэс,
сар харагддагийг бүгд мэднэ. Тооныг өнхрүүлж болохгүй, дээр
нь сандайлдаггүй, гишгэдэггүй ба нүүхдээ эхний тэмээний
ачаан дээр хүндэтгэлтэйгээр ачиж, нүүдэг гээд олон цээрлэх
ёсон байдаг.
Унийг мөн хугалж болохгүй. Унь, хананы модоор мал цохиж
зодохыг цээрлэдэг, хананы нүдэнд дөрөөлж болдоггүй, хананы
толгойг доош нь харуулж тавихыг цээрлэнэ.
Хананы амыг нохойн ам буюу буруу нийлүүлдэггүй ёстой.
Гэрийн багананд өвөг дээдсийн сүнс оршиж байдаг гэж үздэг.
Мөн аав ээжтэйгээ зүйрлэн эрхэмлэсээр ирсэн. Баганыг
алдлах, багана өшиглөх, налах, түшихийг цээрлэхээс гадна
багананы хоорондуур зочинд идээ, цай барьдаггүй.
Босгон дээр зогсох, суух, үүд алдлахыг муу ёр гэж үздэг. Ирж
байгаа зочны өөдөөс шагайж хардаггүй, гарч очиж угтан авдаг.
Зочин айлын гадаа очоод, ирж буйгаа мэдэгдэж “Нохой хорь”,
эсвэл хоолой засах зэргээр чимээ өгдөг уламжлалт ёс байдаг.
Монгол гэрт алхаж орохоос эхлээд уламжлалт ёс заншил,
ахуй амьдрал харагдаж байдаг ба монгол гэрийн бүхий л эд
зүйл нь монголчуудын зан заншилтай нягт холбоотой бөгөөд
цаанаа ямар нэгэн билэгдэлт утга агуулж байдгаараа монгол
гэр нь дэлхийн бусад орны сууцаас онцлог юм.
2020 оны Хоёрдугаар сар

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

3000

Дадлагажигч ажилтан

2500

0

Барилга
Компани
Ажилчдын тоо
3%
430
"Оюу толгой" ХХК
2000
2841
2830
Сайтын
2745
2781
2700
2692
265
Буянт Галба ХХК
35
үйлчилгээ 10% "Оюу толгой" төсөлд
1500
Бусад, 80%
"Оюу толгой" төслийн
29-ний
Говь Гурван Сайхан ХХК
30 хэмжээнд 2020 оны 2-р сарын
буй
ажилтнууд
уул
у
Өмнөговь,
байдлаар Өмнөговь
нь нийт
20%
Даян Контракт Майнинг ХХК
367аймгаас 2939 ажилтан ажиллаж байгаа
1000
мэргэжлийн төрөл бү
Уурхайн
ажиллах хүчний 2384
хувийг эзэлж байна.
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК
үйлтүвшинд ажиллаж ба
500
ажиллагаа4%
Жи Си Ар Монголиа
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Дэмжлэг байдлаар
2020 Өмнөговь
оны0 Хоёрдугаар
сар 38629-ны
КАМЛ ХХК
31
аймгийн ажилтны
тоо
үйлчилгээ
3%/Сараар/
3-р сар
4-р сар
5-р сар
6-р сар
7-р сар
8-р сар
9-р с
Өгөөмөр Гавилууд ХХК
39
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК
94
Сум
Ажилчдын тоо 2019
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 3500
30
ХанбогдБОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ1460
3227
3216
3167
3158
3113
Саппорт Сервис Монголиа ХХК
872
Баян-Овоо
66
3105
3069
3003
29
2943
2925
Терра Экспресс ХХК
101 Барилга
Даланзадгад
1145
"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
Залуу
3000
3%
оюутнууд
хөтөлб
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК
91
Манлай
118
Ханбогд Хайрхан ХХК
29
Өмнөговь аймгийн бусад
сум 23
150
Сайтын
2500
Барилга
Ханбогд Хурд ХХК
112 үйлчилгээ 10%
Бусад, 80%
Инженер/технологи
32
Өмнөговь,
Эм-Си-Эс Проперти ХХК
25
Албан тушаалын ангилал
Ажилчдын тоо
2000
Мэдээллийн технологи 13
20%
2841
2830
2745
278135
Эс Си Си ХХК
Бусад
2543
2700
2692
2657
2591
25
2531
2513
Уурхайн
41%
32
НБИК ХХК
23
Удирдах ажилтан Уул уурхай
25
1500
үйл
ажиллагаа4%
Боловсрол
68
Орика Монголиа ХХК
27
Инженер, мэргэжилтэн
10
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК
319Дэмжлэг
Оператор
204
1000
Нийгмийн ухаан
116
үйлчилгээ 3%
Тусгай дунд мэргэжлийн
ажилтан
118
Нийт
2939
Байгалийн ухаан
22
Дадлагажигч ажилтан
39
500
Эрүүл мэнд ш/у
73

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ,
СУРГАЛТЫН
ТОЙМ
МЭДЭЭ
ӨМНӨГОВЬМЭРГЭЖЛИЙН
АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР
ЭРХЛЭЛТ,
БОЛОВСРОЛ,

МЭРГЭЖЛИЙН
СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
2020 оны 2 дугаар сар 29
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТ

Компани
"Оюу толгой" ХХК
Буянт Галба ХХК
Говь Гурван Сайхан ХХК
Даян Контракт Майнинг ХХК
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК
Жи Си Ар Монголиа
КАМЛ ХХК
Өгөөмөр Гавилууд ХХК
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК
Саппорт Сервис Монголиа ХХК
Терра Экспресс ХХК
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК
Ханбогд Хайрхан ХХК
Ханбогд Хурд ХХК
Эм-Си-Эс Проперти ХХК
Эс Си Си ХХК
НБИК ХХК
Орика Монголиа ХХК
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК
Нийт

Ажилчдын тоо
430
35
30
367
84
165
31
39
94
30
872
101
91
29
112
25
35
23
27
319
2939

Сум
Ажилчдын тоо
413
386
386
386
Ханбогд
1460
0
3-р сар
4-р сар
5-р сар
6-р
Баян-Овоо
66сар
Даланзадгад
1145
"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд
2020 оны 2-р сарын 29-ний
байдлаар Өмнөговь аймгаас
2939 ажилтан
ажиллаж байгаа нь
нийт
Манлай
118
БОЛОВСРОЛ,
МЭРГЭЖЛИЙН
СУРГАЛТ
ажиллах хүчний 23 хувийг
эзэлж байна.
Өмнөговь
аймгийн бусад сум
150

3500

3216

3167

2500

Боловсрол

2000

2841

2781

2745

1500

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 2-р сарын 29-ний
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2939 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт
ажиллах хүчний 23 хувийг эзэлж байна.

2700
Нийгмийн2692
ухаан

Байгалийн ухаан

412

116
2591

412

500

386

413

386

0

3-р сар
4-р сар
5-р сар
Өмнөговь аймгийн ажилтны
тоо
/Сараар/

6-р сар

2531

3216

3227

3167

3158

3113

3105

3069

3000

2977

2925

2939

41%
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Гэрээт компани
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2700
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Мэдээллийн технологи
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Уул2591
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Гэрээт компани
2531
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0
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2019

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

412

Эрүүл мэнд ш/у
412

2547

2509
41%

Улаанбаатар

59%

68

Нийгмийн ухаан

500

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх,
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг
төгсөгчдийн ажиллаж буй
байдал

"Оюу толгой" ХХК

13

Боловсрол
1000

Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөрийг төгсөгчид

2939

32

19%
Оюу толгой

Өмнөговь

116

20%

Гэрээт компани

61%

Бусад

22
412

73

412

430

430

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас
Өмнөговь
аймагт
9-р2005
сар оноос10-р
сар
11-р сарэрэлттэй
12-рмэргэжлээр
сар
1-р сар нь эхлэн
2-р сар
бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс
эрэгтэй 157, эмэгтэй 222 оюутныг тэтгэлэгт
гадуур сурч боловсроход чиглэсэн
хамруулснаас одоо 84 оюутан үргэлжлүүлэн суралцаж 2020
хөтөлбөрт Өмнөговь аймгаас 215 сурагчид
байна.
хамрагдаад байна.

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

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх,
"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
Залуусын хөгжлийн
ХАМТЫН
ОРОЛЦООТОЙ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг
оюутнууд
хөтөлбөрийгМОНИТОРИНГИЙГ
төгсөгчид
төгсөгчдийн ажиллаж буй
“МӨНХ
НОГООН
ГАЛБА” ТББ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА
Барилга
23
байдал
“Мөнх ногоон Галба”
ТББ-ын усны чиглэлээр хийж
хүргэлтээр хүргэдэг гурван худаг, нийт 10 худгийн ундны дамжуулах чадвар, K, Ca, Nа, Mg, Fe, CO3, SO4, Cl, NOx, F,
Инженер/технологи
32
байгаа мониторингийн нэг нь ундны усны хяналт
усны дээжийг Улаанбаатар хотын олон улсын магадлан
микро элементүүд буюу As, Pb, Co, Zn, Mo, B гэх зэрэг
Мэдээллийн
технологи
13 онд Жавхлант багийн нутаг
шинжилгээ
юм. 2019
итгэмжлэгдсэн Ханлаб лабораторид шинжлүүлж,
үр
нийт 44 үзүүлэлтээр /ундны усны зөвшөөрөгдөх хэмжээ
19%
дэвсгэрт
MNS0900:2018 стандартаар/ шинжлүүлсэн. Усны
41% дүнг малчдад танилцууллаа.
Уулбайрлах
уурхай “Оюу
32 толгой”-н хаягдлын далангийн 10
Улаанбаатар
Оюу толгой
км-н радиустбайгаа дөрвөн малчин өрхийн, Баян багийн
шинжилгээний
хариуг стандарттай харьцуулсныг доорх
Өмнөговь
Усны59%
шинжилгээгээр физик, химийн чанарын
Боловсрол
68
Гэрээт компани
хоёр, Гавилууд багийн нэг, сумын төвийн ус зөөвөрлөж
графикаас
харна
уу.
үзүүлэлтүүд PН, эрдэсжилт, хатуулаг,
цахилгаан
20%
Нийгмийн ухаан

Байгалийн ухаан

61%

116

Бусад

22

Эрүүл мэнд ш/у

73

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 215 сурагчид
хамрагдаад байна.

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

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

МАЛЧДЫН ГАР ХУДГИЙН УСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
“Мөнх Ногоон Галба” ТББ-н усны мониторингод
хамрагдаж байгаа Гавилууд багийн малчин
И.Цоодолын эзэмшдэг Дэн худгийн 2019 оны хоёр,
гурав, дөрөвдүгээр улиралд хэмжсэн хэмжилтийн үр
дүнг хүргэж байна. Тухайн худгийн сарын дундаж усны
түвшингийн хэлбэлзэл нь 0.01-0.11 метрийн өөрчлөлт
ажиглагдаж байна.

Орон нутгийн сонин

4

20%

22

23

Инженер/технологи

19%

Өмнөговь

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас
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430
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412
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хамруулснаас
одоо
84
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суралцаж
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11-р сар
12-рхөтөлбөрт
сар
1-р Өмнөговь
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сар
215 сурагчид
байна. 2019
2020
хамрагдаад байна.
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хөтөлбөрийн
3003оюу" тэтгэлэгт
2977
2943
2925
оюутнууд

Аж
Мэрг
төгс

Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөрийг төгсөгчид

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ
3500

43

412

мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ
түвшинд ажиллаж байна.

68

2657

412

"Оюу толгой" төсөлд Өмнөговь аймгаас ажиллаж
Эрүүл мэнд
ш/у бусад 73
буй ажилтнууд уул уурхайн
болон
мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх
2005
оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй мэргэжлээр
түвшинд ажиллаж
байна.

1000

386

413

Ирээдүйн манлай
2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй мэргэжлээр
нь эхлэн
7-р сар
8-р сар157, эмэгтэй
9-р сар222 оюутныг
10-р сар
12-р
сар бэлтгэн
1-р
эрэгтэй
тэтгэлэгт11-р сар
гадуур сурч боло
"Оюу толгой"
төсөлд Өмнөговь
аймгаас
ажиллаж
одоо 84 оюутан
үргэлжлүүлэн
суралцаж хөтөлбөрт Өмнөг
2019хамруулснаас
байна.уул уурхайн болон бусад
буй ажилтнууд
хамрагдаад байн

"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
Өмнөговь аймгийн
ажилтнытоо
тоо /Сараар/
Албан тушаалын ангилал
Ажилчдын
оюутнууд
Бусад
2543
Барилга
23
Удирдах ажилтан
25
3227
3158
3113
3105
3069
Инженер, мэргэжилтэн
Инженер/технологи
32
3003 10
2943
Оператор
204
Мэдээллийн технологи 13
Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан
118
Уул уурхай
32
Дадлагажигч ажилтан
39

3000

2830

413

2020 оны Хоёрдугаар сар

Мэргэжлийн
Өмнөговь ай
хувь нь Оюу

“ЧАНДМАНЬ ЭРДЭНЭ” ТӨСӨЛ 2018-2019 ОНД

Төслийн үндэслэл: Өмнөговь
аймгийн нийт бэлчээрийн 46.8 хувь нь
усжуулагдсан, 5819 малчин өрх, 2.6 сая
толгой мал, 4,711 бэлчээрийн худаг (2018
оны байдлаар) байгаа нь нийт малын
тоог хонин толгойд шилжүүлснээр нэг
худгаас 800-2,500 толгой мал ус ууж
байна. Бэлчээрийн худгийн 80 хувь нь
гар худаг. Гар худгаас нэг удаа 200 хүртэл
хонин толгой услах боломжтой байдаг
бөгөөд одоогийн байдлаар нэг худаг
дээрх ачаалал хэт их байна. Мөн бэлчээр
усжуулалт Ханбогд сумд 36.1 хувь, БаянОвоо сумд 53.9 хувь, Манлай сумд 37.1
хувь, Цогт-Овоо сумд 31.7 хувьтай байна.
Бэлчээрийн худаг, уст цэг дутагдалтай,
хүрэлцээ муутай улмаас бэлчээрийн
эдэлбэр газар Ханбогд, Манлай, ЦогтОвоо сумдад харьцангуй их байна. Нийт
малын тоо толгой болон нэг малчин
өрхөд ногдох малын тоо толгой жил
тутам өсөн нэмэгдэж байгаа нөхцөлд
бэлчээр усжуулалт, худаг, уст цэгийн
засвар үйлчилгээ болоод шинээр бэлчээр
усжуулах ажлын хөрөнгө оруулалт
бага байгаа нь өсөн нэмэгдэж байгаа
малчдын бэлчээрийн усны хэрэгцээ
шаардлагыг хангахын тулд бэлчээрийг
усжуулах болон эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай байсан.
Төслийн санхүүжилт: “Оюу толгой”
компанийн санхүүжилттэй “Говийн Оюу
Хөгжлийг Дэмжих Сан”-ийн 821,600,000
сая төгрөгийн дэмжлэгээр Өмнөговь
аймгийн Засаг даргын тамгын газрын
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн хэлтсээс малчдын
захиалгын дагуу Ханбогд, Манлай,
Баян-Овоо, Цогт-Овоо сумдад “Чандмань
эрдэнэ” төслийг хэрэгжүүлсэн.
Төслийн зорилго: Өмнөговь
аймгийн зүүн бүсийн сумдууд болох
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогт-Овоо
сумдын усжуулагдаагүй, усан хангамж
дутагдалтай, алслагдсан бэлчээрт уст цэг
тогтоох, геофизикийн цэгэн хайгуулын
ажил хийж, худаг ус шинээр гаргах,
хуучин ашиглагдаж байсан худгуудыг
сэргээн засварлах ажлыг хийж, тухайн
бүс нутгийн хүн ам, мал сүрэг, ан
амьтан, бэлчээрийн усан хангамжийн
хүртээмжийг дээшлүүлэх үндсэн

зорилготой. Бага гүнтэй худаг шинээр
гаргах, сэргээн засварлах хүчин чадалтай
худаг засварын бригад байгуулан,
тогтвортой ажиллаж, жил бүр аймаг
орон нутагт гурваас таван бага гүнтэй
худаг шинээр гаргаж, таваас найман бага
гүнтэй худаг сэргээн засварлуулна.

сарын 19-ний өдрийн А/1159 тоот
захирамжаар “Загийн худаг” компани
шалгаран, Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай,
Цогт-Овоо сумдад нийт 26 гар худаг
шинээр гаргаж, 26 бага гүнтэй худгийг
сэргээн засварлаж, ажлыг аймгийн
Засаг даргын 2019 оны долоодугаар
сарын 23-ны өдрийн А/811 тоот
захирамжаар томилогдсон ажлын
хэсэг хүлээн авсан. Цогт-Овоо, Манлай,
Ханбогд, Баян-Овоо сумдад 24 бага
гүнтэй худаг засварлах, 15 энгийн
уурхайн худаг шинээр гаргах ажлыг
гурван жилийн хугацаанд гүйцэтгэнэ.

2018-2019 онд хийгдсэн багц ажлууд:
1. Инженерийн хийцтэй худаг шинээр
гаргах ажил: 2019 онд тус төслийн
хүрээнд Ханбогд–6, Баян-Овоо–1,
Манлай–1, Цогт-Овоо–1 инженерийн
хийцтэй худгийг шинээр гаргав.
Инженерийн хийцтэй худаг шинээр
гаргах ажлыг аймгийн Засаг даргын
2019 оны А/812 тоот захирамжаар
“Хишиг юниверс” компани ажлыг
гүйцэтгэж, аймгийн Засаг даргын 2019
оны А/1205 захирамжаар томилогдсон
ажлын хэсэг хүлээн авсан.

5. Худаг засварын бригад: 2019 онд
худаг засварын бригадад нэн
шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох
“гидравлик экскаватор”, “карго кран”
гэх мэт нэмэлт тоног төхөөрөмж,
хэрэгсэл нийлүүлэх ажлыг аймгийн
Засаг даргын 2019 оны долоодугаар
сарын хоёрны өдрийн А/741 тоот
захирамжаар “Баянзаг динозавр”
компани гэрээ байгуулан, нийлүүлсэн.
Худаг засварын бригад байгуулах
төсөл сонгон шалгаруулалтыг явуулж,
аймгийн Засаг даргын 2019 оны 11-р
сарын 22-ны өдрийн А/1234 тоот
захирамжаар “Болор ус” ХХК-тай гэрээ
байгуулав.

2. Инженерийн хийцтэй худаг засвар:
2018 онд Ханбогд–1, Баян-Овоо–1,
Манлай–1, Цогт-Овоо–1 инженерийн
хийцтэй дөрвөн худаг засварлах
ажлыг аймгийн Засаг даргын 2018
оны наймдугаар сарын 20-ны өдрийн
А/925 тоот захирамжаар “Болор ус”
компани гэрээ байгуулан, ажлыг
100 хувь гүйцэтгэж, аймгийн Засаг
даргын а/1428 дугаар захирамжаар
томилогдсон ажлын хэсэгт хүлээлгэн
өгсөн.

Төслийн үр дүн: Ханбогд, Манлай,
Баян-Овоо, Цогт-Овоо сумдын
бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах
төсөл хэрэгжсэнээр дөрвөн сумын 15
багийн нутаг бэлчээрт инженерийн
хийцтэй есөн худаг, ан амьтанд нарны
эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүр
бүхий инженерийн хийцтэй дөрвөн
худгийг шинээр гаргаж, бэлчээрт дөрвөн
инженерийн хийцтэй худгийг сэргээн
засварлаж, 26 энгийн уурхайн худаг
шинээр гаргаж, 26 энгийн уурхайн
худгийг сэргээн засварлан, нийтдээ 45.5
мян/га бэлчээрийг шинээр усжуулан, 32.0
мян/га бэлчээрийг сэргээн усжуулснаар
хүн ам, мал сүрэг, ан амьтан, бэлчээрийн
усан хангамж Ханбогд сумд 2.4 хувиар
нэмэгдэж 38.5 хувь, Баян-Овоо сумд 3.8
хувиар нэмэгдэж 59.2 хувь, Манлай сумд
2.0 хувиар нэмэгдэж 39.1 хувь, Цогт-Овоо
сумд 3.4 хувиар нэмэгдэж 35.6 хувь,
аймгийн дүнгээр 3.2 хувиар нэмэгдэж,
нийт бэлчээрийн 50.0 хувийг усжуулсан
байна. Худаг засварын мэргэшсэн, тоног
төхөөрөмж бүхий бригадтай болсон.
Төслийн үр шимийг дөрвөн сумын 1485
малчин өрх, малчид хүртэж, малчин
өрхийн гишүүд, малчид мал аж ахуйн
үйлдвэрлэл эрхлэх нөхцөл сайжирсан
байна.

2018-2019 онд хийгдсэн нийт худгийн мэдээлэл

3. Ан амьтанд зориулсан нарны
системээр ажилладаг ус өргүүртэй
худаг: 2018 онд Манлай -1, Ханбогд-1,
Баян-Овоо-1 сумдад ан амьтанд
зориулан нарны эрчим хүчээр
ажилладаг ус өргүүр бүхий инженерийн
хийцтэй худаг шинээр гаргах ажлыг
аймгийн Засаг даргын 2018 оны
наймдугаар сарын 20-ны өдрийн А/925
тоот захирамжаар “Болор ус” компани
гэрээ байгуулан гүйцэтгэж, ажлын
хэсэг хүлээн авсан.

12
10
8
6
4
2

4. Энгийн уурхайн худаг шинээр гаргах,
бага гүнтэй худгийн засвар: 2018-2019
онд энгийн уурхайн худаг шинээр
гаргах, бага гүнтэй худаг сэргээн
засварлах ажил Ханбогд, Баян-Овоо,
Манлай, Цогт-Овоо сумдад хийгдсэн.
Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 10-р

0

Ханбогд

Манлай

Баян-Овоо

Цогт-Овоо

Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах
Инженерийн хийцтэй худаг засвар
Ан амьтанд зориулсан нарны системээр ажилладаг ус өргүүртэй худаг
Энгийн уурхайн худаг шинээр гаргах
Бага гүнтэй худаг засвар

ДЭЛХИЙД ТАНИГДСАН МАЛЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БИЗНЕС
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг “Хөгжлийн
шийдэл” ТББ-тай холбож өгснөөр
бид бизнесээ тогтвортой хөгжүүлж
чадсан. Цаашлаад үйл ажиллагаагаа
амжилттай үргэлжлүүлж, “Оюу толгой”
компанид хөдөлмөр хамгааллын хувцас,
баяжмалын дээжний уутыг ханган
нийлүүлэх гэрээ зурснаар байнгын
ажлын байртай, орлого тогтвортой
болсон.
Одоо бид бизнесийн үйл ажиллагаагаа
бие даан явуулах чадвартай орон нутгийн
компани болон, бүтээгдэхүүний нэр
төрөл, загвараа нэмэгдүүлэн, 10 гаруй
харилцагч байгууллагатай хамтран
ажиллаж байна.
“Оюу толгой” компаниас төслийн
нөлөөллийн бүсийн орчимд нутагладаг
малчдад зориулсан малчдын амьжиргааг
дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд гагнуур,
газар тариалан, мал аж ахуй, оёдол,
боловсруулах үйлдвэрийн чиглэлээр
таван төрлийн сургалтыг нэг жилийн
хугацаатай зохион байгуулсан. Оёдлын
сургалтад хамрагдсан 12 малчин эмэгтэй
орлогын нэмэлт эх үүсвэртэй болох
хүсэл, сонирхлоороо нэгдэж, өөрсдийн
санаачилгаар 2017 онд “Говь Хан Уран”
компаниа байгуулсан билээ. Малчид бид
Орон нутгийн сонин

шууд бизнес эрхлэгч болж хөгжих нь
амаргүй эхлэл байсан.

Бид 2019 онд үйлдвэрийнхээ байрыг
өргөтгөж, компанийг үүсгэн байгуулсан

хувьцаа эзэмшигч 12
эмэгтэйдээ хоёр дах
жилдээ ногдол ашиг
олгоод байна.
2019 онд Колумби
улсад зохион
байгуулагдсан дэлхийн
70 гаруй улсын төлөөлөгчид оролцдог
Залуу Бизнес Эрхлэгчдийн чуулганы үеэр
манай компанийн оёдлын бизнесийн
хурдацтай өсөлт, амжилт нь нэр дэвшин
өрсөлдөж, олон улсын оны шилдэг залуу
бизнес эрхлэгчээр шалгарсан. Бид
үүнээс маш их урам зориг авч ажилладаг.
Хамтарч ажилладаг “Хөгжлийн шийдэл”
ТББ болон “Оюу толгой” компанидаа
БАЯРЛАЛАА.

Бидний бизнесийн анхны амжилт
Ханбогд суман дахь Залуучууд хөгжлийн
төвийн гарааны бизнесийн хөтөлбөрт
хамрагдаж, гуравдугаар байрт
шалгарснаар нэмэлт сургалт авах, үйл
ажиллагаагаа эхлүүлэх сайхан боломж
нээгдсэн юм. Манай компанийн үйл
ажиллагааг “Оюу толгой” компаниас
байнга дэмжиж, оёдлын үйлдвэрлэл
эрхлэх иж бүрэн тоног төхөөрөмжийн
санхүүжилтийг шийдэн, бизнесийн
5
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ӨМНӨГОВИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС
2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ

ӨМНӨГОВИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны 4 дүгээр улирал

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТООН МЭДЭЭ
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн
худалдан авалт
/сая ам.доллар/

Өмнөговь аймаг

Зарцуулалтын ангилал
Барилга угсралт

$ 0.5

Гүйцэтгэл
%
0%

Шатахуун, тос тослох материал

$ 0.0

0%

$ 0.0

$ 0.0

0%

$ 0.0

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл
m$
$ 0.0

Үйлдвэрлэлийн техник, тоног
төхөөрөмж
Тээвэрлэлт

$ 18.8

94%

$ 12.6

Хөдөлгөөнт тээврийн хэрэгсэл

$ 41.9

39%

$ 43.7

Засвар, сэлбэг хэрэгсэл
Үйлдвэрлэлийн хангамжийн
материал
Үйлчилгээ

$ 20.0

16%

$ 15.0

$ 15.2

59%

$ 22.1

$ 46.1

Нийт дүн

$ 129.0

27%

25%

$ 47.6

$ 141.0

Өмнговийн худалдан авалт 143 сая Ам.Доллар төлөвлөсөнөөс 2019 оны 4-р улиралын байдлаар гүйцэтгэл 141 сая Ам.долларт хүрсэн байна (99%).

ОРОН НУТГИЙН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ
Шууд ажлын байрны тоо
Саппорт Сервис Монголиа ХХК
Даян Контракт Майнинг ХХК
ЖИ СИ АР Монголиа
Ханбогд хурд ХХК
Ханбогд тээвэр ложистик ХХК
Терра Экспресс ХХК
Өмнөговь тээврийн нэгдэл ХХК
Жавхлантговь инвест ХХК
Буянт Галба ХХК
Субутай Майнинг Сэрвис ХХК
Говь Гурван Сайхан ХХК
Хабогд хайрхан ХХК
Супермаркет Пицца шоп
Премиут Индасриал ХХК
Орика Монголиа ХХК
Эм Си Эс Проперти ХХК
Өгөөмөр Гавилууд ХХК
Эн Би Ай Кей ХХК
Тийс Хишиг Арвин ХХК
Бусад 58
Нийт

893
347
167
112
104
98
94
89
39
38
31
31
31
31
26
23
22
21
20
269
2512

Number of "indirect" employment
НИК ХХК
Хүннү Майнинг Сервис ХХК
Говь Хангайн Андууд ХХК
Гацуурт ХХК
Эм Си Пи Эл ХХК
Өлзийт Мөнх Овоо ХХК
Буянт Галба ХХК
Мобинет ХХК
Өнөд Өвлөх Урлахуй ХХК
Өмнөговь Энтерпрайз ХХК
Си Эй Эм Эл ХХК
АХХ ХХК
Говийн Өүлэн ХХК
Жи Эй Эйч ХХК
Хануул Говь Дисковери ХХК
Ноён Номгон ХХК
Өүлэн Мэнч ХХК
Ханбогд Хөгжил ХХК
Номин трэйд ХХК
Бусад 175
Нийт

85
60
56
50
48
48
42
42
40
37
34
30
30
30
30
30
30
27
27
935
1711

ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЭЛ

Шалгарсан тендерийн жагсаалт
Гэрээ

Ханган нийлүүлэгч

Боолтын хоолны цүнх

Намуундарь галба ХХК

Төмөр хийц

Тусгалт хийц ХХК

Барилгын үйлчилгээ

Жи Эс Кон ХХК

Барилгын шат түрээс

Вандан Толгой ХХК

Усны гутлын
гуталын оймс
ханган нийлүүлэх

Ханбүрэн Трэйд ХХК

Уутлах үйлдвэрийн
туслах үйлчилгээ

Говь гурван сайхан ХХК

Кофе шопын үйлчилгээ

Буянт Галба ХХК

Нүүрс болон тээврийн
үйлчилгээ

Говь Транс ХХК

Генераторын засвар
үйлчилгээ

Эс Жи Эм Эс ХХК

ОСИХ – ирэх улиралд

Хамтарсан ажлын хэсгийн тойм

Нэршил
Монгол үйлдвэрлэв:
Баяжмалын уутны нийлэг материал
•
Төрөл бүрийн будаг
•
Төрөл бүрийн резин материал
•
Ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн
•
Өмнөговь аймагт зорилтот:
Хог хаягдлын
хаягдалын менежментийн үйл ажиллагаа
•
болон засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх
Уурхайн талбай дахь Эмийн сангийн үйлчилгээ
•
Аюулгүй ажиллагааны хаяг самбар ханган
•
нийлүүлэх
Оффисийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн ханган
•
нийлүүлэх
Үйл ажиллагааны:
Геологийн мэргэжлийн
мэргэжилийн үйлчилгээ ханган
•
нийлүүлэх (Ажилтан нийлүүлэх)
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ ханган
•
нийлүүлэх (Ажилтан нийлүүлэх)
Тоног төхөөрөмж хянан шалгах үйлчилгээ
•
Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх
•
Төлбөр тооцооны үйлчилгээ ханган нийлүүлэх
•

2019 оны 10 сард Өмнөговь аймаг Оюу Толгойн хамтын
ажиллагааны нэгдсэн хурал амжилттай зохион
байгуулагдлаа:
•
хуралд Эрдэнэс ОТ, Өмнөговь аймаг болон ОТ дээд
удирдлагууд оролцлоо
•
талууд хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын
үсэг зурав
•
Орон нутгийн Худалдан авалт болон Хөдөлмөрийг
дэмжих Дэд ажлын хэсгүүд ажлын тайлангаа илтгэж
цаашдын төлөвлөгөөг танилцуулав
2020 оны Өмнөговийн худалдан авалтын төлөвлөлт:
•
Худалдан авалтын хэмжээ 155 сая ам.долларт
хүргэх
•
11 зорилтот тендер зарлах
•
Худалдан авалтын нээлттэй арга хэмжээ:
•
Улирал тутмын мэдээллийн уулзалт
•
2 удаагийн өдөрлөг арга хэмжээ
•
Голлон анхаарах:
•
Хүнсний ханган нийлүүлэлтийн
стратегийг хэрэгжүүлэх
•
Бизнесийн чадавхжуулах төвийн үйл
ажилааг идэвхжүүлэх

ХОРШООНЫ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
чадавхжуулах зорилгоор Ханбогд,
Баян-Овоо, Даланзадгад, Булган сумдын
хоршоодын удирдлага, санхүүгийн
ажилтнуудад “Хоршооны нягтлан бодох
бүртгэл”-ийн сургалтыг 2020 оны
нэгдүгээр сарын 14, 15-ны өдрүүдэд
зохион байгуулав.
Өмнөговь аймгийн хоршооны
үнэлгээнд хамрагдсан хоршоодын санхүү
бүртгэл хөтлөлт, тайлагналт, тэдгээрийг
Орон нутгийн сонин

Сургалтад оролцогчдод хоршооны
нягтлан бодох бүртгэлийн ач холбогдлыг
ойлгуулах, хоршооны нятлан бодох
бүртгэлийн болон холбогдох хууль

хариуцсан удирдлага, ажилтнуудын
ажлын чиг үүрэг, хариуцлага хангалтгүй
үнэлгээ авсан тул тухайн хоршоодыг
6

тогтоомжийн зохих мэдлэг олгох,
хоршооны нягтлан бодох бүртгэлийн
онцлог, үе шат, хөрөнгийн бүртгэлийн
үндсэн асуудал, анхан шатны болон
нягтлан бодох бүртгэлийн баримт
бүрдүүлэлт, хөрөнгө түүний эх үүсвэр,
хувь нийлүүлсэн гишүүд хөрөнгөө хэрхэн
бүртгэх талаар лекц, ярилцлага хэлбэрээр
сургалт хийж, тус бүр дээр нь дасгал
ажиллуулан, багаар ажиллуулж бусдадаа
танилцуулах, хамтран ажиллах аргыг
ашиглан хийж гүйцэтгэв.
2020 оны Хоёрдугаар сар

ХАНБОГД СУМЫН ТӨВИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
ХЭСЭГЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСЛИЙН ЯВЦ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЛБАРТ ДУТАГДАЛТАЙ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ
ХАНГАХ АЖИЛ
ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн чиг хандлага, бүс нутаг, хот
байгуулалтын бодлого, хөрш зэргэлдээ
орших аймаг, сумдын таталцал, байршил
суурьшлын судалгаа, уул уурхай дагасан
суурин газрын хөгжлийн стратеги
төлөвлөлтийг боловсруулах хөгжлийн
цогц төлөвлөгөөний төслийн ажлууд
идэвхтэй өрнөж байна.
Урт хугацааны хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн хүрээнд Барилга Хот
Байгуулалтын Яам, Өмнөговь Аймаг,
“Оюу толгой” ХХК нар нь “Ханбогд сумын
төвийн Хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний
тодотгол, хэсэгчилсэн төлөвлөгөө
боловсруулах Харилцан Ойлголцлын
Санамж бичиг”-ийг байгуулан, хамтран
ажиллаж байгаа нь Ханбогд сумын
төвийн цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг

тодорхойлоход нэн чухал хамтын
ажиллагаа юм.

архитектур, инженеринг, төслийн
менежмент, зохиогчийн хяналт, интерьер,
ландшафтын чиглэлээр олон жилийн
туршлагатай, салбартаа танигдсан,
мэргэжлийн ур чадвар бүхий баг хамт
олон юм.

Энэхүү урт хугацааны хөгжлийн
бодлогын баримт бичиг нь Ханбогд сумын
тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чухал
хувь нэмэр оруулах бөгөөд үндэсний
хөгжлийн цогц төлөвлөгөө, бүсчилсэн
хөгжлийн бодлого, нутаг дэвсгэрийн
орон зайн зохион байгуулалт, хүн
амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн
бодлогуудтай нягт уялдаатай төсөл юм.

Хот байгуулалтын хуулийн дагуу
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд
орон нутгийн иргэдээс санал авах,
тухайн санал санаачлагуудыг
ерөнхий төлөвлөгөөнд тусган оруулах
шаардлагатай тул Ханбогд сумын
“Иргэдийн хэлэлцүүлэг”-ийг дөрөвдүгээр
сард зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй
байна. Та бүхэн хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй
оролцон, Ханбогд сумын тогтвортой
хөгжилд хувь өөрийн хувь нэмрээ
оруулан, хамтран ажиллахыг хүсье.

Талууд “Хөгжлийн Ерөнхий
Төлөвлөгөө”-г боловсруулах тендерийн
сонгон шалгаруулалтыг хамтран
зохион байгуулж дууссан бөгөөд гэрээт
гүйцэтгэгчээр “Эн Эй Пи Групп” ХХК
шалгарсныг дуулгахад таатай байна.
Тус компани нь хот төлөвлөлт, барилга

ИНЖЕНЕРИЙН ХИЙЦТЭЙ ХУДГУУДАД ТЕХНИКИЙН
ШААРДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОВ
“Оюу толгой” компани уурхайн орчмын
малчдад цаг агаар, улирлаас шалтгаалсан
усны хомсдол үүссэн үед сайн хөршийн
үүднээс Ханбогд сумын Гавилууд,
Жавхлант багийн зургаан малчин айлд ус
зөөвөрлөн хүргэх ажлыг сүүлийн дөрвөн
жил гаруй хугацаанд гүйцэтгэж ирсэн
байна. Энэ ажилтай холбоотойгоор орон
нутаг болон мэргэжлийн байгууллагуудын
зүгээс “уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглах
зориулалтаар нөөцөлсөн усыг мал аж
ахуйн хэрэглээнд ашиглах зохимжгүй”
гэсэн шаардлагыг тавьсаар ирсэн билээ.
2019 онд “Оюу толгой” компанийн
санхүүжилттэй “Говийн Оюу Хөгжлийг
Дэмжих Сан”-ийн дэмжлэгээр хэрэгжсэн
“Чандмань эрдэнэ” төслийн хүрээнд ус
зөөлгөн хэрэглэж байсан малчдад усны
эх үүсвэрийг бий болгох зорилгоор тус
айлуудад инженерийн хийцтэй худгийг
шинээр гаргаж, Ханбогд сумын Засаг
даргын тамгын газарт хүлээлгэж өгснөөр
уурхайн талбараас ус зөөлгөх ажлыг
зогсоосон юм.
Шинээр гаргасан инженерийн хийцтэй
худгууд дээр ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,
техникийн шаардлагыг тодорхойлох,
хөндлөнгийн үнэлгээг Галба–Өөш,
Долоодын сав газрын захиргааны газар
доорх усны нөөц, ашиглалтын асуудал
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Гансүх
гүйцэтгэж дүгнэлт гаргав. Энэ ажилд
хамтран баримт олж тогтоох зорилгоор
худаг ашиглагч малчид, “Гурван талт
зөвлөл”–өөс томилогдсон ажлын

хэсэг, захиалагч аймгийн Хүнс Хөдөө
Аж Ахуйн газар, Ханбогд сумын Засаг
даргын тамгын газрын мэргэжилтнүүд
болон гүйцэтгэгч “Хишиг юниверс”
компани гэсэн олон талууд хамтран
хоёрдугаар сарын дөрвөн, тавны өдөр
ажиллалаа. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн
сав газрын мэргэжилтэн нь худгуудын
цооногт хэмжилтийг хийж, техникийн
үзүүлэлт болон стандарт, шаардлагуудыг
тодорхойлсон байна.

ерөнхий дүгнэлтээр эдгээр худгууд
нь бэлчээрийн усан хангамжийн
зориулалтаар ашиглах техникийн
үндсэн шаардлага хангасан худгууд
гэсэн дүгнэлтийг гаргаж, худаг ашиглагч
малчид болон талуудад танилцуулсан
бөгөөд дүгнэлт, ажлын хэсгийн тайлан,
зөвлөмжийг Ханбогд сумын Засаг даргын
тамгын газарт хүргүүлсэн байна. Мөн
орон нутгийн хамтын оролцоотой байгаль
орчны монинторинг хөтөлбөрийн хүрээнд
“Мөнх ногоон галба” ТББ улирал бүр
эдгээр худгуудын усны түвшинд хэмжилт
хийж байхаар боллоо.

Галба–Өөш, Долоодын сав газрын
захиргааны мэргэжилтний гаргасан

ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРООНЫ
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛОВ

ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДЭД
ЗЭЭЛИЙН САНАЛ
БОЛОВСРУУЛАХАД НЬ
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ
БАЙНА

“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан
хөтөлбөрийн Удирдах хорооны ээлжит
хурал 2020 оны нэгдүгээр сарын 28нд Даланзадгад хот дахь Бизнесийн
инноваци хөгжлийн төвийн сургалтын
төвд болов. Хурлаар хамтарсан
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг
хэлэлцэж, 2020 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлав.

Орон нутгийн сонин

“Оюу толгой” компанийн 100
хувийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн
Oюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”, Нэгдсэн
Үндэсний Байгууллагын Хүн амын сан,
Хүүхдийн сан, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн
Байгууллага, Австралийн элчин сайдын
яамны хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар
Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлж байгаа
“Эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл
мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”ийн хүрээнд аймгийн Эрүүл мэндийн
газрын дутагдалтай байгаа тоног
төхөөрөмжийн судалгаан дээр үндэслэн
сумд болон өрхийн эмнэлгүүд, Бүсийн
Оношилгоо Эмчилгээний Төвд нэн
шаардлагатай, дутагдалтай байгаа
тоног төхөөрөмжүүдийг 370 гаруй
сая төгрөгөөр нийлүүлээд байна. Энэ
нь тус хөтөлбөрөөр нийлүүлэх тоног
төхөөрөмжийн 47 хувь юм. Энэ удаад
нийлүүлсэн дараах тоног төхөөрөмжийг
сумдын засаг дарга нарт хоёрдугаар
сарын долооны өдөр гардуулан өглөө.
• Микроскоп
• Биллиметр
• Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч
• Инкубатор
• Гемотологийн анализатор
• Ургийн монитор
• Нярайн дулаацуулах ширээ
• Нярайн жин хэмжигч
• Мэс заслын багаж хэрэгслүүд
• Автомат дуслын шахуурга
• Автомат тариурын шахуурга, /төрөх
хүүхдэд/
• ЭКГ 6-16 сувагтай
• Фото эмчилгээний аппарат
• Биохимийн анализатор
• Сувилагчийн тэргэнцэр

Өмнөговь аймгийн ЖДҮ эрхлэгчдийн
санхүүгийн чадавхыг сайжруулах дэд
хөтөлбөрийн хүрээнд ЖДҮ эрхлэгчдэд
ЖАЙКА–ийн хөнгөлөлттэй зээлийн
санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг
Даланзадгад хотод зохион байгуулж,
“Өнөд өвлөх урлахуй”, “Номад хомстайу”
ХХК хамрагдлаа.
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ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
МЭДЭЭЛЭЛЖ БАЙНА

АЛТАН ТӨЛИЙН ЭЗЭД
ТОДОРЛОО

ДЭМБ-ын зүгээс 2020 оны 1 дүгээр
сарын 30-ны өдөр шинэ төрлийн
коронавирусын халдварыг “Олон улсын
нийгмийн эрүүл мэндийн онц ноцтой
байдал” хэмээн зарласан бөгөөд манай
улсыг эрсдэлийн “Маш өндөр” зэрэгт
шилжүүлсэн билээ.
Дэлхий дахинд үүссэн нөхцөл
байдалтай холбогдуулан Монгол Улсын
Засгийн газраас шинэ коронавирусийн
халдвараас урьдчилан сэргийлэх,
эрсдлийг бууруулах зорилгоор улсын
хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн
захиргааны байгууллага, хуулийн
этгээдийг 2020 оны 2 дугаар сарын
13-аас эхлэн “Гамшгаас хамгаалах
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт” /
хэсэгчлэн/ шилжүүлсэн.

ХХААЯ, МҮОНР-ийн 1961 оноос
хойш тасралтгүй 59 дэх жилдээ
зохион байгуулж буй “Таван эрдэнэ”
нэвтрүүлгийн нэрэмжит шагнал болох
“Алтан төлийн эзэд”-ээр тодорсон “Алтан
ботго”-ны эзэн Даланзадгад сумын
малчин Бүдийн Баттогтох, Номгон
сумын малчин Түмэнбаярын Батжаргал,
Цогт-Овоо сумын малчин Сонгуулийн
Жуул, Ханбогд сумын малчин Хүүдэгийн
Отгондүү, “Алтан ишиг”-ний эзэн
Ханхонгор сумын малчин Батчулууны
Улам-Өрнөх, “Алтан унага”-ны эзэн Булган
сумын Дэн багийн малчин Сэдийн Гансүх
нар тодорлоо.

Мөн улсын онцгой комисоос
Өмнөговь аймгийг өндөр эрсдэлтэй бүс
нутагт тооцсон билээ.
Шинэ коронавирусийн болзошгүй
халдвараас урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр Өмнөговь аймгийн Эрүүл
мэндийн газраас түр штаб байгуулан
2020 оны 1 сарын 28-с эхлэн ажиллаж
байна.

ХАНБОГД
СУМЫН БУЛГИЙГ
ТОХИЖУУЛЛАА

Шинэ коронавирусийн халдвараас
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:
• ААН, Албан байгууллагад
коронавирусийн халдвараас
урьдчилан сэргийлэх 51 төрлийн
10000 ширхэг санамж, 20 төрлийн
видео шторк боловсруулан түгээж
байна
• Зоонозын өвчин судлалын төвтэй
хамтран төсвийн байгууллага, дэлгүүр,
худалдааны төв, Банк, Хувийн эмнэлэг,
эмийн сан , нийтийн эзэмшлийн
талбай, зочид буудал, авто угаалга,
зэрэг нийт 75 байгууллагад ариутгал
халдваргүйтгэл хийсэн.
• Шинэ коронавирусийн халдварын
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэх, бэлэн байдлын дадлага
сургалтыг Даланзадгад сумын 3-н
өрхийн эмнэлэг, БОЭТ-д зохион
байгуулж, зөвлөмжөөр ханган
ажилласан.

• Олон нийтийн цахим хуудас, телевиз,
радиогоор дамжуулан тухай бүр
мэдээ мэдээллийг ард иргэдэд хүргэж
ажиллаж байна.

• Шүүрхий мах, махан бүтээгдэхүүн
идэхгүй байх;
• Түүхий ус уухгүй байх;
• Далайн гаралтай хүнсний
бүтээгдэхүүнийг сайтар буцалгаж
хэрэглэх;

Хайртай хүмүүсээ хамгаалж дараах
зөвлөмжийг хэрэгжүүлнэ үү.
• Гараа сайтар савандаж угаах,
халдваргүйжүүлэгч хэрэглэх;

• Арьс, салстаа гэмтээхгүй байх;
• Мал, амьтны зах, аж ахуйгаар орохгүй
байх;

• Ханиах, найтаах үедээ ам хамраа
таглах, амны алчуур хэрэглэх;

• Халдварын эрсдэлтэй бүс нутагт аль
болох зорчихгүй, зочин урихгүй байх;

• Мах, өндөгийг гүйцэд болгож идэх;
• Амьсгалын замын өвчний шинж
тэмдэг илэрсэн хүнтэй ойр байхаас
зайлсхийх;

• Хүн ихээр цугларсан газарт аль болох
очихгүй байх;
• Зэрлэг амьтдын мах, эд эрхтэнг
хүнсэнд хэрэглэхгүй байх;

• Мал, тэжээвэр болон зэрлэг
амьтантай хүрэлцэхгүй байх;

• Нус, цэрээ ил задгай хаяхгүй байх.

ОЮУТАН Н.АМИН-ЭРДЭНЭТЭЙ ХИЙСЭН ЯРИЛЦЛАГА
дотоодын тэтгэлэгт хѳтѳлбѳрт 2019 оноос
эхлэн хамрагдсан. Дотоодын тэтгэлэгт
хѳтѳлбѳрт хамрагдаж чадсандаа маш их
баяртай байна.
Залуус бидний хувьд аливаа шинэ
зүйлд ѳѳрсдийнхѳѳ хүчийг сорьж,
мэдлэг болон ур чадвараа дээшлүүлж
байх нь чухал юм. “Оюу толгой” компани
маань оюутан залуус бидэнд маш олон
боломжуудыг нээж ѳгсѳн. Сургалтын
тѳлбѳр мөн хѳдѳѳ орон нутгийн оюутанд
дотуур байрны тѳлбѳр, сар бүрийн
тэтгэлэг зэрэг санхүүгийн дэмжлэг
үзүүлдэг. Энэ нь бидний хувьд маш том
боломж болдог.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын
Засаг даргын 2019 оны зургаадугаар
сарын 12-ны өдрийн 02/393 тоот албан
бичгийн хүрээнд “Оюу толгой” компани
Ханбогд сумын иргэдийн амралт, чөлөөт
цагаа өнгөрүүлэх дуртай говь нутгийн
байгалийн үзэсгэлэнт тогтоц бүхий Их
Булаг, Бага булаг болон Далайн булгуудад
иргэдийн тав тух, аюулгүй байдлыг хангах
үүднээс явган хүний гүүрэн гарц, хөшөө,
сүүдрэвч, зогсоолын талбайг тус тус
тохижуулж байршууллаа.
“Ус амьдралыг тэтгэгч ЧАНДМАНЬ
ЭРДЭНЭ”
эх болсон байгаль дэлхийгээ хайрлан
хамгаалъя

Мѳн би залуусын хѳгжлийн хѳтѳлбѳрт
давхар хамрагддаг. Энэ хѳтѳлбѳр нь
бидний багаар ажиллах чадвар болон
ѳѳрсдийгѳѳ давхар хѳгжүүлэх маш том
давуу тал болдгоороо онцлог. Аливаа
зүйлд байнга ѳѳрийгѳѳ сорьж байх
нь чамайг улам бүр хѳгжүүлж байдаг.
Оюутан залуус бидэнд оюуны болон
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байдаг “Оюу
толгой” компанийн хамт олонд маш их
баярлалаа.
Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ ѳдрийн
мэнд хүргэе. Намайг Н.Амин-Эрдэнэ
гэдэг. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд
төрж, өссөн.

Орон нутгийн сонин

Би 2017 онд Монгол Коосэн (Япон,
Монголын хамтарсан) сургуульд элсэн
орж, гурав дахь жилдээ суралцаж байна.
Миний бие “Оюу толгой” компанийн

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур
чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ.
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ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН ХОЁРДУГААР САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Өмнөговь аймгийн засаг даргын орлогч
С.Мөнхбаяраар ахлуулсан “Орон нутгаас худалдан
авалтыг нэмэгдүүлэх” үндсэн зорилго бүхий Өмнөговь
аймаг болон “Оюу толгой” компаниийн худалдан
авалтын газрын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаж
нийт 14 төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Өмнөговь
аймгаас худалдан авах, худалдан авалтын хэмжээг
нэмэгдүүлэхээр зорин ажиллаж байна.
Одоогийн байдлаар есөн төрлийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг Өмнөговь аймгаас худалдан авах гэрээг
амжилттай хийгээд байна. Үлдсэн таван төрөл болох
Орон нутгийн сонин

хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг урт хугацаанд тогтвортой
худалдан авах стратегийг боловсруулахаар Өмнөговь
аймгийн удирдлага, холбогдох ТББ-ууд, Худалдаа
Аж Үйлдвэрийн танхим болон ОТ компанийн туслан
гүйцэтгэгч ЭсЭсЭм компанийн хамтаар дэд ажлын
хэсгүүдийг байгуулан нарийвчилсан судалгааны ажил
хийгдэж дууссан.
Нийт 5-6 үе шат бүхий судалгаа, тандалтын үр дүнд
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хөдөө аж ахуй, хүнс,
газар тариалангийн бүтээгдэхүүний одоогийн гарц
хэмжээ, чанарыг тодорхойлж, урт хугацааны ханган
9

нийлүүлэлтийн сүлжээний хамгийн оновчтой цогц
хувилбарыг хамтран боловсруулж, танилцуулсан.
Эдгээр таван нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний нэг
төрөл болох мах, махан бүтээгдэхүүнийг орон нутгаас
худалдан авалт хийх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймагийн
Даланзадгадад байгуулагдсан анхны бүрэн дамжлагат
махны үйлдвэрээс мах, махан бүтээгдэхүүнийг энэ оны
хоёрдугаар сараас эхлэн ЭсЭсЭм ХХК-д нийлүүлэлт
хийж эхлээд байна.
Тус үйлдвэр нь хоногт 200 бог, 20 бод бэлтгэх хүчин
чадалтай ба 200 тн мах хөлдөөх гүн хөргүүртэй юм.
2020 оны Хоёрдугаар сар

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ
“Оюу толгой” компани агаарын
чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг уурхайн
талбайн дотор суурилуулсан AQM65
загварын суурин дөрвөн станцаар
байнгын тасралтгүй хэмжилт хийж байна.
Станц#1 буюу хяналтын цэгийг уурхайн
талбайн салхины дээд талд буюу баруун
хойд буланд, бусад гурван станцыг
уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны
агаарын чанарт нөлөөлөл үзүүлж байгаа
эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн
зонхилох салхины доор байршлуудад
тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай”
ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 (ХС)ыг Хаягдлын сангийн зүүн талд, Станц#4
(ХУТ)-ыг Хаягдлын удирдлагын төвийн
зүүн талд тус тус суурилуулсан.
Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн
станцуудын 2020 оны нэгдүгээр
сарын 16-аас хоёрдугаар сарын 15ны хоорондох нэг сарын хугацаанд
хэмжигдсэн нарийн (PM2.5) болон бүдүүн
(PM10) ширхэглэгт тоосны хоногийн
дундаж агууламжийг Монгол Улсын
агаарын чанарын үндэсний стандарт
MNS 4585:2016-д заасан зөвшөөрөгдөх
хэмжээтэй харьцуулан танилцуулж
байна. Тус стандартад тодорхойлсоноор
нарийн ширхэглэгт тоос гэдэг нь агаар
дахь 2.5 микроноос (0.0025 миллиметр)
жижиг хэмжээтэй тоосонцор бөгөөд
зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 0.05 мг/
м3 байдаг бол бүдүүн ширхэгт тоос

(ХХУТ)-д 0.008мг/м3 тус тус байсан бол
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж
дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д
0.007мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.014мг/
м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.008мг/м3, Станц#4
(ХХУТ)-д 0.009мг/м3 тус тус агууламжтай
байв. Өнгөрсөн сарын мэдээтэй
харьцуулбал бүдүүн ширхэглэгт тоосны
агууламж ойролцоогоор 0.002-0.005мг/м3
хэмжээгээр өссөн байна.

Зургийг www.agaar.mn
сайтаас авч ашиглав
Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт
тоосны агууламж Монгол улсын
агаарын чанарын стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд ямагт нийцэж
байв. Энэ сарын хувьд нарийн ширхэглэгт
тоосны дундаж агууламж Станц#1 (ХС)-д
0.006мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.012мг/
м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.007мг/м3, Станц#4

гэдэг нь агаар дахь 10 микроноос (0.01
миллиметр) жижиг хэмжээтэй тоосонцор
ба зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 0.1мг/м3
гэж заасан байдаг. Нарийн болон бүдүүн
ширхэглэгт тоосны агууламж стандартад
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр
байвал хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд
сөрөг нөлөөтэй.

МАЛЧИД, ИРГЭДЭД ӨГӨХ МЭДЭЭЛЭЛ
Нэг: Мал, амьтны халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

гуравдугаар хавсралтанд тусгагдсан
байгаа болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020
оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан мал
эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх төлөвлөгөөт арга хэмжээнд
712.2 мянган толгой малыг хамруулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.

Хоёр: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг мал эмнэлгийн ерөнхий газрын
дарга, ерөнхий малын эмчийн “Мал,
амьтны гоц халдварт өвчний болзошгүй
эрсдэлээс сэргийлэх зөвлөмж”-д
малчид, иргэдийг дараах арга хэмжээг
хэрэгжүүлж, ажиллахыг зөвлөсөн байна.

Аймгийн Мал эмнэлгийн газар нь
“Биокомбинат” улсын төсөвт үйлдвэрийн
газартай байгуулсан гэрээний дагуу
шөвөг яр өвчнөөс сэргийлэх вакцин 316.0
мянган тун, дотрын халдварт хордлого
энтеробактериозоос сэргийлэх хам
вакцин 1016.0 литр, сахуугаас сэргийлэх
бактерин 160.0 литр, колибактериозиж балнадаас сэргийлэх вакцин 24.0
литрийг нийлүүлэн, шаардагдах вакцин,
биобэлдмэлийн 70 хувийг татан авч,
сумдын мал эмнэлгийн тасаг, мал
эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдэд
хуваарилан хүргэж эхлээд байна.
Тус аймгийн хэмжээнд орон нутагт
голомтлон гардаг долоогоос найман
төрлийн халдварт өвчин байгаа ба
эдгээрээс шөвөг яр, сахуу, сохор догол
зэрэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
вакцины үнэ, үйлчилгээний хөлсийг
малчид, мал бүхий иргэд, аж ахуйн
нэгж бүрэн хариуцахаар Монгол Улсын
Засгийн газрын 225 дугаар тогтоолын

“СЭТГЭЛИЙН ИЛГЭЭМЖ”
ХАЙРЫН ЗАХИДЛЫН
УРАЛДААН

Үүнд:
а. Мал, амьтны гаралтай
бүтээгдэхүүнийг бүрэн боловсруулж,
хүнсэнд хэрэглэх

Өмнөговь аймаг 2020 оныг “Өрх гэр
бүлийн хөгжлийн жил” болгон зарласан.
Үүнтэй холбогдуулан Ханбогд сум Өрх
гэр бүл бүр бат тогтвортой, аз жаргалтай
байх зорилгыг хангах чиглэлээр
“Гэгээн хайрын баяр”-ыг тохиолдуулан
“СЭТГЭЛИЙН ИЛГЭЭМЖ” хайрын
захидлын уралдааныг зохион байгууллаа.
Насан туршийн хайрт ханьдаа зориулан
чин сэтгэлийн үгийг захидлаар дамжуулж,
аз жаргал, баяр баясгалан бэлэглэсэн бүх
оролцогчиддоо талархал илэрхийлье.

б. Зэрлэг амьтны гаралтай эд эрхтэн,
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, бусдад
худалдаалахгүй байх
в. Орон нутаг болон төв суурин газарт
үхэж хорогдсон зэрлэг амьтны талаарх
мэдээллийг мал эмнэлгийн байгууллагад
үнэн зөв, шуурхай мэдээлэх
г. Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай
түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,
худалдаа эрхлэгчид гарал, үүсэл нь
тодорхой мал эмнэлгийн гэрчилгээ,
шинжилгээ, баталгаажилттай түүхий эд,
бүтээгдэхүүн хүлээн авах, нийлүүлэх

Цахим захидлын уралдаанд 17
захидал ирснээс шилдгийн шилдэг
захидлаар шалгарсан Нарантуяа,
Амарбаяр, Амгалан, Отгондулам, Баярмаа
нартаа баяр хүргэе. Мөн уралдааны
шилдэг гурван захидлын бэлгийг “Оюуны
Ѳргѳѳ” ТББ-ийн тэргүүн С.Сандагсүрэн
бэлэглэлээ. Монголын бүх хосууд
хайраар гэрэлтэж байгаарай. Гэр бүлд нь
аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн
ерѳөе.

д. Малчид, мал бүхий иргэд малын
шилжилт хөдөлгөөн хийхдээ Монгол
Улсын Засгийн газрын 2019 оны 43
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мал,
амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг
зохицуулах, тээвэр, тууврын замд
саатуулж, хорио цээрийн хяналтад авах
журам”-ыг мөрдөх.

Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд зөвхөн
нэг удаагийн тохиолдлоор 4.06мм цас
орсон. Салхины дундаж хурд 4.5 м/с буюу
олон жилийн дундаж (ОЖД)-тай ойролцоо
байв. ОЖД-аар нэг болон хоёрдугаар
саруудад салхины хурд 4.8-5.2 м/с орчим
байдаг.

САЙН ҮЙЛСИЙН АЯНД
НЭГДЛЭЭ

Залуучуудын хөгжлийн төвийн
дэргэдэх залуучуудын Зөвлөлийн
санаачилгаар Ханбогд сумын нэгдүгээр
багийн өндөр настан С.Бямбаа гуайн
хувийн сууцанд засварын ажлыг хийж,
тохижууллаа. Сайн үйлсийн аянд ахмад
барилгачин Болормаа, Идэрцог, Долгор,
Жаргалсайхан, Эрдэнэчимэг, Хүрлээ,
Батбилэг мөн Батболд, Нямсүрэн,
Чулуунбаатар, Пүрэв-очир, Төрболд,
Болдмаа, Бурмаа нар гар бие оролцож,
санаа нийлэн ажилласан бол Ганбуд,
Сарантуяа, Болормаа нар маань хоол
цайгаар дайлан, хамтран ажиллаа.
Барилгын материалаар “Ханбогд Оюу
Минерал” ХХК, “Мандал” барилгын
дэлгүүр, “Эрдэнэ мандал” модны зах,
гэр ахуйн дэлгүүр (хулдаас, хаалга,
гал тогооны тавилга) дэмжиж, туслав.
Бидний санаачилсан ажилд дэмжлэг
үзүүлж, ажилласан бүх хүмүүсдээ маш их
баярлалаа, ажлын өндөр амжилт хүсье.
Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар
дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг,
1 давхар
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Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг,
“Хан-Уул” зочид буудлын өргөтгөл, 3-р
давхар, “Оюу толгой” ХХК-ийн Даланзадгад
офис, Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6047; 6048)

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот, Даланзадгад сум
болон Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар дамжуулан бидэнд илгээнэ үү .

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.

“Орон нутгийн сонин”-г ot.mn цахим хуудаснаас унших боломжтой.
Орон нутгийн сонин
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