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Санал: Орон нутгаас санал хүлээн 
аваагүй
Гомдол: Орон нутгаас гомдол хүлээн 
аваагүй
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 8 хүсэлт  
хүлээн авч 6 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 
байна.  3 сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг 
шийдвэрлэсэн байдлыг дор харуулав 
(төрлөөр).

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт:

“Оюу толгой” компани ажилчдынхаа 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг чухалчлан 
анхаарч ажилладаг. Үүсээд байгаа 
нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглаж, 
Монгол улсын гамшгаас хамгаалах тухай 
хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь 
заалт, Өмнөговь аймгийн засаг даргын 
захирамж А/146, Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын засаг даргын  захирамж 
А/52-г тус тус үндэслэн “Оюу толгой” 
компанийн захирлын тушаалаар уурхайн 
талбарт “Шуурхай штаб” байгуулан, доорх 
арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.

1. Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 
оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан 
эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалын 
дагуу Шинэ коронавирус (COVID-19) 
халдвар тархах эрсдэлийн үнэлгээ 
хийв.

2. “Оюу толгой” компанийн гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийн, Өмнөговь аймгийн онцгой 
байдлын газраар хянуулж, батлуулав.

3. Уурхайн талбар дээрх онцгой 
объектуудад шинэ коронавирусийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж, халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг боловсруулан, 
эрсдэлийн хяналтын арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлж байна

4. 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй эргүүлийн 
баг томилж, уурхайн автобусны 
зогсоол, “Мазаалай” зоогийн 
газар, тамхи татах цэг, оффисын 
орчим, нэвтрэх хаалга зэрэг олон 
хүн цугладаг, дамжин өнгөрдөг 
хэсгүүдээр өдөр, шөнийн ээлжээр 
хяналт, шалгалт хийж, маскаа 

тогтмол зүүх, шүлс хаяхгүй байх, 
өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах 
талаар шаардлага тавин ажиллаж 
байна.

5. Олон нийтийг хамарсан үйл 
ажиллагааг хязгаарлаж, хяналт 
тавьсаар байна.

6. Баяжмал тээвэрлэлтийн жолооч 
нарыг шаардлага хангасан, 
стандартад нийцсэн амны хаалт, 
хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн 
хангасан.

7. Эмнэлгийн тусгаарлах байрны 
урсгалыг халдвар хамгааллын 
дэглэмийн дагуу зөв зохион 
байгуулан, халдвартай хог хаягдлыг 
цуглуулж, устгах мөн гар угаах, 
хамгаалах хувцас өмсөх, тайлах 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

8. Уурхайн талбарт 
халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг 
шаардлага хангасан зориулалтын 
өрөө тасалгаанд батлагдсан зааврын 
дагуу технологийг чанд баримтлан 
найруулж, түүний хадгалалт, 
хэрэглээнд хяналт тавин ажиллаж 
байна.

9. Ажиглалт болон тусгаарлах байрны 
зориулалтаар “Эрчим” кемпийг 
тохижуулан бэлдсэн.

Бид онцгой нөхцөл байдал үүссэн 
үед цаг алдалгүй хариу арга хэмжээг 
оновчтой авах зорилгоор Өмнөговь аймаг 
болон Ханбогд сумын онцгой комисстой 
тогтмол холбоотой хамтран ажиллаж, 
уурхайн талбарт авч хэрэгжүүлж буй 
арга хэмжээ болон шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллийг өдөр тутам Өмнөговь 
аймгийн онцгой комисст өгч байна.

КОРОНАВИРУСИЙН ЭСРЭГ 
УУРХАЙЧДЫН ХАНДИВЫН АЯН

Оюу толгойн уурхайчид маань 
“Коронавирусийн эсрэг уурхайчдын 
хандивын аян”-ыг зохион байгуулж, 
нийт 145 гаруй сая төгрөг цуглуулсныг 
гуравдугаар сарын 27-ны өдөр ЭМЯ-нд 

гардуулж өглөө. Уурхайчдын энэхүү аянд 
манай гэрээт 38 компанийн ажилтнууд 
мөн нэгдэж сэтгэлийн хандиваа өргөсөн 
билээ. Хүн ардынхаа эрүүл энхийн төлөө 
сэтгэл, зүтгэл гарган хөдөлмөрлөж буй 

эмч, сувилагч нартаа чин сэтгэлээсээ 
баярлалаа.

Мөн “Оюу толгой” компани 
коронавирусийн халдвараас сэргийлэх 
ажилд зориулж Монгол Улсын Засгийн 

газарт 100 сая, “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан”-аараа дамжуулан Өмнөговь 
аймгийн Онцгой комисст 200 сая болон 
Ханбогд сумын Онцгой комисст 10 сая 
төгрөг тус тус хандивласан билээ.

1БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2014, ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
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Хүний нөөц Хангамж

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо

Шийдсэн хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо
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ЭГЭЛ ДУРСАМЖИЙН ЭЗЭН: АУГАА БҮХЭН АЛСААС ГЭРЭЛТЭНЭ

АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
“Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд 

залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих 
нэгдсэн хөтөлбөр”-ийг “Оюу толгой” 
компанийн 100 хувийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан”, НҮБ-ын Хүн амын 
сан, НҮБ-ийн Хүүхдийн сан, ДЭМБ, 
Австралийн элчин сайдын яамны 
хамтарсан санхүүжилтээр аймгийн 
ЗДТГ-тай хамтран дөрвөн жилийн 
хугацаатай хэрэгжүүлж байгаа билээ. 

Энэхүү хөтөлбөрөөр аймгийн бүсийн 
оношилгоо, эмчилгээний төв (БОЭТ)-
ийн үйлчилгээний орчин нөхцөлийг 
сайжруулах, тусламж үйлчилгээг 
түргэн шуурхай хүргэх, мэдээлэл авах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор  угтах 
хэсэгт хүлээлгийн сандал, мэдээллийн 
самбар, зурагт, дуугүй хөтчийн наалт, 
шинэ төрлийн коронавирус буюу 
COVID-19 цар тахлын үеийн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлж 

ариун цэврийн өрөөнд гарын шингэн 
саван, гарын цаасан алчуур, гар 
ариутгагчийн сав зэргийг байршууллаа. 

Мөн “Оюу толгой” компани, НҮБ-ын 
Хүн амын сантай хамтран Ханбогд 
суманд хэрэгжүүлж байгаа “Хөгжлийн 
төлөө залуучууд” хөтөлбөрөөр Ханбогд 
сумын сум дундын эмнэлгийн орчны 
эрүүл ахуй, ажилтан, үйлчлүүлэгчдийн 
халдваргүйжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүллээ.

Хумбаагийн Лувсандашийн хөрөг дурсамж 

Аргалын цогийг атгаад шидэхээс буцахгүй, хэт хутга 
зүүсэн хэвхгэр хүрэн өвгөд хэв журамд хавчигдахгүй, 
хээрийн тэнүүн талдаа хэлхийтэл алхаж хонио хариулан, 
улаан тэргээ унаж, ухаа хүрэм өмссөн эдүгээ 78 насыг 
зооглож яваа хөнгөн шингэн буурай Х.Лувсандаш 
гуайтай уулзлаа. Хэрэг зоригоо хэлбэл “Ухаа загийн Эхэн 
бууц”-д байгаа гэртээ урилаа. Хулгана жил гарсны дараа 
хөл хорио тавигдаж, ах дүүс зочилж, золгох цаг дор цаг 
агаар тогтуун, өвлийг өнтэй давсан жил тохиолоо.

Дурсамж 1:
Хорвоог эргэн харах дурсамж ярихад, тэр он 

жилүүд эргэн ирэх шиг болох юм. Манайхан дээр үеэс 
Доржийнхон овогтой. Дорж гэдэг нь ”бэх бат” гэсэн 
төвөд үг. Түмэн-Өлзий хайрхныг тахин шүтэж, “Гурван 
Хасар”-ын хэцээр нутаглаж байсан хуучин V багийн 
айл байлаа. Дээдсүүд маань ам бүл амьдарч, ан гөрөө 
хийж, “Цохио булгийн хонгио”-нд зээрийн мах хатааж, 
түүгээрээ амь зуудаг, явган их явдаг хүмүүс байсан. Би 
алдарт Номгон тойрмын баруун захын “Дунд бууц”-нд 
усан морин жил  буюу 1942 оны дүн өвлийн хүйтнээр 
майханд төрсөн гэдэг. Дээр үед бурхан тахил, гал бурхны 
дэргэд эхийг нярайлуулахгүй ёс байж. Би ах, эгч хоёртой, 
хоёр дүүтэй хүн. Миний ах Дарьзавын Шагдар нь Монгол 
банканд тасралтгүй 46 жил алба хашсан хүн байлаа. 
Би 1952 онд 10 настай бага сургуульд орж, 1956 онд 
төгсөөд, хөдөө гарсан. Тэр үед Цогтцэций сумын дунд 
сургуульд хүүхдийг албадан явуулдаг,  сургуульд явах 
хүүхэд цөөн, сургуулийн захирал (мулцаг Сэлээдий) ах 
юнак мотоциклтой давхин ирж, сумын даргаас хүүхдээ 
нэхдэг байсан байх. Багийн дарга Ж.Гүндсамба манайд 
ирээд “хүүхдээ сургуульд явуул” гэж шаардахад ээж бид 
хоёр дургүй байв. За, удахгүй хос морьтой ирж авна шүү 
гээд явсан дарга ч ирсэнгүй, өвөл боллоо. Унаатай хүн 
ирж харагдвал зугтаах шахуу  болно. Багийн ухуулагч 
Цэвэл гэдэг эмэгтэй ирж, ухна, хуц малла гэв. Ингээд 
1956 оны намар 48 хуц, 30 гаруй ухна хүлээн авч,  Цагаан 
хадны бууцанд өвөлжив. Хааяа ганц нэг ном уншина. 
Сонин, сэтгүүл ховор байсан үе тул Цэвэл гуай ирж, “Эх 
орон-52” хэмээх хүлээн авагч /радио/ авчран, сонсгож 
байгаад,  боож аваад явдаг байсан нь тэр үеийн чамин, 
ховор юмны нэг дээ. Багийн агент Ц.Цэдэндаржаа гуай 
гурван тэмээ ачаатай ирж, айл өрхийн гурил, будаа, 
цай, тамхи өгнө. Нэг ирэхдээ хоёр хөлдүү нохой авчирч 
нүх ухаад, хонуут гал түлж, цог үнсийг аваад, дотор нь 
нохойгоо хийж булаад, дээр нь навтас хөдсөөр бүтээж 
хоноход гэссэн байдаг гэж хэлж өгөв. Нохой хуулсны 
хөлсөнд эсгий гутал авчирч өгөхөд их баярлаж,  шинэ 
гутлаа хайрлаж, хоёр, гурван жил гоёж билээ. Би 
хааяа хавх зүүж, ганц нэг үнэг агнана. Тэр үед үнэг 21 
төгрөг байлаа. Ингээд ухна, хуцны заар хангинуулан, 
хонио хариулж байтал 1958 он гарлаа. Тэгтэл V баг 
тарж, хоёр хуваагдан, 19 айл өргөдөл өгч Баян багт 
орсны нэг нь манайх юм. Ухна, хуц ч тарж, нэгдэлжих 
хөдөлгөөн өрнөж байв. Манайх нэгдэлд ороогүй байсан 
тул аймгийн намын хорооны дарга Нямбуугийн гарын 
үсэгтэй, улаан бичигтэй ухуулах хуудас ч юм уу, шаардах 

бичиг ч юм уу ирснээр 1959 онд “Энх тайван“ нэгдэлд 
орсон. 

Дурсамж 2:
1960 онд би нормынхоо 120, ээж маань нормынхоо 

40 гаруй тэмээг маллаж эхэлснээс хойш 60-н жил мал 
маллах нь амьдралын замнал болж, талын салхинд 
таваараа жонжуулж  явах мөн ч сайхан даа. 

“Сувраа мянган уулсын хөндий дагаж
Суварга улаан тэмээд бэлчин байх сайхан
Сүүдрээ дагуулсан тэмээний манлайд
Сүргийн толгойлогч намс намс алхана”
Тэмээ тэнгэрийн амьтан: сунагар улаан тэмээг өсгөж, 

унаж эдлэн, аян жинд явж үзлээ. 1961 онд Монголын 
хувьсгалт залуучуудын эвлэл /МХЗЭ/–д элслээ. 

10-р сард юм. Эвлэлийн хуралд ирээд, семинарт 
суугаад буцах гэж байтал багийн дарга намайг 
Д.Чимэддорж, Ц.Хоргол, А.Сүндий, Д.Төмөр нартай жинд 
яв гэлээ. Бид 42 хомтой тэмээ, нутгийн хүмүүсийн 200 
шахам тэмээтэй хот руу хөдлөв өө. 

“Өмнийн говийн жинчид
Өлчир болоод халуун
Өдөр, шөнийг зааглан өртөөлсөн
Өвгөдийн тэнхээ, ухаан нь жинтэй”
17 хоногийн дараа хотод ирж, манай жинчдийн буудаг 

“Галбын хонхор” гэдэгт буулаа. Өдөр нь Төмөр бид хоёр 
тэмээгээ хариулж, шөнө хурааж, манан нэлээн хэд 
хонолоо. Манай гурван хашир хот руу яваад оройхон 
ирэхдээ, халхайсан нударга унжуулсан өвгөдтэй ирнэ. 
Тэмээд зарагдахгүй байгаад л байв. Нэг өглөө гурван 
морьтой хүн ирэв. Хоргол, жоожоо Д.Чимэддорж нар 
ханцуйдаа нууц үнэ хаялцаж, наймаа хийж, 21 тэмээгээ 
зарлаа. Би тэднийг сонирхож, ахлагчаас асуувал “гарын 
үзүүрээр атгавал хямд, дунд үеэр бол арай үнэтэй, 
бугуйгаар бол сайн” гэж надад хэлж өгсөн. Бүх тэмээгээ 
борлуулж дуусав. 

1962 онд дөрвөн багийн малыг төрөлжүүлэн, 
тэмээг Баян, хонь, адууг Гавилууд, ямааг Жавхлант, 
тэмээ, үхрийг Номгон багт тус тус хуваарилав. Энэ үед 
Я.Шанжмятав бид хоёр 400-н бага тэмээг Гүн сухайтын 
Баян модонд хүлээн авч байсан. Өдөр нь  хариулж, 
шөнө нь хураан, манаж хонохоор тэмээ үүрээр босож, 
бэлчих гээд байдаг ч хураагаад байхаар сурдаг амьтан. 
Я.Шанжмятав тором болон бага тэмээг хоолойгоор нь 
оосорлон унаад тэшүүлнэ. Задгай бугуйлд сайн, тэмээнд 
чирэгдээд явж өгнө. Би тэмээгээр үсэргэж хажууд нь 
очин бууж, бугуйлаас нь барилцаж,  тогтоодог байлаа. 

Дурсамж 3:
Эвлэлийн гишүүд олуулаа хамтран өвс түүх, хашаа 

хороо барих, худаг ус гаргах ажлуудыг нугалдаг байв.
С.Тогоохүү, Я.Шанжмятав, С.Адъяа, Ц.Бямба, 

Ц.Баатаржамц, Д.Хүүхэн нарын үеийн найз нар гэм 
хоргүй бужигнуулж явсан минь одоо бодоход дурсгалтай 
юм даа. Сумын ноосны дутууг гүйцээхээр Дуутын 
тойрмоос зэрлэг тэмээ цуглуулж, Өлгий хийдийн 
хашаанд авчирч хяргадаг байв. Ботго нь хяргаад 
тавихаар наранд түлэгдэж, хэд хэдэн ботго үхсэнийг 
дарга нараас нууна. Бид Хасарын хэц, Баян хошуу, 
Лүгийн голоос эвлэлийн хуралд хамт явна. Явах зуураа 
дэггүйтнэ. Халзан хайлаастын голд хэдэн тагтаа 
дайралдав. С.Тогоохүү калибр буугаар нэгийг нь буудаад, 
үүнээсээ айж “энх тайвны тагтаа хөнөөсөн хэрэг болно” 
гээд газар ухаж булаад, чулуу тавьж орхиж билээ. 
Я.Шанжмятав, Ц.Баатаржамц, С.Тогоохүү нар гэрт шар 
оготно буудаж, 25 метрт харандаа босгон буудаж, оноо 
цэцээ үздэг улс байсан шүү дээ. Адууны бригадаар явж 
байгаад Хөтөл шандын хонгио гэдэг дээш харсан амтай 
агуйд орж хуучны ном, цан, хонх, дамар, байсныг авч 
ирээд, орой майхандаа цан балбаж, дамрыг нь пад, пад 
цохиж байтал “шар дарга” орж ирээд, дамрыг дэвсэж 
хаяад, биднийг аашилж билээ. Бид гурвыг нийлж төвөг 
гаргаад гээд С.Тогоохүүг эвлэлийн ажилтны курст, 
Я.Шанжмятавыг аймгийн сэргийлэхэд явуулж билээ. Би 
улаан тэмээгээ хариулж, үнэнч шударга хөдөлмөрлөж 
байсан нь тэр үеийн залуучуудын үзэл бодол байлаа. 

1972 оны “Говийн мэдээ” сонины дугаар №69-т: МХЗЭ-
ийн 51 жилийн ой угтаж таанаар зоодой хийх нэг өдрийн 
өндөр бүтээлийн аянд Х.Лувсандаш, Д.Батчулуун, 
Ц.Батцэнгэл, Д.Өөдөө, Д.Цэдэндорж нар 7,000 зоодой 
хийсэн тухай нийтлэгдэж байсан нь  түүхийн шар 
хуудсанд үлджээ. 

Дурсамж 4:
Галзуу барын аманд гараа хийхээс буцахгүй ид 22 

насандаа ажил үйлсээрээ манлайлж, МХЗЭ-ийн төв 
хорооны “Тэргүүний залуу малчин“ алтан медалиар 
энгэрээ мялааж торойв. 

Аугаа үйлс алсаас тодордог, алдрын титэм ар араасаа 
ундарсан он дарааллын товчоон: 

• 1966.11.22: №0272 урилгаар МХЗЭ-ийн XV их хурлын 
төлөөлөгчөөр сонгогдох завшаан тохиож, Ууш гуайн 
урлаж өгсөн дугуй хээтэй бор тэрлэгээр гоёж, их 
хуралд сууж билээ.

• 1971-1973 онд “Сумын ашиг шим”-ийн аварга.
• 1972 онд нэг тэмээнээс 6,793 гр ноос авч “Аймгийн 

залуу аварга“ цол.
• 1973 онд “Мал маллах сайхан“ улсын III зөвлөгөөнд 

шалгарч оролцсон.
• 1976 онд ноос ашиглалтын “Аймгийн аварга“ цол 

диплом мөн Монгол зөвлөлтийн найрамдлын 
нийгэмлэг  /МЗНН/-ийн VI их хуралд төлөөлөгчөөр 
сонгогдон оролцсон.

• 1977 онд социалист хөгжлийн төлөө /СХТ/ бригадын 
болзол хангаж, цол мандатаа авсан бригадын ахлагч 
нь байв.

• Мал сүргийг онд оруулж, төл бойжилт, малын ашиг 
шимийг давуулан биелүүлж “Аймгийн аварга малчин“ 
цол, диплом, мөнгөн шагнал.

• 1973, 1974, 1986, 1987 онуудын “Мэнд төлчин“, “Бүтэн 
сүрэгтэн” гэрчилгээ зэргээр алдрын булангаа 
чимсэн эгэл даруухан малчны нэг ажгуу.

Х.Лувсандашийн ханийн тэнгэрээр тэтгэн, хатан 
сүйхээр заяа холбосон Б.Цэдэн-Иш нь 1950 онд төрсөн. 
Малчин удам даган тэмээн сүргийг 40 гаруй жил 
маллаж, сааль сүү, ноос ашиглалтын  сумын гурван 
удаагийн аварга, 1986-1987 онд аймгийн тэмээчдийн 
дунд зарласан “Шинэ нэр-шинэ төл 87“ уралдаанд 
шалгарч, Монголын радио телевизийн улсын /МРТУ/ 
хорооны диплом, “Алдарт эх”-ийн нэг, хоёрдугаар одон, 
Ардын хувьсгалын ойн медаль, таван жилийн гавшгайч  
цол, тэмдгээр шагнагдаж байжээ. Б.Цэдэн-Иш нь ардын 
дууг аяланхан, алтан сайхан есөн хүүхдээ амьдралын 
жаргал эдлүүлэн амьдар ч байна.

Хоёр буурал маань малчин, ажилчин удам дагасан 
долоон хүүхдэдээ 350 гаруй малаа хувь болгон өнөр 
өтгөн айл, өрх болгосон байна Х.Лувсандаш гуай 
хуучлахдаа: Ядуу буурай амьдралтай иргэдийн олонх нь 
ядуурлаас ангижраад байгаа нь хувь хүний хүчин зүтгэл, 
үр дүн юм шүү дээ. Уул уурхайн хөгжил  малчин бидэнд 
боломж, соёлыг нэвтрүүлж, дэмжиж байна.

“Оюу толгой” компанийн дэмжлэгтэй 500 бог, 20-иод 
тэмээ услах худаг гаргасан. Манай багт 20 шахам гүний 
өрмийн худаг байсан ч хувьчлалын үед тоноод дууссан. 
Миний дүү Х.Шоовдорын эзэмшиж байсан Шар хошуу, 
Сэнжит, Хүрэмт гэх мэт хэдхэн худаг л одоо ашиглагдаж 
байгаа. Ховоо татаж 400-500 тэмээ усалж байсныг 
бодоход одоо цаг сайхан болж, мотор асаагаад малаа 
усалдаг нь малчин бидэнд амар болж дээ.“Алтан гадас“ 
одон, “Хөдөлмөрийн хүндэт“ медальт ахмад тэмээчин 
маань ханийнхаа хамт бог малаараа оторлон, өвөлжиж 
явна.  

“Тэмээчин заяа нь бурхан билээ
Тэрлэсэн хөрөг минь буян болоосой
Төл алдаагүй
Гал алдаагүй тэмээчин” минь. 

Хоёр удаа аагтай цайгаа чанаж, хуучилсан болой.
2020.03.15

Ханбогд сумын ахмад настан 
М.Дамдинсүрэн
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Дэлхийн усны өдрийг гуравдугаар 
сарын 22-ны өдөр тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх шийдвэрийг НҮБ-ийн 
Ерөнхий Ассамблей 1993 онд 
гаргасан байдаг. Уг өдрийг усны 
үнэ цэн, ач холбогдлыг ойлгуулах, 
цэвэр усны эх үүсвэрийг хамгаалах 
зорилгоор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг 
уламжлалтай. Энэ жилийн Дэлхийн 
усны өдөр нь “УС ба ЦАГ УУРЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТ” уриан дор зохион 
байгуулагдаж байгаа билээ. Усны 
өдрийг “Оюу толгой” компани 2011 
оноос хойш ажилчид болон иргэдийн 
yсны талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
усыг хамгаалахын ач холбогдлыг 
ойлгуулах зорилгоор тухайн жилийн 
сэдэвтэй холбоотой ажлуудыг зохион 
байгуулан, тэмдэглэн ирсэн.

Энэ удаад бид Дэлхийн усны 
өдрийг угтан “Ажилчдын дуу хоолой” 
цуврал нэвтрүүлгээр манай уурхайн 
үйл ажиллагаа болон бүтээн 
байгуулалтад ус ямар чухал ач 
холбогдолтой болох, мөн уурхайчид 
бидний гар дээр ирж буй ус ямар 
үнэ цэн, сэтгэл, хөдөлмөр шингэж, 
бидэнд ирж байгаа талаар мэдээлэл 
бэлтгэн хүргэснээс гадна Оюу толгой 
уурхайн усны хэрэглээний талаарх 
мэдээллийг агуулсан зурагт хуудсыг 
хүргэж байна.

Мөн “Оюу толгой” уурхайн 
усны бодлого, усыг хамгаалах 
арга хэмжээний талаар зурагт 
хуудас, видео, ярилцлага зэрэг 
мэдээллүүдийг бэлтгэн, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан хүмүүст танилцуулж 
байна. Эдгээр мэдээллүүдийг “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Фэйсбүүк хуудаснаас 
дэлгэрэнгүй үзнэ үү:        OTMongolia

“Оюу толгой” ХХК нь Монгол 
Улсын хууль дүрэм төдийгүй 
Рио Тинтогийн үйл ажиллагааны 
стандарт болон олон улсын стандарт 
журмуудын хэрэгжилтийг бүрэн 
хангаж ажилладаг. Усны нөөцийг 
хамгаалах, ариг гамтай ашиглах 
арга хэмжээнүүдийг уурхайн 
барилгын болон үйл ажиллагааны 
бүх үе шатанд байнга хэрэгжүүлдэг 
бөгөөд усны хэмнэлттэй хамгийн 
сүүлийн үеийн технологийг үйл 
ажиллагаандаа ашиглан, нийт 
ашигласан усныхаа 87 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлдээ дахин хэрэглэдэг 
билээ. Усны нөөцийг хамгаалах 
дараах арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

Усны түвшний хяналт шинжилгээ
“Оюу толгой” компанийн усны 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
зорилго нь усны байгалийн 
горимын ерөнхий зүй тогтол, 
түүнийг бүрдүүлэгч гол хүчин зүйлс 
болон түүнд уурхайн ус ашиглалт, 

уурхайн үйл ажиллагаанаас үүссэн 
болон үүсэж болзошгүй нөлөөлөл, 
техноген горимыг судлахад оршино. 
Энэ ажлын хүрээнд Оюу толгой, 
Гүний хоолой, Галбын говь-Гашуун 
Сухайтын зам, Ундайн сайр (гол) 
гэсэн хэсгүүдэд байрлах усны 
хяналт мониторингийн цооногууд, 
малчдын гар худгууд болон 
булгуудын усны түвшний хэлбэлзэл, 
химийн найрлагын өөрчлөлтөд 
ажиглалт хийж байна. “Оюу толгой” 
компанийн газрын доорх усны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 271 
цооног, 69 гар худаг болон 11 булаг 

шанд буюу нийт 351 уст цэгүүдийг 
хамруулан газар доорх болон 
гадаргын усны хяналт шинжилгээг 
зохион байгуулан хийж байна. 

Хайгуулын цооногуудыг хааж 
битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн 
өгөх

Гүний хоолой, Галбын говьд 2007 
болон 2011 онуудад усны эрэл, 
хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн 
хуучин хайгуулын цооногуудыг 
усны тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйлийн 22.17 дахь заалт, Ханбогд 
сумын засаг даргын 2015 оны 10 
дугаар сарын тавны өдрийн 01/225 
тоот захирамж болон “Галба-Өөш 
Долоодын Говийн Сав Газар”-ын 
захиргааны зөвлөмжийг үндэслэн 
шат дараалалтайгаар битүүмжлэх 
ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 
эдгээрээс зарим тохиромжтой 
цооногуудыг сонгон авч бэлчээрийн 
усан хангамж, усжуулалтад ашиглах 
зорилгоор орон нутагт актаар 
хүлээлгэн өгч байна. Өнгөрсөн 
хугацаанд нийт 117 цооногуудыг 

битүүмжлэн, шаардлагатай нөхөн 
сэргээлтийг гүйцэтгэж, орон нутагт 
хүлээлгэн өгсөн. 2020 онд нэмж 34 
хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэн, 
орон нутагт хүлээлгэн өгөхөөр 
төлөвлөж  байна.

Уст цэг, булаг шандын эхийг 
цэвэрлэх

Уг ажлын хүрээнд тус компанийн 
Байгаль орчны хэлтсээс Ханбогд 
сумын нутагт байрлах Их булаг, 
Далайн булаг болон Бага булгуудыг 
сонгон авч, цэвэрлэгээний ажлыг 
жилд 2 удаа тогтмол зохион 

байгуулж байна. Их булаг болон 
Бага булаг, Далай булгууд нь нутгийн 
иргэдийн аялж, зугаалах, чөлөөт 
цагаа өнгөрөөх гол газруудын нэг 
юм. Энэ булаг цэвэрлэх ажлын үр 
дүнд өнгөрсөн жилүүдэд нийт 10 тн 
орчим хогийг цэвэрлэн, хогийн цэгт 
аваачиж хаясан байна.

Орон нутгийн малчдын 
оролцоотой усны хяналт шинжилгээ

“Оюу толгой” ХХК нь 2011 оны 
тавдугаар сараас эхлэн орон нутгийн 
иргэдэд уурхайн байгаль орчны 
үйл ажиллагааг таниулах, тэднийг 
судалгааны ажилд татан оролцуулах, 
нэгдсэн мэдээллийн эх үүсвэртэй 
байх зорилгоор “Хамтын оролцоотой 
байгаль орчны хяналт, үнэлгээ” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус 
хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь хамтын 
оролцоотой усны хяналт шинжилгээ 
юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд орон 
нутгийн малчдад өөрсдийн гар 
худгийн усны түвшнийг хянах арга 
зүйн зөвлөгөөг өгч, хэмжилтийн 
үр дүнг хамтран хэлэлцэж, уурхайн 
усны багийнхны хэмжсэн мэдээтэй 
харьцуулан дүгнэдэг. Худгийн усны 
түвшинд тавих хяналт, үнэлгээг Гүний 
хоолой, Ундайн сайр болон Гашуун 
Сухайтын зам дагуух малчидтай 
хамтран хэрэгжүүлж байна.

Уст цэгийн эх үүсвэр, ундаргыг 
хамгаалах, тохижуулах

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын Засаг даргын 2019 оны 
зургаадугаар сарын 12-ны өдрийн 
02/393 тоот албан бичгийн дагуу 
Ханбогд сумын Баян багийн нутагт 
байрлах Далай, Номгон багийн 
нутагт байрлах Их булаг, Жавхлант 
багийн нутагт байрлах Бага булгууд 
дээр хөшөө, сүүдрэвч, автомашины 
зогсоолын талбай, гүүрэн гарц 
зэрэг тохижилтын ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Тус ажил нь усны эх 
үүсвэрийг бохирдолоос хамгаалах, 
хог хаягдлыг нэг цэгт төвлөрүүлэх, 
машин техникийн улмаас үүсэх 
газрын эвдрэлийг бууруулах, 
иргэдийг зөв боловсон амрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх гэм мэт олон ач 
холбогдолтой юм. 

ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДӨР УС АМИН ЭРДЭНЭ
Ертөнц дээрх таныг байтугай

Ертөнцийг амьдралтай нь

Есөн эрдэнэтэй нь

Ердийн л нэг ус бүтээдэг ээ

Усыг ус ч гэж бодолгүй залгилж л байдаг

Устчихаас нь айлгүй угаадас болгоод урсгаж л байдаг

Хар усыг хайран юм гэдэггүй юм гээд

Хамаагүй хаяж цацаж л байдаг

Унь, хана чинь усаар ургадаг мод

Улмаар бүрээс, туурга нь усаар биеждэг эсгий

Оромж төдий ч бай, орд харш ч бай

Усаар зуурсан шавар

Орох бороо, мөндөр, цас

Огт юугаар ч орлуулшгүй ус эрдэнэ

Газар, тэнгэрээс бүхэнд хайрласан

Ганцхан заяах амьд эрдэнэ

Цөс чинь яагаад чулууждаг вэ

Цус чинь ягаад өтгөрдөг вэ

Арьс чинь яагаад үрчийдэг вэ

Адаг сүүлд нь амьдрал чинь яагаад дуусдаг вэ

Асуу өөрөөсөө асуу

Асуултын чинь хариуг өгөх

Атгахан тархи чинь хүртэл

Усаар л бүрддэгийг санаарай

Амьдралын эх усыг

Алт, алмазтай жишишгүй

Арзайж хатсан тойром дээр

Алт асгаад, амьдрал цэцэглэдэггүй 

Хатсан тэр тойром дээр

Хурын аадар нуур тогтоовол

Арван зүйлийн шувуу

Амьд шанаганд тонгочиж байдаг

Амьдралыг ус тэтгэх төдийн бус

Амыг бүтээдгийн нотолгоо учраас

Усны үнэ цэнийг утгаар ч, үгээр ч илэрхийлэхэд хэцүү

Ууж байгаа хүн та өөрөө л ухамсарлаж гамнах нь зөв

Ус бол хувиршгүй амьдралын эх

Ус бол хуваагдашгүй ганц утга

Орлуулж, олж, олшруулж болдоггүй

Орчлонд ганцхан ховор эрдэнэ

Алт эрдэнэсийг олж хожих гээд

Амиа тавин зүтгэх нэгний

Амь, амьдрал нь эцсийн эцэст

Аягахан усан дээр тогтдог юм шүү

Цөлд ус байдаггүй болохоор

Амьдрал тэнд байдаггүйтэй адил

Цөхрөлд үг байдаггүй болохоор

Толгойгоо сэгсэрч харамсдагаа заримдаа....

Үнэ цэнэ багатай зүйлийг

Үгээр илэрхийлэхэд амархан

Үнэлшгүй их үнэнийг илэрхийлэхэд

Үг сөхөрч, ухаан дутах юм

Эхлэл бол ус

Эндээс амьдрал бүхэн мэндэлнэ

Эцэслэл бол ус

Энэ л үгүй бол бүхэн дуусна

Атан тэмээд нь бөхөндөө усаа нөөцөлдөг

Ангамал говьд ил ус байдаггүй

Амьтай бүхнээ дороос нь тэтгэж байдаг

Аварга тэнгис, гол горхи нь хөрсөн дороо байдаг

Элсэн говийн хөрсөн доор

Дэлхийн усны эх нь байдаг 

Эрчлэн урсаж ой шугуйд  тогтдоггүй ч

Эх газартаа шурган, амьдралыг тэр минь тэтгэсээр...

Зохиогч: Х.Саранчимэг. 

Өмнөговь аймаг, Манлай сум

Цооног битүүмжлэх ажлын гүйцэтгэл Ханбогд сум Бага булаг, Их булгийн ам
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1 өдөр 17  өдөр 21 өдөр 27 өдөр 34 өдөр 42 өдөр 55 өдөр
Бөмбөлөгтэй 0 89.5 98.1 116.5 141.1 187.7 218.3
Бөмбөлөггүй 0 190.1 245.3 325 386.4 451.4 506.6
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УЛАМЖЛАЛТ ЁС ЗАНШЛАА ХҮҮХЭД ЗАЛУУСТАА ӨВЛҮҮЛЭН ҮЛДЭЭЕ
ДОЛООН БУРХАНД ЦАЦАЛ ӨРГӨХ

УСНЫ УУРШИЛТЫГ БУУРУУЛАХ 
ТУРШИЛТ

БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРЬЦГААЯ!

Ахмад буурлууд маань эрт 
дээр үеэс од, эрхэс, нар, сарандаа 
сүү, цайныхаа дээжийг өргөн, 
тэнгэр хангай, лус савдгаа 
баярлуулсаар ирсэн билээ. Үдэш 
одод түгэх үед гадаа зогсоод 
од, эрхэс, сарандаа ерөөл хэлж, 
залбирал үйлддэг уламжлалт 
ёс монголчуудын дунд эрт дээр 

үеэс улбаалж ирсэн түүхтэй. 
Долоон бурхан одонд ерөөл 
хэлж,  цацал өргөхдөө нэг тоон 
дээр бус олон тоон дээр бодож 
өргөдөг нь од эрхсийн буцаж 
ирэх буулт нь од мэт хязгааргүй 
ихээр түгэн дэлгэрдэг гэж үздэг 
байжээ. Долоон бурхан одонд  
халуун сүүгээр цацал өргөдөггүй. 
Хонины сүү, адууны саам 
өргөдөггүй ба долоон бурхан 
одноос “Тэгээрэй, ингээрэй, 
хайрла” гэж гуйлга гуйхгүйгээр, од 
эрхэст зориулсан ерөөлийн үгийг 
хэлэхэд л болох юм. Жишээлбэл: 
“Долоон бурхан од минь мөнх 
тэнгэртээ амар амгалан оршиг 
ээ” гэх мэт ерөөлийн үгийг хэлж, 
сүүгээ өргөнө. Долоон бурхан 

одыг дээшээ харж тэгширсэн 
үед сүү өргөвөл хамгийн сайн 
үйл болно гэсэн байдаг. Учир нь 
шанага хэлбэртэй долоон бурхан 
одыг монголчууд “Шанага-7” 
хэмээн нэрлэдэг учир хэлтийсэн 
шанаганд сүү орвол урсаад 
асгарна гэсэн үг болой. Тийм 
учир долоон бурхан одыг хэдийд 
тэгширдэг талаарх ойлголтыг 
уншигчдадаа хүргэе. Долоон 
бурхан од нь: 

Зун 02:00-04:30 цагт
Намар 21:30-23:30 цагт
Өвөл 19:00-20:30 цагт
Хавар 00:30-02:30 цагт

тэгширдэг юм байна.

Уурхайн үйл 
ажиллагаанд нийт 
ашиглагдаж байгаа 
усны тодорхой 
хэмжээг цаг уурын 
нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан 
ууршилтаар алдаж 
байдаг. Усны ууршилтыг бууруулах аргачлал дундаас сүүдэрлэгч 
бөмбөлгийг сонгон эхний ээлжид судалгааг эхлүүлсэн.

Тус бөмбөлөг нь өндөр нягтрал бүхий хэт ягаан туяанд 
тэсвэртэй полиэтилен материалаар хийгдсэн бөгөөд ерөнхий 
зарчим нь наранд ил гарсан усны гадаргууг багасгаж, сүүдэрлэн 
усны гадаргуу дээрх салхины урсгалыг бууруулснаар байгальд 
ууршилтаар алдагдах усны хэмжээг бууруулах юм.

Туршилтыг 306 литр багтаамж бүхий 1.25 метр-н диаметртэй 
ууршилт хэмжилтийн хоёр тогоонд хийсэн бөгөөд эхний тогоог 
10 см-н диаметртэй 122 ширхэг бөмбөлгөөр дүүргэж, хоёр дахь 
тогоог бөмбөлөггүйгээр байрлуулсан. 55 хоног хийсэн туршилтын 
үр дүнгээс харахад бөмбөлгийг ашигласнаар ууршилтыг 
ойролцоогоор 2.4 дахин багасгах боломжтойг харуулж байна. 
Туршилтыг 306 литр багтаамж бүхий 1.25 метр-н диаметртэй 
ууршилт хэмжилтийн хоёр тогоонд хийсэн бөгөөд эхний тогоог 
10 см-н диаметртэй 122 ширхэг бөмбөлгөөр дүүргэж, хоёр дахь 
тогоог бөмбөлөггүйгээр байрлуулсан. Нийт 55 хоногийн хийсэн 
туршилтын үр дүнгээс харахад энэхүү бөмбөлгийг ашигласнаараа 
ууршилтыг ойролцоогоор 2.4 дахин багасгаж байгаа урьдчилсан 
үр дүн гарсан. Цаашид тус ууршилтыг бууруулах аргыг 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжийг судлах 
шаардлагатай бөгөөд тус судалгааны ажил үргэлжлэх болно.

Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын Ерөнхий 
Ассемблейгаас жил бүрийн 
гуравдугаар сарын 21-ний өдрийг 
олон улсын ойн өдөр болгон 
тэмдэглэж байхыг 2012 онд 
тунхагласан байна. Энэ өдөр 
ойн олон талт ач холбогдол, мод 
тарих ашиг тусын талаар олон 
нийтэд, нийгэмд ойлгуулан, 
сурталчлан таниулах зорилгоор 
дэлхий даяар тэмдэглэдэг. Энэ 
жил “Ой болон биологийн олон 
янз байдал” сэдвийн хүрээнд 
дэлхий нийтээр тэмдэглэсэн. 

“Оюу толгой” компанийн хувьд 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
зарлигийн дагуу “Мод тарих 
үндэсний өдөр”-ийг 10 дахь 

жилдээ тэмдэглэхээр бэлтгэл 
ажил хийгдэж байна. Бид 
хөрш зэргэлдээ сумдын болон 
уурхайн талбай дахь ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр төрийн болон хувийн 
хэвшил, иргэдтэй  хамтран 
ажиллаж ирсэн сайхан 
уламжлалтай. Одоогийн үүсээд 
байгаа нөхцөл байдлын улмаас 
хаврын мод тарих өдрийг өргөн 
тэмдэглэх боломжгүй болсон 
хэдий ч орон нутгийн иргэд болон 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
өөрсдийн боломж, нөөцийг 
ашиглан гадна орчны тохижилтод 
зориулан бага хэмжээгээр 
мод, сөөгний захиалга өгөх 
боломжтой юм. 

Иймээс 
модлог  
болон сөөгөн 
ургамлын 
суулгацыг 
“Оюу толгой” 
компанийн 
байгалийн ургамлын үржүүлгийн 
газраас бэлтгэн өгөх бөгөөд 
хамтран ажиллах иргэд, аж ахуй 
нэгжүүд тарих тарьц, суулгацын 
захиалгаа дөрөвдүгээр сарын 
17-ны дотор:

 NarantsetsegS@ot.mn (11-
331880, дотуур утас: 5001)

AltantsetsegE@ot.mn (11-
331880, дотуур утас: 6790) 
хаягаар ирүүлнэ үү.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТ

2020 оны Хоёрдугаар сарын 29-ний байдлаар 
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Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 430
Буянт Галба ХХК 35
Говь Гурван Сайхан ХХК 30
Даян Контракт Майнинг ХХК 367
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 84
Жи Си Ар Монголиа 165
КАМЛ ХХК 31
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 39
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 94 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 30 Ханбогд 1460
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 872 Баян-Овоо 66
Терра Экспресс ХХК 101 Даланзадгад 1145
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 91 Манлай 118
Ханбогд Хайрхан ХХК 29 Өмнөговь аймгийн бусад сум 150
Ханбогд Хурд ХХК 112
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 25 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 35 Бусад 2543
НБИК ХХК 23 Удирдах ажилтан 25
Орика Монголиа ХХК 27 Инженер, мэргэжилтэн 10
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 319 Оператор 204
Нийт 2939 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 118

Дадлагажигч ажилтан 39

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ
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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
Бусад

59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг төгсөгчид

Улаанбаатар
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 2020 оны  2-р сарын 29-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2939 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 23 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 215 сурагчид 
хамрагдаад байна. 

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

"Оюу толгой" төсөлд 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 
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байдлаар Өмнөговь аймгаас 2939 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 23 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 215 сурагчид 
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буй ажилтнууд уул уурхайн болон бусад 
мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын байранд бүх 
түвшинд ажиллаж байна.
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оюутнууд

"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.

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.

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

Өмнөговь, 
20%

Бусад, 80%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 3%

Уурхайн 
үйл 

ажиллагаа4%

Барилга 
3%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%

Бөмбөлөггүй; бөмбөлөгтэй ууршилтын тогоо

Ууршилтын харьцуулалт 
нэмэгдсэн үзүүлэлтээр
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“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан 
хөтөлбөрийн зүгээс Өмнөговь аймаг дахь 
хоршоодыг дэмжиж, гурван хоршоонд 
хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх 
шийдвэрлэсэн. 

Өмнөговь аймгийн Булган сумын 
“Анхсан” хоршоо 

Тус хоршоо 16 гишүүнтэй. Хүлэмж ба 
ил талбайд төмс, улаан лооль, сонгино, 
чинжүү, өргөст хэмх зэрэг хүнсний 
ногоо тариалдаг. Хоршооны гишүүдийн 
тариалсан улаан лооль, хүнсний ногоо нь 
орон нутгийн хэмжээнд танигдсан. 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
сумын “Диваажингийн зам” хоршоо 

Уг хоршоо 19 гишүүнтэй. Говийн 
усалгаатай нөхцөлд хүлэмжийн аж ахуй, 
хүнсний ногоо, саримсны тариалангийн 
бизнесийг хослуулан хэрэгжүүлж байна. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
“Үүртийн ногоон хошуу” хоршоо 

Хоршоо нийт 18 гишүүнтэй. Үүний 16 
нь эмэгтэй. Тус хоршоо нь хүлэмж болон 
ил талбайд төмс, лууван, шар болон хүрэн 
манжин, сонгино, тарвас, хулуу, өргөст 
хэмх, улаан лооль зэрэг хүнсний ногоо 
тариалдаг.

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
ХОРШООДЫГ 
ЧАДАВХЖУУЛЖ БАЙНА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БРЭНДҮҮД

2018 онд Өмнөговь аймгаас санаачлан 
Өмнөговь аймаг, Германы Олон Улсын 
Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг 
(ГОУХАН-GIZ), “Оюу толгой” ХХК болон 
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” 
хамтран “Жижиг дунд үйлдвэрийг 
чадавхжуулах хамтарсан хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Энэхүү 
хХамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 
онд Даланзадгад болон Улаанбаатар 
хотод “Бизнес Инноваци, Хөгжлийн төв”-
ийг байгуулсан бөгөөд эдгээр төвүүдийн 
зорилго нь бизнес эрхлэгчдэд хэрэгцээт 
сургалт зохион байгуулж, бизнесийн 
зөвлөгөө өгөхөд оршино.

“Бизнес Инноваци, Хөгжлийн төв” нь 
2019 оны зургадугаар сараас эхлэн үйл 
ажиллагааныхаа цар хүрээг нэмж, “Оюу 
толгой” компанийн ханган нийлүүлэгч 
болох хүсэлтэй ААН-ийг чадавхжуулахын 
зэрэгцээ Өмнөговь аймгийн ЖДҮ, 
хоршоод, гарааны бизнес эрхлэгчдэд 
дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж эхэлсэн. 
Ханган нийлүүлэгч болох хүсэлтэй 
ААН-ийг чадавхжуулах  хөтөлбөрийн 
гол зорилго нь эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчин, бизнесийн 
ёс зүй, бизнесийн удирдлага, ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага  
зэрэг бизнесээ  оновчтой удирдан 
явуулах  ур чадвар  олгох сургалтуудыг 
явуулах юм. 

Ингэснээр жижиг дунд бизнес 

эрхлэгчид маань өрсөлдөх чадвараа 
сайжруулан, үйл ажиллагаагаа илүү 
тогтвортой явуулах боломжтой болох 
ба  нөгөө талаас дэлхийн түвшний уул 
уурхай болон  бусад бизнесийн салбарын  
хэрэгцээг хангах чадвартай болж, 
санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэлтэй болох 
юм. 

Чадавхжуулах хамтарсан хөтөлбөрийн 
хүрээнд Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг нийт 16 хоршоонд үнэлгээ 

хийж, чадавхжуулах сургалтыг зургаан 
сарын турш зохион байгуулсан байна. 
“Бизнес Инноваци, Хөгжлийн төв”-
үүдийн чадавхжуулах сургалтад 
хамрагдсан хоршоодын үйл ажиллагаа 
чадавхжиж, санхүүгийн тайлан тооцоогоо 
боловсруулах чадамжтай болж, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө урт хугацаагаар 
гаргаж, үйлдвэрлэлийн өргөтгөл 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх зэрэг олон эерэг 
үр дүн гарсан байна.  

“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан хөтөлбөрийн зүгээс дэмжин, хөгжүүлж буй брэндүүдээс танилцуулъя:

“Өнөд өвлөх урлахуй” ХХК-ийн “Хөмүүл багц” брэнд “Их говийн төгөл” ХХК-ийн “Говь чацаргана” брэнд

“Говь гоо” ХХК-ийн “Говь гоо” брэнд “Удмын өргөө” ХХК-ийн “Хурга” брэнд

“Диваажингийн зам” хоршооны “Говийн саримс” брэнд “Говь трэйвэл эксперт” ХХК-ийн “Nomad homestay” брэнд

“Сүүн дэгжих” ХХК-ийн “Хүүлээ” брэнд

“Сүүн дэгжих” 
ХХК нь “Хүүлээ” 
нэртэй таргийг 
сурагчдын 
үдийн цайнд 
нийлүүлж 
байна.



Орон нутгийн сонин 6 2020 оны Гуравдугаар сар

2019 онд аймгийн мал эмнэлгийн 
газраас боловсруулан оруулсан “Мал 
угаалга, хашаа хорооны ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлт-2019” төслийг “Оюу 
толгой” ХХК-ийн  хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн Оюу  Хөгжлийг Дэмжих Сан”-
ийн санхүүжилтээр 15 сумын 5,951 
малчин өрхийн 2.578,455 толгой малыг 
угаалгад, 5,473 хашаа, хороог ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтэд хамруулан, мал 
угаалгын суурин ванн 21-ийг барьж 
байгуулан, амжилттай хэрэгжсэн тул 
аймаг орон нутгаас уг арга хэмжээг 
гурван жил дараалан  тасралтгүй 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх зорилт тавин,  
аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 
2020 оны үндсэн чиглэлд “Мал угаалга, 
өвөлжөө бууцны халдваргүйтгэлийн 
нэгдсэн арга хэмжээ”-нд тусгагдан, орон 
нутгийн хөгжлийн сангаас 850.0 сая 
төгрөгийн санхүүжилт батлагдлаа.

 “Мал угаалга, өвөлжөө бууцны 
халдваргүйтгэл-2020” нэгдсэн арга 
хэмжээний санхүүжилтийн асуудал 

шийдвэрлэгдсэнтэй холбогдон 6,108 
малчин өрхийн 2.974,0 мянган толгой бог 
малыг  угаалгын арга хэмжээнд, 5,764 
өвөлжөө, бууцыг халдваргүйтгэлийн 
арга хэмжээнд хамруулахаар төлөвлөн  
ажиллаж байгаа тул дараах зөвлөмжийг 
хүргэж байна.

1. Мал угаалга, өвөлжөө бууцны 
халдваргүйтгэлийн ажлыг цогцоор нь 
хэрэгжүүлснээр дараах ач холбогдол, 
үр дүн харагдах болно. Үүнд:

• Малын гадна шимэгч хорхойн 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эмчлэн, эрүүлжүүлэх

• Өвөлжөө бууцанд байгаа шимэгч 
хорхойн өндөг, авгалдайг устгах

• Малын тарга тэвээрэг сайжрах
• Ашиг шим дээшлэх /сүү, махны 

гарц г.м/
• Арьс, ширний шарх, сорви арилж, 

бүтээгдэхүүний гологдолгүй болох
• Мал, амьтнаас хүнд дамжин 

халдварладаг өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх

• Малын хашаа байрны ариун цэвэр 
эрүүл ахуйн нөхцөл сайжрах.

2. Мал угаалгыг зун, намрын графикт 
хугацаанд хамгийн ойр байгаа суурин 
ваннд угаалгахыг эрмэлзэх ба ойр 
суурин ванн байхгүй тохиолдолд 
өвөлжөө бууцан дээрээ болон 
зөөврийн хашаанд  шүршиж 
угаалгах, мал сүргээ багийн даргын 
зарын дагуу тогтоосон хугацаанд 
бэлэн байлгаж, ажиллах хүн, 
хүчээ бүрдүүлэн хамтран ажиллах 
шаардлагатай болно.

3. Өвөлжөө, бууцны ариутгал 
халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд малчин та дараах 
бэлтгэл ажлыг хангасан байх 
шаардлагатай.Үүнд:

• Өвөлжөө, бууц, худаг, уст цэг 
орчмын механик цэвэрлэгээг хийж 
хэвших 

• Өвөлжөө, бууц, худаг, уст цэг 
орчим болон  бэлчээрт байгаа 
мал, амьтны сэг зэмийг цуглуулан 
шатааж, булж устгах /өвөлжөө, уст 
цэгээс 500 м-ээс доошгүй хол, үер 
ус явахааргүй газрыг сонгох/

• Шар бууцыг хамж гаргах, 
овоолох, биотермийн аргаар 
халдваргүйжүүлэх

• Бууцыг сийлж хатаах
• Хөрзөнг ховхолж, зөөж гаргах
• Хөрзөнг зөөж гаргасны дараа 

халдваргүйтгэлийг хийлгэх
• Товлосон хугацаанд бэлтгэл ажлыг 

бүрэн хангасан байх.
Малчид, мал бүхий иргэд та 

бүхнийг мал угаалга, өвөлжөө бууцны 
халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг дэмжин, 
бэлтгэл ажлыг бүрэн ханган хамтран 
ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

Мал эмнэлгийн газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 
ХАВАРЖИЛТЫН ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ           /2020.03.26-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР/

АРИУТГАЛЫН 
ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХИЙЖ 
НЭН ШААРДЛАГАТАЙ 
ЦЭГҮҮДЭД 
БАЙРШУУЛАВ

МАЛ СҮРГЭЭ ШИМЭГЧТЭХ ӨВЧНӨӨС ЭРҮҮЛЖҮҮЛЬЕ

Хаваржилт:
Аймгийн 15 сумын 58 багт 6,108 

малчин өрхөд 3.0 сая толгой мал тавтай 
сайхан хаваржиж байна. Нийт нутгаар 
хаваржилт хэвийн, гуравдугаар сар 
гарсаар Булган, Сэврэй, Даланзадгад, 
Ханхонгор сумдаар хоёр удаа бага 
зэргийн цас орж шуурсан, одоогийн 
байдлаар цасгүй байна.

Мал төллөлт: 
Оны эхний төллөвөл зохих 1,169,537 

хээлтэгч төллөхөөс гуравдугаар сарын 

26-ны байдлаар 15.2 хувь нь буюу 177,750 
хээлтэгч төллөсөн ба үүнээс 7,561 ингэ,  
335 гүү, 618 үнээ,  74,174 эм хонь, 95,062 
эм ямаа төллөж, гарсан төл 100 хувь 
бойжиж байна. Үүнээс ботго 7,561, унага 
335, тугал 618, хурга 74,194, ишиг 95,236 
буюу нийт 177, 944 төл бойжиж байна. 

Малын хорогдол:
Том малын зүй бусын хорогдол 1,092, 

үүнээс тэмээ 14, адуу 18, үхэр гурав, хонь 
228, ямаа 838 байна. Өвчнөөр 11 тэмээ, 
хоёр ямаа хорогдсон байна. 

Өвс, тэжээлийн нөөц: Засгийн газрын 
285 дугаар тогтоолын дагуу аймаг, 
сумын аюулгүйн нөөцөд өвс тэжээлийг 
бүрдүүлснээс, хавар задлан сумын 
малчин өрх, малын тоо, өвөлжилтийн 
нөхцөл байдлыг харгалзан 44.3 тн 
эрдэс долооц, 600 боодол ногоон 
тэжээлийн үнийг 100 хувь, 99.04 тн 
өвсийг 90 хувь, 20.0 тн хивгэн тэжээлийг 
50 хувь хямдруулан сумдад олгосон. 
Одоо аймгийн нөөцөд нэг уут нь 27000 
төгрөгийн үнэтэй 70.7тн хорголжин 
тэжээлийн үлдэгдэлтэй байна.

Отор нүүдэл:
Өмнөговь аймгийн 20 өрхийн 13.4 

мянган толгой мал Дорноговь, Дундговь, 
Өвөрхангай аймагт оторлож байгаа ба 
аймагтаа 209 өрхийн 70.9 мян толгой 
мал оторлон өвөлжөөд, хаваржиж байна. 
Хилийн зурваст 173 өрхийн 62.8 мянган 
толгой мал, тусгай хамгаалалттай газар 
нутагт 616 өрхийн 260.8 мянган толгой 
мал отроор өвөлжөөд, хаваржиж байна.

Цаг хүнд байгаа Дундговь, Өвөрхангай, 
Баянхонгор аймгаас хил залгаа сумдын 
135 өрхийн 118.3 мянган толгой мал 
отор нүүдлээр өвөл орж ирсэн. Дундговь 
аймгаас 75 өрхийн 71536 толгой мал,  
Өвөрхангай аймгаас 41 өрхийн 38,301 
толгой мал, Баянхонгор аймгаас 19 
өрхийн 8,420 мал өвөл отроор ирэн 
өвөлжиж, хаваржаад одоо буцах 
хөдөлгөөн эхэлж байна.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
ариутгалын найман ширхэг функтыг 
зохион бүтээж, Гашуун сухайт, 
Шивээхүрэнгийн боомт мөн Улаанбаатар-
Даланзадгад чиглэлийн замуудад 
байршуулжээ. Говийн нөхцөлд 
зохимжтой, ус маш бага зарцуулдаг, 
тоосонцор манан үүсгэж, ариутгадаг ба 
чанар стандартад нийцсэн гэдгээрээ 
давуу талтай.

Тухайн төхөөрөмжийн зах зээлийн үнэ 
150.000.000-180.000.000 төгрөг байдаг 
бол Ханбогд сумын залуус нэг ширхэг 
ариутгалын төхөөрөмжийг 8.400.000 
төгрөгөөр аж ахуйн аргаар хийж, аймгийн 
онцгой комисст хүлээлгэн өглөө. Ачааны 
болон суудлын автомашин бүгдийг 
ариутгахад нэн тохиромжтой гэдгийг 
албаныхан онцолж байна.
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УСЫГ ХАЙРЛАН ГАМНАДАГ МОНГОЛ УХААНААС

МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО БИДЭНД ХАМГИЙН ЧУХАЛ

Дэлхий нийтээрээ жил бүрийн 
гуравдугаар сарын 22-нд “Усны өдөр”-ийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Уг 
өдрийн гол зорилго нь цэвэр ус болон 
усан хангамж, усны нөөцийн тогтвортой 
менежментийн асуудалд олон нийтийн 
анхаарлыг хандуулах, сурталчлан 
таниулах ач холбогдолтой юм. Анх 1992 
онд Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын 
(НҮБ-ын) Хүрээлэн буй орчин, хөгжлийн 
тухай олон улсын хурлын (UNCED) үеэр 
дэлхийн усны тэмдэглэлт өдөртэй болох 
саналыг дэвшүүлсэн байна. Улмаар 
1993 оны гуравдугаар сарын 22-ны 
өдрийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 
“Дэлхий усны өдөр” болгон зарлан 
тунхаглажээ. Жил бүрийн энэ өдрөөр 
усны тухай  тодорхой  онцлог сэдвээр 
олон нийтэд мэдээлэл  хүргэдэг байна. 
Монголчууд эрт дээр үеэс уул ус, ургамал, 
амьтнаа хайрлан, бишрэн дээдэлж, 
байгаль хамгаалах зан үйл, ёс горим, 
хорио цээрийг сав шим ертөнцийн 
дотоод тогтолцоонд тулгуурлан гаргаж 
байсан. Байгалийн тэнцвэрт байдлыг 
алдуулахгүйн тулд бэлчээр сэлгүүлэн 
ашиглах, булаг шандыг цэвэр, тунгалаг 
байлгахыг эрхэмлэх, ашигт малтмал, 
эрдэс баялгийг амьдрал ахуйдаа зүй 
зохистой хэрэглэх арга ухаанаа хадгалж 
ирсэн уламжлалтай. Тухайлбал, байгаль 
орчноо бохирдуулахгүй, онгон дагшнаар 
нь хойч үедээ өвлүүлэх арга ухааны 
нэг нь усаа хамгаалах зан үйл байв. 
Тиймдээ ч булаг шанд, гол горхи, нуур 
цөөрөмд цагаа, улаа, хир буртаг өчүүхэн ч 
оруулахгүй байхыг эрхэмлэн үр хүүхдэдээ 
сургаж ирсэн. Мөн амьд байгалийн 
сэргэн төлжих буюу хавар, зуны цаг, 
өвс ногоо ургах үед газар шороо ухаж 
сэндийчих, нойтон мод, бут сөөг, усны 
эхийн модыг огтлох, үр жимс, сонгино, 
ургамлыг ихээр нь авч ашиглахыг 
хориглон цээрлэдэг байжээ. 

Монголчуудын  эрт дээр үеэс уул усаа 

дээдэлж, хайрлан хамгаалж, гамнаж 
ирсэн уламжлалт зан заншлаас хүргэж 
байна.

• Гол  мөрөн, булаг шанд, нуур цөөрөм  
худгийн усанд сүү, цагаан идээ, цус 
зэргийг хийх, дусаахыг хориглоно.

• Сүү, цагаан идээтэй шанага, халбагаар 
булаг, шанд, гол, горхи, худгийн уснаас 
хутган авдаггүй.

• Булаг, шанд, рашааны тулах эхэнд айл 
буухыг хориглоно.

• Рашаан булаг, шандын эхний мод, 
бутыг авах, гэмтээхийг цээрлэдэг.

• Аливаа усны эхийг ухаж төнхөхгүй. 
Булаг, шанд, рашааны эхэнд байгаа 
хад чулууг хөнддөггүй.

• Гол ус, булаг, шандын эхэнд болон 
ойр орчинд  бие засах, нус, цэр хаяхыг 
цээрлэнэ.

• Усны эхийг булингартуулахаас 
болгоомжилно.

• Булаг, рашааны загас, жараахай, 
хорхой шавжийг хөнөөхийг хориглоно.

• Голын ус, нуур, цөөрөмд унаж үхсэн 
мал, амьтны сэг зэмийг заавал 
цэвэрлэнэ.

• Голын ус, булаг, шандад үнс нурам 
хийхийг цээрлэнэ.

• Тогтмол усанд биеэ болон хувцсаа 
угаахыг цээрлэнэ.

• Тал хээр, говийн малчид малаа 
услахдаа худгийн усыг аль болохоор 
хямгатай зарцуулахад ихээхэн 
анхаардаг. Хүйтний улиралд 
онгоцондоо ус үлдээж хөлдөөхийг ч 
цээрлэнэ.  

• Ус ууж байгаа малыг үргээж, хөөхийг 
цээрлэнэ.

• Худаг дээр зогсож байгаа цангасан 
малыг өөрийн, бусдын гэж ялгалгүй 
усалдаг ёстой.

• Ус авахдаа ус авах сав суулга, 
ялангуяа ус хутгах шанага, халбага 
зэргээ сайн цэвэрлэнэ. Энэ нь 
усанд бохир юм орчих вий гэж 
сэргийлж байгаа хэрэг г.м  эдгээр  ёс 
заншлуудаар үр хүүхдээ хүмүүжүүлж 
ирсэн нь усаа хамгаалах, хайрлах, 
гамнах хамгийн  сайн уламжлалт  
арга билээ.

Устай холбоотой арга, дом:
• Алс газар явахдаа угаасан уснаасаа 

амсаж явдаг. 
• Чулуу болон жижиг савтай усыг 

тоононыхоо голоос хамтад нь зүүвэл 
гэрээ тогтвортой байна гэж үздэг.

• Хол явахад “хүүхдийн гэдэс дотор 
зайлагдана” гэж болгоомжлон 
сэргийлж, жижиг савтай усыг бүсэнд 
нь зүүдэг.

• Худаг ухахад “газар лус хилэгнэнэ” 
гээд газраа эхлээд оронгын эвэр, 
гахайн соёогоор хөнддөг.

• Усны аюул үерээс хамгаалж “тогоо 
хөмөрч” хамгаалдаг.

• Таньж мэдэхгүй уснаас амсахдаа 
“арьс махны завсраар рашаан болох 
болтугай” гэж хэлж уудаг.

• Гол, ус гатлахдаа мориноосоо бууж, 
духаа усаар шавшин гол гаталдаг.

Устай холбоотой зүйр цэцэн үгс:
• Ус Чандмань эрдэнэ
• Усыг нь уувал ёсыг нь дагана
• Уул савдагтай, Ус эзэнтэй
• Нуур амгалан бол, Нугас амар
• Хүн хүнийхээ хүчинд, Загас усны 

хүчинд 
• Уснаас салсан загас, Уулнаас салсан 

барс
• Урсаж буй ус нэг ариун
• Дуслыг хураавал далай.

Мөнх Ногоон Галба ТББ 
Усны мониторингод хамрагдаж 
байгаа  Гавилууд  багийн малчин  
М.Пүрэвдоржийн   эзэмшдэг Эхэн  
Халив   худгийн 2019 оны  2, 3, 4-р 
улирал болон  2020 оны нэгдүгээр 

улиралд хэмжсэн хэмжилтийн үр 
дүнгээс хүргэж байна.  Тухайн худгийн 
сарын дундаж усны түвшингийн 
хэлбэлзэл нь 0.20-0.80  метрийн 
өөрчлөлт ажиглагдаж байна.

ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН 
АЖИГЛАЛТ

Г.Дүнжгэр: “Хулан, хар сүүлт нь идэш 
тэжээл, ус даган нүүдэллэдэг . 

Энэ жилийн хувьд хар сүүлт, хулан 
бэлчээр сэлгэн нүүдэллэх нь харьцангуй 
бага  ажиглагдаж байна”

Ундай гол

Гэрэл зургийг: Г.Дүнжгэр - “Мөнх 
Ногоон Галба” ТББ-н Зэрлэг амьтан 

ажиглагч ахмад настан



Орон нутгийн сонин 8 2020 оны Гуравдугаар сар

Өрх гэрт
• Аяга, таваг, сав суулгыг зориулалтын 

шингэнээр угааж, цэвэр усаар сайтар 
зайлах.

• Хүүхдийн тоглоомыг хоёр хувийн 
содын уусмалаар угааж, цэвэр усаар 
сайтар зайлах (Нэг литр бүлээн усанд 
20 гр сод хийнэ).

• Хаалганы бариул, унтраалга, 
удирдлага, компьютер, цонхны 
тавцан, ширээ, сандал зэргийг саван, 
угаалгын нунтаг хэрэглэн цэвэрлэх.

• Дээрх эд зүйлсийг ахуйн хэрэглээний 
цэвэрлэгээний бодис эсвэл нэг литр 
усанд 15 мл белизна хийж, арчиж 

халдваргүйжүүлэх.
• Гар, нүүрийн алчуур, цагаан хэрэглэл 

зэргийг угааж, индүүдэх.
• Хана, шал, хатуу гадаргууг ахуйн 

хэрэглээний цэвэрлэгээний бодисоор 
угааж, цэвэрлэх.

• Ариун цэврийн өрөөний тосгуур, 
ванн, суултуурыг нэг литр усанд 
15 мл белизна хийж, арчиж 
халдваргүйжүүлэх

• Ил задгай жорлон, цооног, бохир 
усны нүх, хогийн савыг нэг литр 
усанд 400 гр гипохлорит кальци 
болон бусад бодисоор сард нэг удаа 
халдваргүйжүүлэх.

• Гэрээ цэвэрлэсний дараа гараа 
сайтар савандаж угаах эсвэл спиртэн 
суурьтай гар халдваргүйжүүлэгч 
хэрэглэх.

• Өрөө тасалгааны салхивчийг 10-20 
минут нээж, агаар сэлгэх.

• Ахуйн бээлий хэрэглэх..
Албан байгууллагад:

• Ажилтан бүр эд зүйлсийг бохирдсон 
тухай бүр чийгтэй алчуур эсвэл 

нойтон сальфеткаар арчих.
• Хаалганы бариул, унтраалга, 

удирдлага, компьютер, цонхны 
тавцан, ширээ, сандал зэргийг саван, 
угаалгын нунтаг хэрэглэн цэвэрлэх.

• Дээрх эд зүйлсийг ахуйн хэрэглээний 
цэвэрлэгээний бодис эсвэл нэг литр 
усанд 15 мл белизна хийж, арчиж, 
халдваргүйжүүлэх.

• Хана, шал, хатуу гадаргууг угаалгын 
нунтагтай бүлээн усаар угааж, ахуйн 
хэрэглээний уусмалаар угаах.

• Ариун цэврийн өрөөний тосгуур, 
суултуур, хана, шалыг 0.2 хувийн 
белизнагийн уусмалаар өдөр бүр 
угаах; (нэг литр усанд 15 мл белизна 
хийнэ).

• Улиралд нэг удаа 
халдваргүйжүүлэлтийг мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгэх.

• Өрөө тасалгааны цонхыг хоёр цаг 
тутам 10-20 минут нээж, агаар сэлгэх.

Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд:
• Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд эцсийн 

буудалд зорчигчид буусны дараа 

цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх.
• Тээврийн хэрэгслийн гадна, дотор 

хэсэг, суудал, шал, хаалганы бариул, 
жолооны хүрд гэх мэт хүний гар хүрэх 
бүх гадаргууг 0.015 хувийн жавелион, 
хлорсепт, ус төрөгчийн хэт исэл зэрэг 
уусмалаар арчих эсвэл шүршинэ. 
Шүршсэн тохиолдолд нэг цагийн 
дараа арчиж цэвэрлэх.

• Тээврийн хэрэгсэлд спиртэн 
суурьтай гар халдваргүйжүүлэх бодис 
байрлуулах.

• Цонх нээж агаар сэлгэлт 5-10 минут 
хийсний дараа зорчигчдыг суулгах.

• Жолооч амны хаалт зүүнэ.
Анхаарах:

• Халдваргүйжүүлэх бодисыг хүүхдийн 
гар хүрэхгүй, нарны гэрэл шууд 
тусахгүй газар хадгалах.

• Хэт мэдрэг, харшилтай бол 
халдваргүйжүүлэх бодисыг 
болгоомжтой хэрэглэх.

• Жавелион, хлорсепт зэрэг 
халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг 
гэрийн нөхцөлд хэрэглэж болохгүй.

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 
СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ 
М.ИЧИННОРОВ ТӨЛБӨРГҮЙ 
ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ БАЙНА

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ҮЕД ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ?

“Оюу толгой” компани агаарын 
чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг уурхайн 
талбайн дотор суурилуулсан AQM65 
загварын суурин дөрвөн станцаар 
байнгын тасралтгүй хэмжиж 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 суурин 
станцуудын 2020 оны хоёрдугаар 
сарын 16-аас  гуравдугаар сарын 15-
ны 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 тодорхойлсноор 
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 
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.

Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж Монгол улсын 
агаарын чанарын стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд ямагт 
нийцэж байна. Энэ сарын хувьд 
нарийн ширхэглэгт тоосны дундаж 
агууламж Станц#1 (ХС)-д 0.005мг/м3, 
Станц#2 (МАС)-д 0.009мг/м3, Станц#3 
(ХХБ) -д 0.006мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 
0.006мг/м3 тус тус байсан бол бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар 
хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.006мг/м3, 
Станц#2 (МАС)-д 0.011мг/м3, Станц#3 
(ХХБ) -д 0.007мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 
0.006мг/м3  тус тус агууламжтай байв. 
Өнгөрсөн сарын мэдээтэй харьцуулбал 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
ойролцоогоор 0.001-0.003мг/м3 
хэмжээгээр буурсан байна. 

Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд хур 
тунадас ороогүй. Салхины дундаж хурд 
5.3 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-
тай ойролцоо байв. ОЖД-аар хоёр болон 
гуравдугаар саруудад салхины хурд 5.2-
6.0 м/с орчим байдаг.

Зөвлөгөө өгөх сэдэв:
• Өсвөр насныхны тулгамдаж буй 

асуудал
• Гэр бүлийн харилцаа
• Хүүхэд төлөвшил, хандлага
• Аз жаргалтай амьдрахуй
• Тулгамдаж буй сэтгэл зүйн асуудал
• Охид, хөвүүдийн үерхэл, нөхөрлөл
• Өөрийгөө хэрхэн удирдах вэ?
• Бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах вэ?
• Хэрхэн ойлголцох вэ?
• Хандлагаа хэрхэн өөрчлөх вэ?
• Сэтгэл санааны таагүй байдлаас 

хэрхэн гарах вэ?
Та цаг авч үйлчлүүлнэ үү. Холбогдох 

утасны дугаар: 99285211, 89021397
Хаяг: Ханбогд сум, залуучуудын 

хөгжлийн төвийн зөвлөгөөний өрөө.
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“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 (6047; 6048)

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.

Зургийг www.agaar.mn сайтаас


