
Орон нутгийн сонин 1 2020 оны Дөрөвдүгээр сар

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 
ГАЗРЫН МЭДЭЭ

2020 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР 
САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2020 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САР

Санал: Орон нутгаас хоёр санал хүлээн 
авсан
Гомдол: Орон нутгаас гомдол хүлээн 
аваагүй
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 12 
хүсэлт  хүлээн авч найман хүсэлтийг 
шийдвэрлэсэн байна. 
Дөрөвдүгээр сард хүлээн авсан 
хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдлыг дор 
харуулав (төрлөөр):

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт:
Нэг удаагийн хэрэгцээний ажлын 

комбинзон нь Оюу толгойн үйл 
ажиллагааны зарим хэлтсүүдэд өдөр 
тутам хэрэглэдэг үндсэн хөдөлмөр 
хамгааллын өмсгөл бөгөөд “Оюу толгой” 
компани 2019 оны гуравдугаар улирал 
хүртэл импортоор орон нутгийн ханган 
нийлүүлэгчээр дамжуулан авч хэрэглэдэг 
байлаа. 

“Оюу толгой” компанийн импортыг 
орлох бүтээгдэхүүнүүдийг Монгол 
улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх “Монголд 
үйлдвэрлэв” стратегийн хүрээнд байнга 
хэрэглэгдэх нэг удаагийн хэрэгцээний 
ажлын комбинзоныг Монголдоо 
тасралтгүй үйлдвэрлэн, нийлүүлэх 
ханган нийлүүлэлтийнхээ сүлжээг улам 
ойртуулах, Монгол улсад аль болох 
их нэмүү өртөг үлдээх  боломжийг 
судалсан. Мөн Өмнөговь аймгийн засаг 
даргын орлогч С.Мөнхбаяр, “Оюу толгой” 
компанийн худалдан авалтын газрын 
ерөнхий менежер Деррик Хансен нараар 
ахлуулсан, орон нутгийн худалдан 
авалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хэсгийн 
хүрээнд дээрх бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх 
нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 
зөвхөн Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн 

дунд 2018 онд зохион байгуулж, гурван 
компанийг шалгаруулсан юм.   Тэдний 
нэг нь Өмнөговийн үйлдвэрлэгч “Ханбогд 
Индастри” ХХК юм. 

“Ханбогд Индастри” компани нь 
2014 онд үүсгэн байгуулагдаж, гадаад 
худалдааны чиглэлээр тогтвортой 
үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн. 
Тендерийн зарыг мэдсэн даруй тус 
компанийхан Өмнөговь аймаг, “Оюу 
толгой”, “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан” болон  Германы Олон Улсын 
Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн 
(GIZ) хамтран хэрэгжүүлж буй жижиг 
дунд үйлдвэрлэлийг чадавхжуулах 
хөтөлбөрт хамрагдан, Даланзадгадад 
байрлах “Бизнесийн инноваци хөгжлийн 
төв”-д хүсэлт гарган, шинээр барихаар 
төлөвлөж буй үйлдвэрийнхээ бизнес 
төлөвлөгөө, үйлдвэрлэлийн явц, 
тендерийн материалын бүрдэл, чанар 
зэрэгт ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээ 
авсан нь тус компанийг шалгаруулалтад 
тэнцэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 

Тендерт шалгарсан “Ханбогд Индастри” 
ХХК нь Өмнөговь аймгийн Манлай сумд 
зөөлөн болон хатуу оёдлын чиглэлээр 
“Манлай оёдол” үйлдвэрийг ашиглалтад 

оруулан, Манлай сумд шинээр 20 ажлын 
байрыг бий болгож чадсан бөгөөд 
үйлдвэрийн ажилтнуудыг 100 хувь 
орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлж, бүх 
ажилтнуудаа оёдол, эсгүүрийн сургалтад 
хамруулж, мэргэжлийн үнэмлэх 
сертификаттай болгожээ.

Тус үйлдвэр нь оёдол үйлдвэрийн 
хэсэг, бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах, 
түүхий эд материалын агуулах, нярвын 
агуулах, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төв, 
эсгүүрийн өрөө, захиргааны өрөө гэсэн 
үндсэн зургаан хэсгээс бүрддэг бөгөөд 
950м2 талбай бүхий байранд оёдлын 
сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг 
ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба 
цаашид үйл ажиллагааг өргөжүүлж олон 
улсын стандартад нийцсэн орон нутагтаа 
жишиг үйлдвэр болохоор зорин ажиллаж 
байна. 

Дэлхийг хамарсан цар тахлын үеэр 
үйлдвэрлэлийн доголдол гаргалгүй, 
захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг заасан 
цаг хугацаанд, чанарын өндөр түвшинд 
үйлдвэрлэн нийлүүлж буй орон нутгийн 
шилдэг ханган нийлүүлэгчдийн нэг 
болоод байна. 

Бид Өмнөговь аймаг, Ханбогд болон 
бусад түншлэгч сумдтайгаа Хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулсны таван 
жилийн ойг тэмдэглэж байна. 2015 
оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдөр 
гэрээ байгуулснаас хойш орон нутгийн 
харилцаа хамтын ажиллагааны маань 
үр өгөөж хэрхэн бэхжиж буйг бид 
бүгд мэдэж байгаа. Гэрээний  хүрээнд 
бид “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан”-аараа дамжуулан орон нутгийн 
тогтвортой хөгжилд зориулан жил бүр 
таван сая ам.долларын санхүүжилтийг 
олгож байгаа билээ. Энэ нь бидний орон 
нутгийн болон үндэсний талуудтай урт 
хугацааны харилцаа хамтын ажиллагаа 
тогтоох үндсэн суурь болсон юм. 

Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд 
нийтдээ 51 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтээр 180 гаруй төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, 
уурын зуух, мах боловсруулах үйлдвэр, 
музей зэрэг орон нутгийн хөгжлийн 
тулгамдсан чиглэлд хөрөнгө оруулж, 
уурхайн үр өгөөжийг аймгийн нийт ард 
иргэдэд хүргэжээ. Түүнчлэн бид орон 

нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн 
худалдан авалтыг дэмжих хамтарсан 
ажлын хэсгийг Өмнөговь аймаг болон 
түншлэгч сумдынхаа оролцоотойгоор 
байгуулан ажиллаж, орон нутгийн эдийн 
засагт бодитой хувь нэмэр оруулсан нь 
аймаг, сумдын удирдлага, ард иргэдийн 
зүгээc ихээхэн талархал хүлээсэн.

Бид Өмнөговь аймаг, түншлэгч 
сумдын засаг захиргаа, НҮБ-ийн Хүн 
амын сан, Германы олон улсын хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэг, Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллага, Австралийн 
Элчин сайдын яам зэрэг олон улсын 
хөгжлийн байгууллага, дотоод гадаадын 
олон талуудтай урт хугацааны хамтын 
ажиллагааг эхлүүлж, дөрөв гаруй сая 
ам.долларын нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг 
Өмнөговь аймагт татаж чадсан байна. 

Хамтын ажиллагааны энэхүү гэрээ 
болон “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан”-г анх байгуулсан үйл явц, түүний 
засаглалын тогтолцоо хийгээд орон 
нутгийн хөгжилд үзүүлж буй бодит үр 
өгөөж нь Монгол улсын төдийгүй олон 
улсын уул уурхайн салбарын хэмжээнд 

шилдэг туршлага болсонд бид маш их 
бахархаж байна. 

Өдийг хүртэл дэмжин, хамтран 
ажилласан нийт хамтрагч байгууллагууд, 
орон нутгийн ард иргэддээ ойн баярын 
мэнд хүргэн, гүн талархал илэрхийлж 
буйг хүлээн авна уу. 

Сангийн үйл ажиллагаа маань цаашид 
олон жил амжилттай үргэлжлэн, орон 

нутгийнхаа хөгжил дэвшил, гэрэлт 
ирээдүйд өнөөдрийн адил хувь нэмрээ 
оруулсаар байна гэдэгт итгэлтэй байна. 

Хамтын ажиллагааны гэрээний таван 
жилийн ойн баярын мэндийг та бүхэндээ 
хүргэе. 

Бид хамтдаа харилцан итгэлцэлд 
суурилсан гэрэлт ирээдүйг Өмнөговьдоо 
бүтээлцэнэ.

ЭРХЭМ ХҮНДЭТ 
ӨМНӨГОВЬЧУУДАА
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2020 оны 4 дугаар сарын санал, гомдол, хүсэлтийн мэдээ
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Ш.БАЙГАЛМАА- СТРАТЕГИЙН ТӨСЛҮҮД ХАРИУЦСАН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙН ДЭМЖИН САН”-ИЙН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

Хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулсны таван 
жилийн ой саяхан болж өнгөрлөө. Таны хувьд энэ 
гэрээнийхээ үр шимийг хараад бахархах сэтгэл төрж 
байгаа байх. Анх гэрээ байгуулалцаж байсан үеийн 
дурсамжаасаа хуваалцана уу?

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг, Ханбогд 
сумтай Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан ажлын 
түүх 2011 оны дөрөвдүгээр сараас эхэлсэн. Бид түүнээс 
хойш өмнөх алдаа онооноосоо суралцах, сайныг нь 
улам сайжруулж, алдсан бол алдаагаа засах үүднээс 
2014 онд зургаан сар судалгаа хийсэн. Түүнчлэн 
Рио Тинто 145 жилийн түүхтэй том групп тул орон 
нутагтай хамтын ажиллагааны олон гэрээ байгуулсан 
туршлагатай. Тиймээс тус гэрээнүүдийн хувилбарууд, 
үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутаг, хүн ард, уугуул 
иргэдийнхээ онцлогт хэрхэн тулгуурлаж гэрээ хийсэн 
зэргийг судалсан. Гэрээ байгуулах нэг хэрэг, харин дараа 
нь гэрээгээ хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх, талуудын 

оролцоог хэрхэн хангах вэ гэдэгт их анхаарсан. Монголд 
биеэ даасан траст буюу оролцоог хангасан засаглалтай 
сан байгуулах эрх зүйн орчин тухайн үед болон одоо ч 
бүрэн зохицуулагдаагүй. Энэ нөхцөлд түншлэлийн ямар 
хэлбэр сонгох боломжтой вэ гэх мэт судлах зүйл олон 
байсан. 

Ийм нөхцөлд та бүхэн ямар шийдэл гаргасан бэ? 
Аливаа гэрээ хэлэлцээр хийхэд хамтын ажиллагаа, 

харилцан ойлголцол маш чухал. Тухайн үед Ник 
Арчерс захирлаар удирдуулсан удирдах хороо компани 
дотор байгуулагдан Хүний нөөц, Ханган нийлүүлэлт, 
Орон нутгийн харилцаа, Байгаль орчин гэх мэт гол 
хэлтсүүдийн ерөнхий менежерүүд уг хороонд орж 
ажилласан. Тиймээс энэ бол зөвхөн Байгалмаа, 
Эндрью Вүдлэй, Айвен Велла, Стивен Жонсын хийсэн 
ажил биш, Оюу толгойн тухай тухайн үеийн удирдах 
ажилтнуудын манлайлал, хамтын хүч, ялангуяа Монгол 
менежерүүдийн багийн хүчин чармайлтын үр дүн байсан. 
2015 оны нэгдүгээр сарын эхэнд оролцогч талуудтайгаа 
хэлэлцээр дахин эхлүүлж, гурван сарын дараа гэрээ 
байгуулсан. Компанид ч, бусад оролцогч талуудад ч 
энэ гэрээг байгуулах чин хүсэл байсан учраас хамтын 
зорилгодоо хүрч дөрөвдүгээр сарын 22-нд гэрээнд 
гарын үсэг зурсан билээ. 

Орон нутагтай байгуулсан хамтын ажиллагааны 
гэрээг одоо эргэн харахад Монголдоо төдийгүй олон 
улсын хэмжээнд туршлага болохуйц баримт бичиг 
болсон. Тухайлбал Америкийн болон бусад олон улсын 
их дээд сургуулиудад орон нутагтай байгуулах хамтын 
ажиллагааны гэрээг судалж, Оюу толгойн гэрээ бусдад 
туршлага болохоор загвар гэж дүгнэсэн байдаг. 

Мэдээж энэхүү том, чухал гэрээ байгуулахад олон 
сорилт бэрхшээл байсан байх. Хамгийн санаанд тод 
байгаа, мөн амжилттай даван туулсан томоохон 
сорилтынхоо талаар бидэнд ярьж өгнө үү.

Хүн сорилтыг яаж хүлээж авахаас цаашдын ажлынх 
нь үр дүн шалтгаалдаг. Өнөөдөр сорилт мэт харагдавч 
нөгөө талаар боломж байж болно. Гэрээгээр хүлээсэн 
үүрэг амлалтуудыг бодит ажил хэрэг болгоход засаглал, 
шийдвэр гаргах бүтцийг оновчтой зохион байгуулах 
сорилттой тулгарсан. Тухайлбал хүний нөөц, ханган 
нийлүүлэлтийн талаар хийх зүйл их байсан учраас энэ 
хоёр хэлтэс дэд хороо, ажлын хэсгүүдийг оролцогч 
талуудтай хамтран байгуулсан юм. Энэ ажлын хэсгийг 
талуудтай хамтран байгуулснаар хамтын ажиллагаа, 
түншлэлээ сайжруулж, орон нутгийн иргэдэд илүү их 
боломж олгох үүд хаалга нээгдсэн. 

Хамтарсан ажлын хэсгээрээ уулзах бүрт их, бага 
бүтээлч үр дүн байнга гардаг. Тус ажлын хэсгүүд бол 
Өмнөговийнхны сайн сайхны төлөө ажиллахад чиглэсэн 
маш чухал бүтэц болсон юм. Анх гэрээ байгуулж 
байх үед Оюу толгойд Өмнөговийн 1,800 орчим хүн 
ажилладаг байсан бол одоо 3,100 хүрсэн байна. “Оюу 
толгой” компани 2010 онд 500,000 ам.долларын бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ Өмнөговиос авч байсан бол 
өнгөрсөн онд 141 сая ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ авсан байх жишээтэй. Бид таван сая 
доллараар үл хязгаарлагдах үр өгөөж орон нутагт бий 
болгосон нь бас нэг чухал амжилт мөн.

Гэрээ байгуулах ажилд оролцсон, хамтран 
ажилласан баг хамт олныхоо талаар дурдана уу.

Оюу толгой гэдэг том өрх айлын бүх хэлтэс нэгж өөр 
өөрсдийн чиглэлээр хангалттай оролцсон. Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс маань зохицуулах ажлыг нэлээн 
сайн хийсэн гэж бодож байна. 

Гэрээний талаар танд ярих дуртай дурсамж байдаг 
бол бидэнд сонирхуулна уу?

Сангийн үйл ажиллагааг эхлүүлэн төсөл шалгаруулж 
байх үед боловсруулж явуулсан төслөө авч чадсан 
хүн нь баярлаад, хасагдсан хүн нь гомдоод буй нь 
ажиглагдсан. Тиймээс орон нутгийн иргэдийн өөрсдөө 
эзэн болоод хэрэгжүүлэх чин хүсэлтэй “жижиг” гэж 
хэлж болох төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломж олгох 
үүднээс квотын гэрээнүүдийг 2018 оноос байгуулж 
эхэлсэн. Санааг нь анх Стивен Жонс захирал, Засаг 
дарга Н.Наранбаатар нар гаргаж байсан. Үүнд миний 
бие мөн оролцож ажилласан. Бид уул уурхайгүй 
сумдыг ч хамруулж ажиллан таван сая ам.долларыг 
хүртээмжтэй зарцуулж, иргэдийн оролцоог хангаж, 
хамтран ажиллавал үр өгөөж нь улам өргөжин тэлдэг нь 
өнгөрсөн хоёр жилд харагдаж байна.  Хариуцлагатай уул 
уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж л байгаа бол ирээдүйд 
гарч болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн сөрөг 
нөлөөллөөс орон нутгийн иргэдээ урьдчилан сэргийлэх, 
нөлөөг бууруулах ажил хийх ёстой. Сангийн маань 
мөнгө үүнд зориулагдаж байна гэж үзэж байгаа. Миний 
бодлоор бид хамтдаа Өмнөговийнхныхоо болон Монгол 
улсынхаа тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулж чадаж 
байна. Сүүлд нь  хэлэхэд Хамтын ажиллагааны гэрээг 
хариуцлагатай уул уурхай эрхэлж байгаа аж ахуйн 
нэгжүүд орон нутагтайгаа байгуулах нь зүйтэй. Мөн 
хамгийн гол нь гэрээгээ хэрэгжүүлэх механизмтай байх 
нь чухал юм шүү.

Сангаар дамжуулан орон нутагт оруулсан хөрөнгө оруулалт

“Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалт 51.4 тэрбум ₮ ~ 22 сая $

Үр шим хүртэгч

Үр дүн

Нийгмийн суурь үйлчилгээний зориулалттай байгууламж
• Сургууль - 1
• Цэцэрлэг - 5
• Музейн барилга - 1
• Эмнэлэг - 2

Нийгмийн дэд бүтэц
• Ус цэвэршүүлэх байгууламж - 1
• Худаг - 67 
• Уурын зуух - 4
• Мод үржүүлэг - 2 
• Хог хаягдлын байгууламж - 1
• Үерийн далан, суваг - 1
• Ус зайлуулах шугам - 6.5 км

Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 
• Сургалт, сурталчилгааны ажил - 22
• Төхөөрөмж нийлүүлэх ажил - 33
• Хүлэмж, мод үржүүлэг - 5

Бизнесийг дэмжих 
• 41 бизнес эрхлэгчдэд 1.04 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл

Боловсрол 
• 187 оюутны тэтгэлэг

• 390 мянга – үр шим хүртэгч
• 20 мянган залуучууд
• 25 мянган хүүхэд
• 20 мянган малчин
• 7 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэд
• 7 мянган ахмад
• 3 мянган эмэгтэйчүүд
• Шинэ ажлын байр
• 391 байнгын ажлын байр

Манлай сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг

Даланзадгад сумын Махны үйлдвэр

 Мандал-Овоо сумын 10 ортой эмнэлэг

Баян-Овоо сумын уурын зуух

Өмнөговь аймгийн музей

Мандал-Овоо сумын эрүүл мэндийн төв

Ханбогд сумын малын эрүүл мэндийн төв

Ханбогд сумын сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолбор
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ЭГЭЛ ДУРСАМЖИЙН ЭЗЭН: ХАНБОГДЫН ХОЁР ДАХЬ МЯНГАТ ТЭМЭЭЧИН

ХАНБОГД СУМЫН ТӨВИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, ХЭСЭГЧИЛСЭН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСЛИЙН ЯВЦ

ГҮНИЙ УУРХАЙН ДОТОР ХАНЫН ЗУРАГ

Говь гурван сайхны бүсийг дагнан 
дуниартах Галбын говьд оршдог Ханбогд 
сумаас монголчуудын танил болсон хэл 
бичгийн их эрдэмтэн Домийн Төмөртогоо, 
яруу найраг, утга зохиол судлаач 
Хургаагийн Сүглэгмаа, байгаль орчны 
гавьяат ажилтан Намхайн Банди зэрэг 
олон оюунлаг, гарамгай хүмүүс төрсөн 
билээ. 

Говь минь наран тунгалаг, саран 
гиймэл эх орны хамгийн дулаахан газрыг 
нэг. 

Далан сая жилийн өмнө 
Далай цалгин байсан говь 
Мод нь хүртэл чулуужсан 
Монголын гайхамшигт говьд амьдрал 

буцалсаар хэдэн зүуны хөгжилд хөтөлсөн 
уул уурхайн баялаг ундарч байгаа энэ үед 
ганган улаан тэмээгээр улс даяар 100-н 
жил тэргүүлсэн ганц сум билээ. Зүмбэр 
улаан тэмээд минь зүүдний говийн 
чимэг, зүрхэн тольт зүүн, баруун хайрхан 
Жавхлант, Сангастай, Оюут, Оцон цохио, 
Бөгтөр хөөвөр, Булан сухай, Баг мод, 
Булан дэрсний говь, хөндий тэмээчний 
нутаг.

 Ханбогд сум 2018 онд гурван түмэн 
тэмээний баярыг ёслол төгөлдөр 
тэмдэглэсэн нь мянга мянган жил он 

цаг дор өсөж ирсэн буян, малчдын 
уламжлалт, нүүдэлчин соёлын өв 
тээгчийн их баяр байлаа.

Улаан хүрэн тэмээгээр манлайлсан 
Удайд овгийн Хүүдэгийн Отгондүү 

удамт дээдсийнхээ арга ухааныг өвлөж 
Уянгын эгшигт тэмээн хуурын 

таталтаар 
Тэнгэрийн энтэй говьдоо 
Тэмээн сүргийн захад 
Тэрлэгийн энгэр задгай 
Тэшүүлж өссөн тэмээчний нэг.  1968 

онд Ханбогд сумын Их булгийн дэнж 
дээр төрж, хатан ээжийн ангир уураг 
шимсэн ажээ. 1984 онд сумын дунд 
сургууль төгсгөж,  “Монголын Хувьсгалт 
Залуучуудын Эвлэл”-ийн илгээлтээр 
“Галбын хөгжил” нэгдлийн тэмээчин, 
1988-1999 онуудад эх орноо хамгаалах 
эр цэргийн албанд тэнцэж, Өмнөговь 
аймаг дахь ардын армийн 167-р ангид 
тасгийн пулемётчин, байлдагч цолтой 
алба хаажээ.

Цэцэн цагаан пуужинтай 
Цэргийн албыг нэр төртэй хааж ирээд, 

мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд тогтвортой 
ажиллаж, Галбын говийн улаан тэмээг 
адгуулан, омгоос үүлдэр болтол өсгөн 

үржүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулсан 
малчны хөдөлмөр, гавьяа алтан од шиг 
гялалзаж явна. 

Х.Отгондүү нь 30 гаруй жил дөрвөн 
улирлыг дөрөөн дээр өнгөрөөж, 2004 
онд сумын аваргын тууз зүүж улмаар 
2005 ондоо “Аймгийн сайн малчин” цол 
хүртсэн аж. Хөдөө аж ахуйн яамнаас 2010 
онд зарласан тэмээн сүргээ өсгөсөн 
“Тэргүүний тэмээчин” болзолд шалгарч,  
мал нь жил жилээр өсөж, малынхаа буянг 
их хүртлээ дээ хэмээн өгүүлэн сууна. 

2011 онд “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан”–аар 
шагнагдаж, өөрийн зүтгэл санаачилга 
шаргуу ажиллагааны үрээр өвөлжөө, 
хаваржаа, худаг зэрэг материаллаг 
баазыг бэхжүүлэх талаар давуутай 
ажиллаж, мөн нутаг орны цөөн малтай 
өрхийг малжуулах, улирлын ба түр 
хугацааны ажлын байр бий болгон, 
ажлын хөлсөөр дэмжин иржээ. 
Х.Отгондүүг тэргүүний малчин болоход 
гэр бүлийн хүний оруулсан хувь нэмэр 
багагүй.

 Д.Цэдэнпэл 1973 онд дунд сургуулиас 
эвлэлийн илгээлтээр гарсан цагаас хойш 
тэмээчин болсон. МАА-н академийн 
гишүүн. Х.Отгондүү ярихдаа: Манайх өмч 
хувьчлалаар гаднаас нэг ч тэмээ аваагүй, 
манай үндсэн тэмээ өссөөр бидний 
бахархал шүтээн сүлд минь болсон. 
Малчин хүмүүс эх орноо түүхий эдээр, 
хүн ардаа хүнс тэжээлээр хангаж байдаг 
үйлдвэрлэгч гэдэг нь баталгаатай. 

Мянган  мэргэжлийн эзэн болсон 
түүний гэрийн хойморт алтан жаазанд:

Батламж
Дугаар 019/33

Монгол улсын иргэн Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын Хүүдэгийн 
Отгондүү танд Академийн үндсэн 

дүрмийг үндэслэж ерөнхийлөгчийн 2019 
оны хоёрдугаар сарын 21-ний өдрийн 35 
тоот тушаалаар МАА-н хүндэт профессор 

цол, одонгийн хамт олгов. 
Академийн ерөнхийлөгч Д.Батсүрэн
Энэ амжилтын баталгаа нь анх 2003 

оноос сумандаа 177 тэмээгээр дэд 
байрт тодорч, нийтдээ 13 удаа амжилтаа 

ахиулсаар: 2017 онд 792, 2018 онд 855, 
2019 онд 1,008 толгойд хүргэн Ханбогд 
сумын хоёр дахь мянгат тэмээчнээр 
тодорч түүхт хуудас нээлээ. 

Мөн түүний энгэрт Монголын ЖДҮ–
ийн төвийн шагнал “Цагаан сүлд” одон 
гялалзаж харагдана. Эднийх 2019 онд 
165 ботго бойжуулан Хөдөө, аж ахуйн 
яам, Монголын үндэсний олон нийтийн 
радиогийн “Таван эрдэнэ” нэрэмжит 
алтан төлийн эздэд олгодог “Алтан ботго” 
шагнал хүртсэн байна. Х.Отгондүү нь 
“Үнээгийн говь” хоршоонд орж, Ангус 
үүлдрийн махны чиглэлийн үхэр өсгөх 
төсөлд хамтран анхны төлөө хүлээн 
авч байна гэв. Эднийх энэ жил 50 гаруй 
ингэний фермер байгуулж, ажиллах 
хүч аван, сүү цагаан идээ боловсруулах 
ажлаа эхлээд байна. 

Дэмбэрэл ерөөлтэй хөөрөг зөрүүлдэг 
Дээлтэй өвгөд нь ухаалаг билээ 
Дэгтэй баярын дэвжээнд 
Дэлхийд гайхам тэмээд нь улаан 

билээ гэсэн билэгтэй ерөөл өргөн тэнүүн 
говио тэмээгээр дүүргэж, тэлсэн зэлээ 
ботгоор дүүргэж явах болтугай. 

Говийн сүлд тэмээ мину. 
2020.04.27

 М.Дамдинсүрэн

“Оюу Толгой” ХХК-ийн санхүүжилтээр 
барилга хот байгуулалтын яам, Өмнөговь 
аймаг, Ханбогд сумын оролцоотой 
хамтын ажиллагааны хүрээнд “Ханбогд 
сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, хэсэгчилсэн 
төлөвлөгөө боловсруулах” ажил 
идэвхитэй өрнөж байна. 

2020 оны дөрөвдүгээр сарын 8,9-
ний өдрүүдэд талуудын төлөөлөл 
Өмнөговь аймаг болон Ханбогд 
сумын удирдлагуудтай уулзан, ажлын 
төлөвлөгөөг хэлэлцэж, харилцан санал 
солилцлоо. Мөн тус ажлыг удирдан 
чиглүүлж ажиллах ажлын хэсгийг 
байгуулж, сумын засаг даргын орлогч 
Б.Хуяг ажлын хэсгийг ахлан ажиллах 
засаг даргын захирамж гарлаа.

Өмнөговь аймгийн засаг дарга 
Н.Наранбаатар тус уулзалтын үеэр 
онцлохдоо “Ханбогд сум бол Өмнөговь 
аймгийн томоохон дэд бүтцүүдийн гол 
зангилаа дээр оршдог, Оюу толгой орд 
газар байрладаг онцлог бүхий сум, 

суурин тул Монгол улсад жишиг болохуйц 
хөгжлийн төлөвлөгөөтэй болох ёстой. 
Энэхүү ажилд орон нутгийн холбогдох 
байгууллага болон ард иргэдийн дэмжлэг 
чухал бөгөөд хэрэгцээт мэдээллээр 
ханган, талууд идэвхитэй харилцаа 
холбоотой хамтын ажиллагааг бий 
болгох”-ыг чухалчиллаа.  

Гэрээт гүйцэтгэгчээр ажиллаж 
буй “Эн Эй Пи Групп” ХХК нь ерөнхий 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх газар нутгийн 
одоогийн байдал, иргэд ба аж ахуйн нэгж, 
барилгажилтын иж бүрэн судлагааг хийж 
дуусгаад байна. 

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

Иргэн та өөрийн санал бодлоо ирүүлэх, 
асууж тодруулах зүйл байвал дараах 
хаягаар холбогдоно уу. 

Оффис: “Эн Эй Пи Групп” ХХК, Ханбогд 
сум, Соёлын төв
Утас: 86648664,

А.Ирээдүй –Архитектор

“Heesco” нэрээрээ алдаршсан 
авьяаслаг уран бүтээлч Х.Хоснаран гүний 
уурхайн үйлдвэрлэлийн амны хонгилд 
50 метр урт, хоёр метрийн өндөртэй 
ханын уран зураг зурлаа. Өдөр бүр гүний 
уурхайн үйлдвэрлэлийн амны хонгилоор 
дайрч өнгөрдөг 1,000 гаруй уурхайчид 
энэхүү гайхалтай бүтээлийг харж баясан, 
урлагийн сайхныг мэдрэх боломжтой 
болсонд бид туйлын баяртай байна. 
Х.Хоснаран болон хамтран ажилласан 
уран бүтээлч Дашхүү, Жаргаланхан, 
Билгүүнаран нарынхаа цаашдын ажилд 
нь амжилт хүсье. 

Х.Хоснаран: Дэлхийд дээгүүрт 
орох Монгол улсынхаа том бүтээн 
байгуулалтад урлагийн бүтээлээ 
зориулах ийм сайхан боломж гаргаж 
өгсөн Оюу толгойн хамт олон болон уг 
төслийг санаачилсан А.Оюун-Эрдэнэд  их 
баярлаж байна. Олон зуун уурхайчдадаа 
өдөр болгон бага зэргийн ч гэсэн 
сэтгэлийн дэм, өөдрөг, эерэг нөлөөг 
уран бүтээлээрээ дамжуулан хүргэхийг 
хичээж зурсан бүтээл минь.
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“ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ” 
ДЭД ХӨТӨЛБӨР 

БРЭНД БҮТЭЭГЧИД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА 
САЙЖРУУЛАН АЖИЛЛАНА

Өмнөговь аймаг, Германы Олон Улсын 
Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн 
(GIZ Германы Олон Улсын Хамтын 
Ажиллагааны Нийгэмлэг) ”Эрдэс баялаг, 
түүхий эд иж бүрэн санаачилга төсөл”, 
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”, 
болон “Оюу толгой” ХХК-ийн хамтарсан 
“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 оны 10-р 
сараас эхлэн гарааны бизнесийн 
уралдаан зарласан. Уралдаан бизнес 
эрхлэлтийн хөгжлийн чиг хандлага, 
туршлагаас орон нутагт нутагшуулах, 
орон нутгийн гарааны бизнесийг дэмжих 
загварыг туршин нэвтрүүлэх, орон 
нутгийн бизнес эрхлэлтэд залуучуудын 
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой 
зохиогдож  уралдааны эхний шатанд нийт 
21 оролцогч бүртгүүлж, 2019 оны 11-р 
сард сургалтанд хамрагдсан. Сургалтын 
явцад өөрсдийн бизнесийн төслөө, 
төлөвлөгөөний хамт боловсруулах гэрийн 
даалгавар авчээ. 

Нийт дөрвөн долоо хоногийн 
хугацаанд төслөө боловсруулсан бол 
2019 оны 12 сард нийт найман оролцогч 
төслийн санал ирүүлсэний дагуу 2020 оны 

гуравдугаар сараас эхлэн нийт дөрвөн  
долоо хоногийн хугацаанд чадавхжуулах 
чиглэлийн сургалтыг цахимаар 
амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү 
цахим сургалтаар: 

• Харилцагчийн зан төлөвийн судалгаа
• Харилцагчийн үнэ цэнийг бий болгох 
• Бизнесийн Нэг хуудас Canvas Загвар 
• Харилцагчийн сегментийг 

тодорхойлох аргачлал 
• Өнөөгийн нөхцөл байдлын 

тодорхойлох SWOT шинжилгээ хийх 
аргачлал 

• Ашиг алдагдлын заагийг тодорхойлох 
шинжилгээ хийхэд суралцсан. 

2020 оны дөрөвдүгээр сарын 9,10-
ны өдрүүдэд Даланзадгад дахь “Бизнес 
Инноваци Хөгжлийн Төв”-д гарааны 
бизнес эрхлэгч залуусын төлөөлөл 
онлайн сургалтаар сурсан бизнесийн 
моделоо танилцуулсан юм. 

Өмнөговь аймгийн брэнд бүтээгчдийн 
үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдсэн 
зөвлөх үйлчилгээг дараах байгууллагууд 
авч байна. 

1. “Диваажингийн зам” хоршооны “Говь 
сармис” брэнд

2. “Өнөд өвлөх урлахуй” ХХК-ийн 
“Хөмүүл” брэнд

3. “Удмын өргөө ХХК”-ийн “Хурга” брэнд
4. “Говь Гоо ХХК”-ийн “Говь Гоо” брэнд
5. “Их Говийн төгөл” ХХК-ийн “Говь 

чацаргана” брэнд
6. “Сүүн дэгжих” ХХК-ийн “Хүүлээ” брэнд
7. “Говь Трейвэл Эксперт” ХХК-ийн 
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зөвлөгөө, уулзалтыг долоон аж ахуйн 
нэгж тус бүрт өгч, тогтмол зөвлөн 
ажиллаж байна.

a. “Өнөд өвлөх урлахуй” ХХК, “Говь гоо” 
ХХК, “Их Говийн төгөл” ХХК-иуд брэндийн 
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б. “Сүүн дэгжих” ХХК, “Диваажингийн 
зам” хоршоо, “Говь трейвэл эксперт” ХХК, 
“Удмын өргөө” ХХК-иудын лого, уриаг 
хөгжүүлэх чиглэлд зөвлөн ажиллаж 
байна. 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТ

2020 оны Гуравдугаа сарын 31-ний байдлаар 
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Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 449
Буянт Галба ХХК 35
Говь Гурван Сайхан ХХК 31
Даян Контракт Майнинг ХХК 371
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 84
Жи Си Ар Монголиа 161
КАМЛ ХХК 36
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 58
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 94 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 30 Ханбогд 1513
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 884 Баян-Овоо 71
Терра Экспресс ХХК 102 Даланзадгад 1184
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 92 Манлай 125
Ханбогд Хайрхан ХХК 32 Өмнөговь аймгийн бусад сум 159
Ханбогд Хурд ХХК 113
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 26 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2640
НБИК ХХК 23 Удирдах ажилтан 27
Орика Монголиа ХХК 28 Инженер, мэргэжилтэн 10
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 332 Оператор 212
Эко Минерал ХХК 23 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 124
Нийт 3052 Дадлагажигч ажилтан 39

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсэг 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нэгдүгээр улирлын тайлан хурлыг  цахимаар хэлэлцэн 
хийлээ.
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Инженер/технологи
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны  3-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 3052 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 23.89 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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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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Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 84
Жи Си Ар Монголиа 161
КАМЛ ХХК 36
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 58
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 94 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 30 Ханбогд 1513
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 884 Баян-Овоо 71
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Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 92 Манлай 125
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Эм-Си-Эс Проперти ХХК 26 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2640
НБИК ХХК 23 Удирдах ажилтан 27
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Нийт 3052 Дадлагажигч ажилтан 39
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“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ААС ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТИЙН КВОТЫН ТУХАЙ
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 

Сан”-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлын 
шийдвэрээр 2018 оноос түншлэгч 
(Ханбогд, Баян-Овоо, Даланзадгад, 
Манлай сумд) болон уул уурхайгүй 
сумдад (Уул уурхайгүй сумдыг жил 
бүр Өмнөговь аймгийн засаг даргын 
тамгын газраас нэр заасны дагуу 
тодорхойлно) /хамтад нь зорилтот сумд/  
санхүүжилтийн квот олгож эхэлсэн. 
Санхүүжилтийн квотын хүрээнд өнгөрсөн 
хоёр жилд сангийн түншлэгч болон уул 
уурхайгүй 10 сумд 1.93 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилт олгосон бөгөөд сумдад уг 
санхүүжилтээр 87 төсөл, хөтөлбөр сонгон 
шалгаруулж, гэрээ байгуулан, амжилттай 
хэрэгжүүлж байна. 

2020 онд “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан” маань Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо, Булган, Сэврэй, Баяндалай, Номгон, 
Цогт-Овоо, Мандал-Овоо, Хүрмэн зэрэг 11 
сумыг 1,243,375,400 төгрөг бүхий квотын 
санхүүжилтэд хамруулахаар болж, 

дөрөвдүгээр сард 11 сумдтай “Квотын 
санхүүжилтийн гэрээ”-г байгуулаад байна.  

Энэхүү санхүүжилт нь сангаас 
зарцуулж буй санхүүжилтийг сумдад тэгш 
хүртээмжтэй хүргэж, иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд квотын 
санхүүжилтэд хамрагдсан  тухайн сумын 
иргэд, төрийн бус байгууллага төсөл, 
хөтөлбөр санаачилж, иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллага, орон нутгийн 
захиргааны байгууллагын  хамтарсан 
оролцоотой сонгон шалгаруулах, 
эрэмбэлэх хоёр шатны ажлын хэсгийн 
хурлаар сумандаа нэн шаардлага, 
хэрэгцээтэй төсөл хөтөлбөрийг, сангийн 
дүрэм журмын дагуу сонгон шалгаруулан 
хэрэгжүүлж байна.

Санхүүжилтийн квотын зорилго: 
Зорилтот сумдын нийт иргэд, тухайлбал 
нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийн сайн 
сайхан байдлыг дэмжихэд чиглэсэн 
тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг 
сонгон шалгаруулж, санхүүжилт олгох 
зорилготой.

Шалгуур үзүүлэлтүүд                           
• Өмнөговь аймагт болон тодорхойлон 

заасан суманд хэрэгжих,
• Сумдын иргэд нийтийн хурлаар 

хэлэлцэж дэмжигдсэн байх, 
• Сангийн төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх 

чиглэлтэй уялдсан байх, 
• Иргэдийн амьжиргаанд үр өгөөж 

авчрах, 
• Зорилтот бүлгийн хэрэгцээ шаардлагыг 

тусгасан байх, 
• Ашгийн бус, 
• Олон нийтийг хамарсан,
• Хэрэгжиж буй эсвэл хэрэгжиж дууссан 

төсөлтэй давхцаагүй байх 

Дэмжихгүй саналууд   
• Шашны эсвэл улс төрийн байгууллагын 

үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой
• Ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг 

байгууллагын санаачилсан төсөл, 
хөтөлбөр

• Өмнөговь аймаг болон тухайн сумаас 
гадна хэрэгжих

• Байгууллагын үйл ажиллагааны 
зардлыг хариуцах

• Хувь хүний аялал, эмчилгээний болон 
уралдаан тэмцээнд оролцох зардал 
хариуцах

• Өөр эх үүсвэрээр эхлүүлсэн төслийг 
дуусгах зорилготой

• Алдагдлаа нөхөх болон яаралтай 
санхүүжүүлэх

Нэг. Эрэмбэлэх ажлын хэсэг 
• Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

төлөөлөл 
• Засаг даргын тамгын газрын төлөөлөл 
• Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 

бус байгууллагын төлөөлөл 
• Иргэдийн төлөөлөл 

Хоёр.Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг
• Сумын Засаг дарга нь сонгон 

шалгаруулах ажлын хэсгийн ахлагч 
байна

• ИТХ, ЗДТГ-ын ахлах албан тушаалтнууд
• Тухайн суманд үйл ажиллагаа 

явуулдаг төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл, иргэд зэрэг таван хүний 
бүрэлдэхүүнтэй 

Санхүүжилтийн квотоор хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

Хоёр шатны  ажлын хэсгийн хурлаар төсөл хөтөлбөрийг шалгаруулна:
Сумын ИТХ-н тогтоолоор санхүүжилтийн квотын хүрээнд хүлээн авсан төсөл, 

хөтөлбөрийн саналыг эрэмбэлэх, сонгон шалгаруулах эрх үүрэг бүхий хоёр ажлын 
хэсэг байгуулна.2020 онд “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-аас санхүүжилтийн квот олгох сумд:

ЗОРИЛТОТ СУМДАД ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТИЙН КВОТООР ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦЫН ДАРААЛАЛ
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• Аймгийн ЗДТГ-аас тухайн жил уул 
уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа 
явуулахгүй сумдын жагсаалтыг санд 
ирүүлсний дагуу сангийн Удирдах 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
санхүүжилтийн квот олгох сумдыг 
баталж, санхүүжилтийн шийдвэр 
гаргана

• “Говийн оюу ХДС”-с санхүүжилтийн 
квот олгох сумын засаг даргатай гэрээ 
байгуулна.

• Засаг даргаар ахлуулсан ИТХ, ЗДТГ-ын 
төлөөлөл, тухайн суманд үйл ажиллагаа 
явуулдаг ТББ, иргэний төлөөлөл зэрэг 
таван хүний бүрэлдэхүүнтэй сонгон 
шалгаруулах ажлын хэсэг  тухайн 
суманд хуваарилагдсан квотын төсөвт 
багтаан төсөл хөтөлбөрийг баталж, 
санхүүжүүлэх саналаа “Говийн оюу 
ХДС”-ийн гүйцэтгэх захиралд хүргүүлнэ. 

• Сумын ЗДТГ төсөл хөтөлбөрийн 
гүйцэтгэгчийг хуулийн дагуу сонгон 
шалгаруулж, шалгарсан гүйцэтгэгчтэй 
төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
гүйцэтгэх гэрээ байгуулан хувийг  
“Говийн оюу ХДС”-д албан бичгийн 
хавсралтаар хүргүүлнэ. Уг гэрээнд 
үндэслэн “Говийн оюу ХДС”-с 
төсөл хөтөлбөрийн шалгарсан 
гүйцэтгэгч, захиалагч  сумын ЗДТГ-
тай санхүүжилтийн гурван талт гэрээ 
байгуулснаар төсөл хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

• Сумын ЗДТГ төсөл, хөтөлбөрийн 
гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавих 
бөгөөд санхүүжилтийн гэрээнд тусгасан үе 
шат бүрд “Говийн оюу ХДС”-ийн батлагдсан 
маягтын дагуу хяналт, шинжилгээ 
үнэлгээ /ХШҮ/ хийнэ. Төсөл хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт хангалттай гэж үнэлсэн 
бол санхүүжилтийн гэрээнд тусгасан 
төслийн үе шат бүрд  “Говийн оюу ХДС”-д  
санхүүжилт олгох тухай албан бичиг, 
ХШҮ-ий тайлан, гүйцэтгэгчийн тайлан, 
нэхэмжлэхийн хамт хүргүүлнэ.

• “Говийн оюу ХДС” нь сумын ЗДТГ, 
гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн тайланд үндэслэн 
төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийг олгоно.

• “Говийн оюу ХДС” нь төсөл хөтөлбөрийн 
санхүүжилтийн гэрээнд тусгасан баталгаат 
хугацаа дуусахад захиалагч, гүйцэтгэгч, 
санхүүжүүлэгч талуудаар хаалтын маягтыг 
бөглүүлж, захиалагчаас ирүүлсэн албан 
бичигт үндэслэн үлдэгдэл санхүүжилтийг 
олгож, гэрээний талуудад төсөл 
хөтөлбөрийг хаасан мэдэгдэл хүргүүлнэ.

• Зорилтот сумдад хуваарилсан санхүүжилт, 
хуваарилагдаагүй үлдэгдэл, тендерээс үлдсэн 
хэмнэлт нь “Говийн оюу ХДС”-ийн дансанд байх 
бөгөөд үлдэгдэл санхүүжилтийг тухайн сумын 
дараа жилийн хуваарилагдах санхүүжилтэнд 
нэмнэ. Зорилтот сумдад хэрэгжүүлж 
санхүүжүүлсэн бүх төсөл, хөтөлбөрийн тайланг 
“Говийн оюу ХДС”-аас Удирдах зөвлөл болон 
Харилцааны хороонд танилцуулна.

• Зорилтот суманд олгосон тухайн жилийн 
санхүүжилтийн таван хувьтай тэнцэх 
хөрөнгийг тухайн сумын гамшгийн эрсдэлийг 
үнэлэх, болзошгүй хохирлын хэмжээг 
багасгах, гамшгийг хохирол багатай даван 
туулах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн арга 
хэмжээнд зарцуулна. 

• “Говийн оюу ХДС”-ийн гүйцэтгэх 
захирал ирүүлсэн материалыг хүлээн 
авч, шаардлагатай тохиолдолд “Говийн 
оюу ХДС”-ийн Удирдах зөвлөлд 
танилцуулна. “Говийн оюу ХДС”-
ийн Удирдах зөвлөлд танилцуулах 
шаардлагагүй бол шалгарсан 
төсөл, хөтөлбөрт гүйцэтгэгч сонгон 
гэрээ байгуулж санд ирүүлэх тухай 
мэдэгдлийг зорилтот Сумын засаг 
даргад хүргүүлнэ.

• Зорилтот сумын Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр 
байгуулагдсан Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал, ЗДТГ, суманд үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн бус байгууллага, 
иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн ажлын 
хэсэг хүлээн авсан саналуудыг 
эрэмбэлнэ.

• ЗДТГ-аас төсөл хөтөлбөр хүлээн авах 
тухай зарыг олон нийтэд мэдээлнэ 

• Сумын төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллага төсөл хөтөлбөр санаачилж, 
саналаа тухайн сумын засаг даргын 
тамгын газарт сангийн батлагдсан 
маягтын дагуу хүлээлгэн өгнө.  
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КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ 
ХИЙЖ, СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН 
АЖИГЛАЛТ

МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО БИДЭНД ХАМГИЙН ЧУХАЛ ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ МОНГОЛ УЛСЫН ШИЛДЭГ 
АЙМГААР ГУРАВ ДАХЬ УДААГАА ШАЛГАРЧ, 
ШАГНАЛАА ГАРДАН АВЛАА

МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Эрүүл мэндийн сайдын дөрөвдүгээр 
сарын 23-ны 259-р тушаалаар 
Коронавирусийн дэгдэлтийн үеийн бэлэн 
байдлыг үнэлэх, сургалт явуулах ажлыг 
эхлүүлээд байна. НҮБ-ын Хүн амын 
сан хил дагуух таван аймгийн эрүүл 
мэндийн төвүүдийн коронавирусийн 
үеийн бэлэн байдлын үнэлгээ хийх ажлыг 
Өмнөговь аймгийн бүсийн оношлогоо 
эмчилгээний төвөөс эхлүүллээ.  “Оюу 
толгой” ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу  тус баг 
нь Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын 
эрүүл мэндийн төвүүдийн бэлэн байдлыг 
үнэлэх ажлыг хийлээ. 

Үнэлгээ, сургалтын багт Халдварт 

өвчин судлалын үндэсний төв, Эх 
хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, Өмнөговь 
аймгийн эрүүл мэндийн газар хамтран 
ажиллаж байна. Бэлэн байдлыг 
үнэлэхдээ үзүүлэх сургалт хийж, 
тэндээс гарсан сургамж дээр үндэслэн  
зөвлөмжийг өглөө. Зөвлөмж, сургалтад 
Ханбогд, Цогтцэций, Манлай, Баян-Овоо 
сумдын эрүүл мэндийн байгууллагын 
ажилчид хамрагдлаа. 

Ханбогд сум нь бусад сумдаас 
онцлогтой нь Гашуун сухайт хилийн 
боомттой бөгөөд БНХАУ-д КОВИД-19 
дэгдэлтийн  үед тус хил дээр 27 сэжигтэй 
тохиолдол бүртгэгдэж, тусгаарлаж 

ажилласан. Шинжилгээний тестийг 
тухай бүрт нь Ханбумбат-Улаанбаатар 
чиглэлийн нислэгээр тээвэрлэн 
холбогдох байгууллагад хүлээлгэн өгч,  
хариуг 24 цагийн дотор шуурхай гаргахад 
хамтран ажиллалаа. 

Үнэлгээ, сургалтын үеэр Ханбогд 
сумын засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал, 
сумын их эмч  Д.Өлзийсайхан нар: Анхны 
27 сэжигтэй тохиолдлыг Цагаан хаданд 
тусгаарлахад УОБ-ын газар, Аймгийн 
мэргэжлийн хяналтын газар, ЭМГазар, 

“Оюу толгой” ХХК хамтран шуурхай арга 
хэмжээ авч ажилласанд баярлалаа 
хэмээн сэтгэгдлээ илэрхийлсэн юм. 

Сургалтаар жирэмсэн эхийн халдвар 
авах магадлал, авсан тохиолдолд хэрхэн 
эмчлэх аргууд, коронавирусийн үеийн 
шинж тэмдэг, амьсгалын замын бусад 
халдварт өвчнөөс ялгаж таних, уушгины 
хатгааг таньж мэдэх, халдвараас 
сэргийлэх стандарт, шоконд орсон хүнийг 
хэрхэн мэдэх, ямар тусламж үзүүлэх, 
яаралтай тусламжийг хэрхэн үзүүлэх, 
эрэмбэлэн ангилах зэрэг сэдвүүд багтсан 
юм.

Жавхлант багийн малчин  Б. Одхүү: 
Мөнх Ногоон Галба ТББ-д зэрлэг амьтан 
ажиглагчаар 2018 он зургаадугаар сараас 
эхлэн Галбын говийн баруун урд хэсэгт 
ажиглалт, мониторинг хийж байна. 
Ажиглалт явуулж байх хугацаандаа Галба 
нутаг ямар их баян тансаг гэдгийг илүү 
мэдэрч байна. Өмнө нь энэ нутгаар тэмээ 
малаа хариулан явахдаа тийм нарийн 
тогтож ажиглаж байсангүй өнгөрчээ.

Зэрлэг амьтан ажиглах нь миний 
бодлоор байгаль дэлхийтэйгээ улам 
ойртож, илүү ихээр танин мэднэ гэж 
ойлгодог. 

“Мөнх Ногоон Галба” ТББ-н усны 
мониторингод хамрагдаж байгаа  
Номгон  багийн малчин  Х.Цогнэмэхийн 
эзэмшдэг Даравгай   худгийн 2019 оны  
2, 3, 4-р улирал, 2020 оны нэгдүгээр 
улиралд  хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгээс 

Монгол Улсын хууль тогтоомж, 
төрийн бодлого, Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг орон нутагт 
амжилттай хэрэгжүүлэн 2019 оны 
нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээрээ 21 
аймгаа хошуучлан, НЭГДҮГЭЭР БАЙР-нд 
орсон амжилтаар ШИЛДЭГ ТЭРГҮҮНИЙ 
АЙМАГ-аар шалгарч,  шагналаа гардан 
авлаа. 2017, 2018, 2019 оны ажлаараа 
улсдаа тэргүүлсэн говь нутгийнхаа 
бүх салбарт манлайлан ажиллаж 
буй хөдөлмөрч, хичээнгүй иргэд, 
хөдөлмөрчиддөө баяр хүргэж, талархал 
илэрхийлье.

Гэрэл зургийг: Х.Одхүү-“Мөнх Ногоон 
Галба” ТББ-н зэрлэг амьтан ажиглагч

Хил дамжин халдварладаг  малын 
гоц халдварт өвчнөөр  2019-2020 онд 
улсын хэмжээнд тайван байгаа хэдий 
ч малын гоц халдварт шүлхий өвчний 
тохиолдол хөрш зэргэлдээ ОХУ-д хоёр, 
БНХАУ-д 30 гаруй бүртгэгдсэн  нь уг өвчин 
дамжин халдварлах эрсдэл байгааг 
харгалзан Монгол Улсын Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлгийн 
Ерөнхий газраас эрсдэл бүхий зүүн болон 
төвийн аймгуудад шүлхийгээс сэргийлэх 
дархлаажуулалтын ажлыг зохион 
байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Мал эмнэлгийн Ерөнхий газрын 
даргын “Шүлхийгээс сэргийлэх 
вакцинжуулалтын ажлыг зохион 
байгуулах тухай”  А/108 дугаар тушаал, 
уг арга хэмжээг зохион байгуулах 
тухай удирдамж, Аймгийн Засаг даргын 
“Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
дархлаажуулалтын арга хэмжээг  
зохион байгуулах тухай” А/422 дугаар 
захирамж, аймгийн мал эмнэлгийн 

газрын даргын А/22 дугаар тушаалын 
дагуу Манлай, Ханбогд сумын 342,142 
толгой мэдрэмтгий мал сүргийг шүлхий 
өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтад 
хамруулахаар  175.2 мянган тун вакциныг 
татан авч нийлүүлэн уг арга хэмжээг 
гүйцэтгэгч хувийн мал эмнэлгийн 
үйлчилгээний нэгжийг шаардагдах 
шатахуун, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, зүү, 
тариураар ханган ажиллаж байна.

Аймгийн мал эмнэлгийн газрын 
лабораториос улсын МЭАЦ-ийн төв 
лабораторитой хийсэн гэрээний үндсэн 
дээр малын гоц халдварт шүлхий өвчний 
тандалт шинжилгээнд гурван  сумын  
30 өрхийн 450 толгой мал,  бог малын 
мялзан өвчний тандалт шинжилгээнд 
дөрвөн сумын 40 өрхийн 960 толгой 
малыг тус тус хамруулахаар төлөвлөн 
Цогт-Овоо, Ханхонгор сумдад дээж авах 
ажлын хэсэг ажиллаж,  300-н дээжийг 
цуглуулаад байна.

Малын гоц халдварт өвчнөөс 
сэргийлэх дархлаажуулалтын арга 
хэмжээнд эрсдэл бүхий бүсийн 
мал сүргийг бүрэн хамруулан, 
тандалт шинжилгээгээр тухайн 
өвчний халдваргүй, тайван болохыг 
баталгаажуулснаар тус аймаг нь вакцин 
хэрэглэдэг,  тайван бүст хамаарч байгаа 
ба цаашид вакцин хэрэглэдэггүй тайван 
бүст шилжих зорилт тавин ажиллаж 
байна.

хүргэж байна.  
Тухайн худгийн 
сарын дундаж 
усны түвшингийн 
хэлбэлзэл нь 
0.01-0.30 метрийн 
өөрчлөлт 
ажиглагдаж байна. 
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ХОВОР УРГАМЛАА ХАЙРЛАН ХАМГААЛЪЯ!

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН 
2020 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРЛЫГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлхийн биологийн төрөл зүйлийн 
олон янз байдал:

Жил бүрийн тавдугаар сарын 22-ны 
өдөр нь дэлхий нийтээр “Биологийн 
олон янз байдлыг хамгаалах” өдөр юм. 
Биологийн олон янз байдалд дэлхий 
дахины тоолж барамгүй олон сая төрөл 
зүйлүүд, тэдгээрийн бүрдэл экосистемүүд 
багтдаг. Биологийн төрөл зүйл олон 
сая жилийн явцад бий болж, хойч үед 
маань өвлөгдөн үлддэг “өв хөрөнгө” 
билээ. Иймээс бидний амьдралын оршин 
тогтнох үндэс бол байгалийн шавхагддаг 
нөөц болох биологийн төрөл зүйлүүдийн 
бөөгнөрөл. Сүүлийн үед байгалийн 
нөөцийн хэт ашиглалт, тогтвортой бус 
хэрэглээ, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эх 
үүсвэр болох аж үйлдвэрийн бохирдол 
зэрэг хүний нөлөөллүүд нь биологийн 
олон янз байдалд нөхөгдөшгүй их 
хэмжээний хохирлыг учруулсаар байна. 
Шинжээчдийн судалгаагаар биологийн 
олон янз байдал сүүлийн жилүүдэд асар 
хурдацтай буурч байгаа нь батлагдсан 
ба үүний сөрөг үр дагавруудын нэг 
нь олон төрлийн өвчний тархалт юм 
гэдгийг онцлон тэмдэглэсээр байна. 
Байгалийн нөөцөд тулгуурласан аливаа 
үйл ажиллагаа, тэр дундаа уул уурхай 
эрхэлж байгаа газар нутгийн биологийн 
төрөл зүйлд байнгын судалгаа хийж 
байх шаардлагатай. Үүний нэг нь ховор 
болон нэн ховор ургамлын нөөцийг 
тогтоон олон жилээр хянаж, тэдгээрийн 
бүлгэмдлийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалахаар зорин ажиллаж буй билээ. 
Бид энэ удаад ургамлын биологийн төрөл 
зүйлийн чухал хэсэг болох ховор болон 
ховордож буй ургамлын талаарх тойм 
мэдээллийг дэлгэж байна. 

Ханбогд сум дахь ховор ургамлын 
төрөл зүйл, түүнд авч хэрэгжүүлж буй 
арга хэмжээ

Монголын томоохон говь - Галбын 
говь нь 70 мянган хавтгай дөрвөлжин 
километр талбайг хамардаг бөгөөд  
урт нь 200 километр, өргөн нь 50 гаруй 
километр юм. Хөрс нь шөнөдөө хөрж 
амжаагүй байхад ахиад маргаашийн 
аагим халуун шатаж эхэлдэг энэ говьд 
хур тунадас бага, бороо огт дусахгүй 
тохиолдол ч цөөнгүй. Ийм өвөрмөц 
гандуу экосистемд ургах ид шидтэй 
ургамлууд бүр гайхалтай. Цөөхөн нэр 
зүйлийн ургамал л энэхүү уудам говийн 
амьсгалах агаар, шим ертөнцийг тэтгэн, 
хөрс чулуулгийг ариутган, чимэг нэмээд 
зогсохгүй, тэдгээрийн элэгдэл, усны 
ууршилтыг хаах “Ногоон цайз” болдог юм. 

Ургамлын бүрхэвч тачир сийрэг, 
төрөл, зүйл цөөн хэдий ч тэжээллэг 
чанар сайтай, ганд тэсвэртэй хүчирхэг 
урт үндэс, үр нь олон жилийн дараа 
сэргэн ургаж чаддаг онцлогтой. Гэвч 
уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний 

үйл ажиллагаатай холбоотой олон 

хүчин зүйлийн нөлөөгөөр ургамлын 
олон янз байдал үлэмж ядуурч байна. 
Судалгааны үр дүнд тулгуурлан ховордож 
буй ургамлыг “Улаан данс, Улаан ном”-д 
бүртгэж жагсаан хуулиар хамгаалдаг. 
Гэвч манай орны ховор ургамлын тархац, 
нөөц хангалттай судлагдаагүй хэвээр 
байна. Ханбогд сумын нутагт Хайлааст 
хуурай сайр, Заган ой, боржин чулуурхаг 
ухаа тарамцаг, цөлийн хээрийн өргөн 
хөндий хоолой зэрэг хэд хэдэн ургамлын 
ургах орчин тохиолдоно. Бид 2014 оны 
судалгаагаар Ханбогд суманд нийт 41 
зүйл ховор ургамал байх боломжтойг 
тодорхойлсон. Тэдгээрт Монгол бүйлээс 
(Amygdalus mongolica. Maxim), Говийн 
тост (Brachanthemum gobicum.K rasch), 
Монгол буурцгана (Chesneya mongolica. 
Maxim), Улаан Гоёо (Cynomorium 
soongarchum. Rupr), Цагаан навчит Хасзул 
(Olgaea leucophylla. ljin), Грубовын Ортууз 
(Spongiocarpella grubovii.Ulzij), Тоорой 
(Populus diversifolia. Schrenk), Хулан Хойрго 
(Potatinia mongolica.Maxim), Хулангийн 
Ундаа (Zygophyllum Potaninii.Maxim) зэрэг 
бутлаг, өвслөг ургамлууд бий. 

Эдгээр нь Ханбогдод төдийгүй 
дэлхийн хэмжээнд нэн ховор бөгөөд маш 
хязгаарлагдмал тархалттай, ширхэглэн 
тоологдох ургамал ч бий. 

Бид биологийн төрөл зүйлд эерэг 
ахиу нөлөөллийг бий болгох зарчмын 
хүрээнд дээрх 41 зүйл ховор ургамлаас 
зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх 
гэсэн шат дараалсан хяналт, хамгааллын 
арга хэмжээг авч явуулсаар ирсэн. 
Өнгөрсөн онд уурхайн үйл ажиллагааны 
нөлөөллөөс нийт 9.657 бодгаль ховор 
болон нэн ховор ургамлыг нүүлгэн 
шилжүүлсэн ба үүнээс 8.421 бодгалийг 
нөхөн сэргээлтийн талбай болон 
байгалийн ургамлын үржүүлгийн талбайд 
шилжүүлэн тарьсан байна. Үлдсэн 1.236 
бодгаль ургамлыг хөргүүртэй контейнерт 
хадгалан, тариалах туршилтыг энэ 
жилээс эхлүүлээд байна. Шилжүүлэн 
тарьсан ургамлын амьдрах хувь нь 
одоогийн байдлаар дунджаар 54.6 хувь 
байгаа ба Хулан хойргынх (Potaninia 
mongolica) 63.28 хувь, Хойрго харганых 
(Caragana brachypoda) 56.14 хувь, Төв 
азийн лавайнх (Asterothamnus central-
asiaticus) 50 хувь, Нангиад зээргэнийх 
(Ephedra sinica) 49 хувь байна. 

Ховор ургамлын хэрэглээ 
Монголчууд эртнээс нааш ан хийхдээ 

нялх төл агнадаггүй, ургамал, үр 
жимс түүхдээ үндсийг нь гэмтээхгүй, 
үр боловсорсны дараа түүх зэрэг 
байгалийн баялгийг унаган төрхийг нь 
алдагдуулaлгүй хүртэж иржээ. Гэтэл 
одоо... Ховор ургамлуудыг эмийн, 
хүнсний, түлшний зориулалтаар хайр 
гамгүй хэрэглэхээс гадна эх орныхоо 
үнэт баялгийг харь орон руу хил 
дамнуулан хууль бусаар зөөсөөр байна. 
Үүнээс болж нэн ховор, ховор, ач тус 
ихтэй ургамлуудын нөөц улам бүр 
хомстсож байна. Улаан гоёо, Цагаан гоёо, 
Загсгал зэрэг ургамлууд нь улаан ном, 
байгалийн ургамал хамгаалах хуульд 
бүртгэгдсэн хэдий ч орон нутгийн иргэд 
хүнс, эмийн зориулалтаар түүж бэлтгэж 
байна.  

Түүнчлэн заган ойг орон нутгийн 
иргэд түлшинд хэрэглэх нь сүүлийн 
жилүүдэд ихэсч байна. Эдгээр ургамлууд 
нь элсний нүүдлийг тогтоохоос гадна 
чийг, хур тунадсыг барих ач тустай.  Иймд, 
замбараагүй түүж, огтлох нь эргээд 
ховор ургамлын нөөцөд сөргөөр нөлөө 
үзүүлэхээс гадна цөлжилт, бэлчээрийн 
талхагдал, ургах орчны доройтол зэргийг 
бий болгож байгааг бид төдийлөн 
сайн ухамсарлахгүй байна. Зөвхөн 
өнөөдөр хэд гурван төгрөг олох гэж 
эх орныхоо үнэт баялгийг сүйтгэхгүй, 
хожим хойчоо бодож, байгаль дэлхийдээ 
ухаалаг хандаж байхыг эрхэмлэх, 
ялангуяа үр хүүхдэдээ Монголчуудын 
байгалиа шүтэж, хамгаалж ирсэн сайхан 
уламжлалыг хөгжүүлэн өвлүүлэхийг хүн 
бүр санууштай. 

Дэлхий дахинд дэгдсэн цар тахлын 
дэгдэлттэй холбоотой үндэсний 
үйлдвэрлэлийн дархлаа дэмжих 
бүтээгдэхүүнийг түншлэгч сумдын 260 
ахмадууддаа бэлэглэлээ. 

Ахмадууд болон тэдгээрийн гэр 
бүл, үр хүүхдүүд баярлаж талархсанаа 
илэрхийлж, компанийн хамт олонд 
ажлын өндөр амжилт хүслээ.

Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн 2020 
оны нэгдүгээр улирлын тайлангийн 
уулзалтыг КОВИД-19-ийн халдварын 
нөхцөл байдалтай холбоотойгоор энэ 
удаад улирлын тайлан, мэдээллийг 
цахимаар хуваалцаж, санал солилцох 
хэлбэрээр хийхээр шийдвэрлэсэн 

бөгөөд ажлын хэсгийн удирдлагууд 
болох Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын орлогч Х.Батболд, “Оюу толгой” 
компанийн боловсон хүчин бүтэц, 
зохион байгуулалтын хэлтсийн ерөнхий 
менежер Лаура Томас нарын уулзалтаар 
зарим нэг чухал асуудлуудыг хэлэлцсэн 
ба хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын 

хэсгийн 2020 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний дагуу ажлын явц 
хэрэгжилтийн талаарх уулзалтыг хийлээ. 
КОВИД-19 халдвар цар тахлын нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан дөрөвдүгээр 
сард зохион байгуулахаар төлөвлөж 
байсан “Нээлттэй өдөрлөг”-ийн үйл 
ажиллагаа хойшилж байгаа хэдий ч 

бид ажил хайгчдын мэдээллийг цахим 
хэлбэрт шилжүүлж, Өмнөговийн ажил 
хайгч иргэдэд зориулсан  “Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн цахим сан”-г ашиглаж эхлэх 
бэлтгэл  ажлыг хийж байна.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-С 
ТҮНШЛЭГЧ СУМДЫН 
АХМАДУУДАД  ГАРЫН 
БЭЛЭГ ӨГӨН, ХҮНДЭТГЭЛ 
ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Сийрэг бутат жинхэнэ цөл

Хулангийн ундаа
(Zygophyllum potaninii. Maxim)

Хулан Хойрго
(Potaninia mongolica. Maxim)
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

“КОВИД-19”-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ “ОЮУ ТОЛГОЙ” ЯМАР 
АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ БАЙНА ВЭ?

“Оюу толгой” компани агаарын 
чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг уурхайн 
талбайн дотор суурилуулсан AQM65 
загварын суурин дөрвөн станцаар 
байнга тасралтгүй хэмждэг. 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 гуравдугаар 
сарын 16-аас  дөрөвдүгээр 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 
байв. Энэ сарын хувьд нарийн ширхэглэгт 
тоосны дундаж агууламж Станц#1 (ХС)-д 
0.007мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.010мг/
м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.007мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.008мг/м3 тус тус байсан бол 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 
0.008мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.013мг/
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 0.001 - 0.003мг/
м3 хэмжээгээр өссөн байна. 

Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд хур 
тунадас ороогүй. Салхины дундаж хурд 
4.9 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-
аас 1.1-1.5м/c хурдаар бага байв. ОЖД-
аар гурав болон дөрөвдүгээр саруудад 
салхины хурд 6.0-6.4 м/с орчим байдаг.

Энэ жил “Ажлын байран дахь эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр”-
ийг НҮБ “Цар тахлыг зогсооцгооё: Ажлын 
байран дахь эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 
та бидний амь насыг аварч чадна” 
сэдэвтэйгээр зарлаж, коронавирусийн 
эсрэг хүчээ нэгтгэн тэмцэхийг уриалж 
байна.

 “Оюу толгой” компани “КОВИД-19” 
өвчний үед ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлыг хангахын тулд доорх 
арга хэмжээг авч байна:

• Ажилтнууддаа өдөр бүр амны 
хаалт тарааж, гар ариутгагчийг үйл 
ажиллагааны хэсэг бүрд байршуулсан;

• Хүн олноор цугларч, зорчдог хэсгүүдэд 
амны хаалт зүүх, хоорондоо хоёр 
метр зай барих шаардлагатай бөгөөд 
ажилтнуудын биеийн температурыг 
тогтмол шалгаж байгаа;

• Нисэх онгоцны буудал дээр эрүүл 
мэндийн асуулга бөглүүлж, биеийн 
температурыг шалгаж нэвтрүүлж 
байгаа; 

• Багуудыг улаан ба цэнхэр хэсэгт 
хувааж, долоо хоногоор ээлжлэн гэр 
болон оффисоос ажиллах хуваарийг 
гаргасан; 

• Ихэнх уулзалтыг цахимаар хийж 
байгаа; 

• 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эмэгтэй 
ажилтнуудаа гэрээс ажиллах 
боломжоор бүрэн хангасан;

• Ажилтнууддаа зориулсан “КОВИД-19” 
удирдлагын төв болон Ажилчдын 
туслалцааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байна.
Дор бүрнээ хариуцлагатай байж, 

коронавирусийн тархалтаас сэргийлье!

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн 
(ГТЗ) ээлжит хурал дөрөвдүгээр сарын 
28, 29-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, 
КОВИД-19 халдварын тархалтын нөхцөл 
байдалтай холбоотойгоор нэмэлт дэг 
баримтлан ажиллав. Үүнд боломжтой 
гишүүд цахимаар оролцох, хуралд 
оролцогчид амны хаалт зүүх, гараа 
тогтмол угааж ариутгах, хоорондоо 
хоёр метрийн зай баримтлах, асуумж 
бөглөн, биеийн температур хэмжих 
зэргээр халдвар тархахаас урьдчилан 
сэргийлэх олон арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэв. Энэ удаагийн Гурван талт 
зөвлөлийн хурлаар шинэ гишүүдэд 
зөвлөлийн дүрэм танилцуулах, малчдын 
гомдлыг барагдуулах гэрээний 
хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 
цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

зэргийг хэлэлцсэн байна. Цаашид 
цахимаар хурал зохион байгуулах 
бэлтгэл хангаж, бүх гишүүдэд сургалт 
зохион байгуулснаар хорио цээрийн 
өндөржүүлсэн дэглэм үйлчилж буй үед 
ч ГТЗ-ийн үйл ажиллагаа тасалдахгүй 
үргэлжлэх нөхцөлийг бүрдүүллээ.
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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


