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МАНАЙ АЖЛЫН 
ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 оны I улирлын тойм мэдээ

Эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, 
үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

МОНГОЛ АЖИЛТНУУДЫН 
ЭЗЛЭХ ХУВЬ

БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ
(Нийт хүн/цаг)

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монголчууд бүрдүүлж байна. 
Харин гүний уурхайн төсөлд нийт 
ажилтнуудын 56 хувь нь ажиллаж 
байна.

2020 оны нэгдүгээр улиралд 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.20 байлаа.
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ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
(2010-2020/01 улирал, сая ам.доллар)

2020 оны I улиралд үйл ажиллагааны худалдан авалтын баг 516 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 361 нь 
үндэсний компаниуд байв. Эдгээр үндэсний компанид худалдан авалтынхаа 75 хувийг зарцуулав. 2010-2020 оны I 
улирлын хооронд үндэсний худалдан авалтад 3.3 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР 
(2013-2020/01 улирал)

тэрбум төгрөг
104

БОЛОВСРОЛЫН 
ХӨТӨЛБӨР

(Тэтгэлэг, бусад хөтөлбөрүүд)

2011 оноос хойш 2600 
оюутан

Компанийн 
алсын харааны 
хүрээнд 2020 оны 
нэгдүгээр улиралд 
131,936 хүн/цагийн 
сургалт хийж, 
ажилтнуудынхаа 
ур чадварыг нь 
өсгөсөөр байна.

ЗАЛУУСЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

2013 оноос хойш ахлах 
ангийн 1095 сурагч

“ГОВИЙН ОЮУ”  
САНГИЙН 
ТЭТГЭЛЭГ

2015 оноос хойш 
Өмнөговийн 320 оюутан 

тус тус хамрагджээ.

Аюулгүй ажиллагаа нь бидний нэн тэргүүний зорилт. Аюултай гэж 
үзсэн ямар ч ажлыг ажилтан бүр зогсоох эрхтэй. 

2020 оны нэгдүгээр улиралд амь 
хамгаалах зорилготой “Ноцтой 

эрсдэлийн удирдлага” хөтөлбөрийн 
хүрээнд 58,893 магадлагаа хийлээ.

Ноцтой эрсдэлийн удирдлага

53,893
Магадлагаа

Гүйцэтгэл

0.20
2020 оны I улиралд

7,832,622
Хүн/цаг

УС ДАХИН АШИГЛАЛТ
(хувь, сараар)
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(Нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны хэмжээ, шоо метр, сараар)
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87%
2020 оны эхний улиралд ус 
дахин ашиглалтын түвшин 

80 хувийн зорилтоо давуулан 
биелүүлж, 87 хувьд хүрэв.

* Бүртгэлийн програм хангамжийн хооронд мэдээлэл зөөвөрлөхөд хийгдсэн дутуу тооцооллын улмаас 2012 оны үндэсний худалдан авалтын дүн 305 сая ам.доллар гэж 
тайлагнасныг залруулж 312 сая ам.доллар болгон шинэчилсэн. Энэхүү залруулга нь зөвхөн Тойм мэдээнд хамааралтай бөгөөд Оюу толгойн санхүүгийн тайланд нөлөөлөхгүй.
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ТАТВАР, ХУРААМЖ, БУСАД ТӨЛБӨР 
(2010-2020/01 улирал, сая ам.доллар)

ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 
ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД 
(сая ам.доллар)

2010 - 2020 оны I улирлын хооронд 2.7 тэрбум ам.долларыг татвар, хураамж, үндэсний компаниудад 
төлсөн НӨАТ зэрэг бусад төлбөрт төлсөн. Үүнээс 73 сая ам.долларыг 2020 оны эхний улиралд төлжээ. 
* “Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалт хийдэггүй.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ХИЙСЭН 
ХУДАЛДАН АВАЛТ 
(2010-2020/01 улирал, сая ам.доллар)

2020 оны I улиралд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 69 ханган нийлүүлэгчээс 584 сая 
ам.долларын бараа, үйлчилгээ авлаа.

ДОТООДОД ЗАРЦУУЛСАН НИЙТ 
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 
(2010-2020/01 улирал, тэрбум ам.доллар)

10.7
76%18%

6%

2010-2020 оны I улирлын хооронд үндэсний компаниудтай 
хийсэн худалдан авалт, төсөвт төлж буй татвар, хураамж, үндсэн 
ажилчдын цалин 10.7 тэрбум ам.доллар давлаа.

Улсын төсөвт төлсөн 
шууд төлбөрүүд

Цалин

Үндэсний 
компаниудад төлсөн 
төлбөр

2010-2020 онд өсөн 
нэмэгдсэн дүнгээр 

ТЭРБУМ 
АМ.ДОЛЛАРЫГ

 татвар хураамж, бусад 
төлбөрт төлжээ. 
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2020 оны эхний улиралд гүний уурхайн хөндлөн 
малталтын гүйцэтгэл 5,466.3 метр, харин налуу амны 
малталтын ажил 1,013.7 метрийн ахицтай байлаа.

НИЙТ5,466.3м

МАНАЙ АЖЛЫН 
ҮЗҮҮЛЭЛТ

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАЯЖМАЛ 
ДАХЬ АЛТНЫ ХЭМЖЭЭ 
(мян.унц)

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАЯЖМАЛ 
ДАХЬ ЗЭСИЙН ХЭМЖЭЭ 
(мян.тонн)

2020 оны эхний улиралд 35,200 тонн баяжмал дахь 
зэс үйлдвэрлэв. 140,000 – 170,000 тонн баяжмал 
дахь зэс үйлдвэрлэх жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 
хангалттай байна. 

2020 оны эхний улиралд 26,200 унц баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэв. 120,000-150,000 унц баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэх төлөвлөгөөний биелэлт хангалттай байна.
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2020 оны I улирлын тойм мэдээ

5.2
96.5%

3.5%
Орон нутгийн 

төсөл хөтөлбөрүүд

2020 оны эхний улиралд тогтвортой хөгжилд чиглэсэн 
төслүүдэд 5.2 сая ам.долларын санхүүжилт олгожээ.

САЯ 
АМ.ДОЛЛАР

ТОП-100 АЖ АХУЙН 
НЭГЖЭЭР ШАЛГАРЛАА

2020 ОНЫ ТАВДУГААР 
САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ, 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

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

Санал: Орон нутгаас санал хүлээн 
аваагүй
Гомдол: Орон нутгаас нэг гомдол хүлээн 
авч, судлан шийдвэрлэх шатанд явж 
байна
Хүсэлт: Орон нутгаас дөрвөн хүсэлт  
хүлээн авч, хоёр хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 
байна.
Тавдугаар сард хүлээн авсан 
хүсэлтүүдийн шийдвэрлэсэн байдлыг дор 
харуулав.

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт:

Монгол улсын 21-р зууны манлай 
бүтээн байгуулалт болох Оюу толгой 
2019 оны үндэсний ТОП-100 аж ахуйн 
нэгжийн гуравдугаарт, хамгийн олон 
хүнийг ажлын байраар хангасан 10 аж 
ахуйн нэгжийн жагсаалтын наймдугаарт 
жагссан байна. Мөн энэхүү жагсаалтад 
хамтдаа шалгарсан ханган нийлүүлэгч 
компаниуддаа халуун баяр хүргэе. 

Монгол улсынхаа хөгжил, дэвшлийн 
төлөө хамтдаа өсөн дэвжиж, зогсолтгүй 
хөдөлмөрлөж буй та бүхэндээ баярлалаа. 
Оюу толгойн ололт, амжилт бүхэн 
ажилчдын маань хамтын зүтгэл, чин 
шударга хөдөлмөрөөр бүтдэг.

• Дэлхийд өрсөлдөхүйц аюулгүй 
ажиллагааны гүйцэтгэлээ 
хадгаллаа

• Баяжмал дахь зэс болон 
алтны үйлдвэрлэлийн 2020 
оны төлөвлөгөөний биелэлт 
хангалттай байна.

• Татвар, төлбөр, хураамж 
хэлбэрээр 73 сая ам.доллар 
төллөө 

• 105 сая ам.долларыг үндэсний 
худалдан авалтад зарцууллаа 

• КОВИД-19-ийн эсрэг дэмжлэг 
хэлбэрээр 455 гаруй сая 
төгрөгийг хандивлалаа

“Оюу толгой” компани нэгдүгээр 
улирлын үйл ажиллагааныхаа 
гүйцэтгэлийн голлох үзүүлэлтийг 
гүний уурхайн төслийн мэдээлэл 
болон коронавируст халдвараас 
сэргийлэхээр авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээнүүдийнхээ 
хамт танилцууллаа.

Үргэлжлэл нь 3-р нүүрт...

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 2020 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР 
УЛИРЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

МАНАЙ АЖЛЫН 
ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 оны I улирлын тойм мэдээ

Эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, 
үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

МОНГОЛ АЖИЛТНУУДЫН 
ЭЗЛЭХ ХУВЬ

БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ
(Нийт хүн/цаг)

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Нийт ажиллах хүчний 94 хувийг 
монголчууд бүрдүүлж байна. 
Харин гүний уурхайн төсөлд нийт 
ажилтнуудын 56 хувь нь ажиллаж 
байна.

2020 оны нэгдүгээр улиралд 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.20 байлаа.
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ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
(2010-2020/01 улирал, сая ам.доллар)

2020 оны I улиралд үйл ажиллагааны худалдан авалтын баг 516 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 361 нь 
үндэсний компаниуд байв. Эдгээр үндэсний компанид худалдан авалтынхаа 75 хувийг зарцуулав. 2010-2020 оны I 
улирлын хооронд үндэсний худалдан авалтад 3.3 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР 
(2013-2020/01 улирал)

тэрбум төгрөг
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БОЛОВСРОЛЫН 
ХӨТӨЛБӨР

(Тэтгэлэг, бусад хөтөлбөрүүд)

2011 оноос хойш 2600 
оюутан

Компанийн 
алсын харааны 
хүрээнд 2020 оны 
нэгдүгээр улиралд 
131,936 хүн/цагийн 
сургалт хийж, 
ажилтнуудынхаа 
ур чадварыг нь 
өсгөсөөр байна.

ЗАЛУУСЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

2013 оноос хойш ахлах 
ангийн 1095 сурагч

“ГОВИЙН ОЮУ”  
САНГИЙН 
ТЭТГЭЛЭГ

2015 оноос хойш 
Өмнөговийн 320 оюутан 

тус тус хамрагджээ.

Аюулгүй ажиллагаа нь бидний нэн тэргүүний зорилт. Аюултай гэж 
үзсэн ямар ч ажлыг ажилтан бүр зогсоох эрхтэй. 

2020 оны нэгдүгээр улиралд амь 
хамгаалах зорилготой “Ноцтой 

эрсдэлийн удирдлага” хөтөлбөрийн 
хүрээнд 58,893 магадлагаа хийлээ.

Ноцтой эрсдэлийн удирдлага

53,893
Магадлагаа

Гүйцэтгэл

0.20
2020 оны I улиралд

7,832,622
Хүн/цаг

УС ДАХИН АШИГЛАЛТ
(хувь, сараар)

Зорилт (80%)
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(Нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны хэмжээ, шоо метр, сараар)

Зорилт (0.55)
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0.8

1.2

0.50
0.38

0.27

87%
2020 оны эхний улиралд ус 
дахин ашиглалтын түвшин 

80 хувийн зорилтоо давуулан 
биелүүлж, 87 хувьд хүрэв.

* Бүртгэлийн програм хангамжийн хооронд мэдээлэл зөөвөрлөхөд хийгдсэн дутуу тооцооллын улмаас 2012 оны үндэсний худалдан авалтын дүн 305 сая ам.доллар гэж 
тайлагнасныг залруулж 312 сая ам.доллар болгон шинэчилсэн. Энэхүү залруулга нь зөвхөн Тойм мэдээнд хамааралтай бөгөөд Оюу толгойн санхүүгийн тайланд нөлөөлөхгүй.

ӨСӨН 
НЭМЭГДСЭН 

ДҮНГЭЭР
ТЭРБУМ 
АМ.ДОЛЛАР3.3

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр
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Дахин ашилагдах боломжтой цаас.

ХАМТАРСАН АЖЛЫН ХЭСГИЙН 
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
орлогч С.Мөнхбаяраар ахлуулсан “Орон 
нутгаас худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх” 
үндсэн зорилго бүхий Өмнөговь аймаг 
болон “Оюу толгой” компанийн Худалдан 
авалтын газрын хамтарсан ажлын 
хэсгийн ээлжит хурлыг Улаанбаатар 
хотод 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны 
өдөр зохион байгууллаа. Тус хурлаар 
2020 оны нэгдүгээр улирлын Өмнөговь 
аймгийн худалдан авалтын явцын 
талаар ярилцаж, одоогийн хэрэгжиж 
буй төсөл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл 
солилцлоо. Мөн энэ жилийн худалдан 
авалтын зорилт болох 155 сая ам.долларт 
хүрэхэд гарч буй бэрхшээлүүдийн талаар 
ярилцаж, хамтран шийдлийг эрэлхийлэн 
ажиллахаар болов.

Зорилтот худалдан авалтуудыг 
эрчимжүүлэх талаар ярилцаж, 22 
зорилтот төслүүд дээр нэмж ямар 
төслүүдийг эхлүүлэх боломжтой талаар 
харилцан санал солилцлоо.   

Хамтарсан ажлын хүрээнд цаашид 
хийх ажлуудын талаар бусдад 
танилцуулах, туршлага солилцох арга 
хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр талууд 
анхаарал хандуулж ажиллахаар тохирлоо.

“Бизнес Инноваци Хөгжлийн Төв”-ийн 
2020 оны үйл ажиллагааны үр дүн 

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 хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, уг хөтөлбөрийн хүрээнд 
“Бизнес Инноваци, Хөгжлийн төв”-ийг 
(БИХТ)  байгуулсан билээ. Тус төв нь 
зөвлөх үйлчилгээнээс гадна нийт 58 
сургалт/арга хэмжээ зохион байгуулж 
1,234 хүнийг хамруулсан (үүнээс 66 
хувь нь эмэгтэйчүүд) байна. Сар бүр 
дунджаар найман сургалт/арга хэмжээг 
зохион байгуулж үр дүнд нь сургалтад 
хамрагдсан байгууллагуудын 34 хувьд 
нь борлуулалтын орлого нэмэгдэж, 
ажлын байр 50 хувиар нэмэгдэн (үүнээс 
67 хувь нь эмэгтэй), үйл ажиллагаа 
нь өргөжиж, бүтээгдэхүүний чанар 
сайжирч, сургалтын агуулга, заах арга 
барилд сэтгэл хангалуун байсан байна. 
Өмнөговийн арван аж ахуйн нэгж “Оюу 
толгой” ХХК-тай хамтран ажиллах 
гэрээтэй бөгөөд Манлай сумд гэрээт 
компанитай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан туслан гүйцэтгэгч компани 
тоосны өмсгөл үйлдвэрлэн, амжилттай 
ажиллаж байна.

ХАНГАМЖ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ
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ЭГЭЛ ДУРСАМЖИЙН ЭЗЭН: МАЛЧНЫ НЭГ ӨДӨР

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН 
САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХАНБОГД СУМД БАРИГДСАН 
ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫГ АШИГЛАЛТАД 
ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГЛӨӨ

Монголын цагаан сар гармагц говь 
нутагт урь унан, ус гэсэж, талын салхи 
сэвэлзээд таатай. Налгар хаврын 
өдөр малын бараа харан, малгайн утаа 
сэргээж Модон овоо, Цуурай, Замтын 
говиор мотоциклтой давхин нэг эрхмийг 
сурвалжлахаар зорилоо. 

Галбын уулын энгэрээр орших 
Баруун, Дунд, Зүүн хүрээ гэх дэрс, хайлс, 
тооройн чимэгтэй, булаг шанд элбэгтэй 
газрын нэг Баруун хүрээд орших Будын 
Ганболдынд дөрөө мулталлаа. Гэрийн 
эзэгтэй А.Насантогтох найр тавин 
залж, ингэн сүүтэй цайгаа даргиулан, 
идээ цагаагаар дайлах зуураа би 16 
настайгаасаа тэмээ маллан энд ирж, 
30 гаруй жил энэ айлын галыг бадраан, 
цай чанан, жаргал зовлонгоо хуваалцаж 
байна. Долоон сайхан үрийн аав ээж 
болж, хүүхдүүд айл гэр болцгоон, “Оюу 
толгой” компанид ажил хийцгээдэг. Хүү 
Хурганчулуу малчин. Гэргий авдаггүй, 
гэрээс гардаггүй, гуч хүрлээ гэж ээж нь 
санааширч сууна. Үнэхээр Хурганчулуу 
оёдлын машин тачигнуулж, ногоон 
даавуугаар тэмээний ээмэг оёж 
суулаа. Хэдэн арван га газар эзэлсэн 
Баруун хүрээгийн дэрс орчинд олон 
айл суурьшиж, идээшин дассан нутаг. 
Хүрээгийн сайрын эхэнд улаан номд орох 
Тооройн төгөл найгаж, голоор нь горхи, 
булаг оргилжээ. Гэрийн эзэн говь руу 

тэмээ харахаар явсан, ингэ мал шилрээд 
ботго осолдох гэмтэй, сүлжээгүй газар 
байгаа бололтой утсаа авахгүй байна гэв. 
Бог мал арай төллөөгүй, ингэ ботголж 
11 ботготой болсон гэж хүү нь ногттой 
номхон ботго эрхлүүлж байлаа. Эднийх 
8*8 хэмжээтэй шинэ орон сууц, нойлдоо/
жорлондоо гэрэл тавьчихсан, суултууртай 
цэмцгэр айл. Торомны хашаа, гэрэн 
пүнз хороо нь тохилог, гаднаа отрын 
чиргүүл, усны сав, гаражтай мөн вонго, 
пиков зэрэг машинтай туйлын ажилсаг, 
тэтгэвэрт суусан хоёр ахмад ажээ. 

Б.Ганболд хүүрнэх нь: 1961 онд 
Монголын элбэрэлт ээж Б.Ичинхоролын 
дөрөв дэх хүү нь өөрийн багын танил Буд 
нь үр хүүхэдгүй хүн байсан тул хүүгээ 
үрчлүүлжээ. Буд нь залуудаа Манлай 
сумын эмнэлэгт сувилагчаар ажиллаж 
байгаад сүүлдээ Бунханын бууцанд мал 
сүрэг адгуулан байсан юм. Б.Ганболд 
1979 онд Зүүн баянд 149-р буудлагын 
ангид цэргийн алба хаахдаа Хар овооны 
энгэрт ангийн үхэр маллаж байв. 
Цэргээс халагдаж ирээд, туслах үйлдвэрт 
ажиллаж байтал Бөнтөн дарга тэмээ 
малла гэснээр 1983 онд П.Сүхийн 130 
гаруй холимог, Жавхлантаас айл бүрийн 
ижил буруу 300 гаруй нийт 450 шахам 
тэмээг хариулах, алдах, чононд идүүлэх 
хэцүү үеийг туулсан даа. Жавхлантаас 
ирсэн тэмээг би хойд ууланд өдөржин 

хариулна. Овоон дээр дурандаж суугаад 
үүрэглэнэ, тэгээд нүдний хор гаргана. Энэ 
маань (ханиа) хүүхдээ дээлэнд боогоод, 
жаал хярам ганзагалан сундлаад, хуучин 
сүргээ хариулна. Үдшийн бор хоногт хоёр 
талаас гэртээ ирнэ. Би лааны гэрэлд 
мотоциклоо засаж, өглөө явахад бэлэн 
болгоно. Тэр үед сэлбэг олдохгүй диск 
эргэх, хөтлөгч элэгдэх, гинж сунана гэдэг 
хэцүү, гинжийг шөнөжин эргүүлж цохиод, 
өглөө угсардаг байлаа. Нойр хоолоо 
хасан явж, тэмээгээ ижилсүүлж мооз 
тэмдэгтэй болгоно. Нэгдэл, айлуудын 
тэмээг тоогоор дугаарлаж тэмдэглэдэг 
байв. Тэр нь ардын хянан шалгах албаны 
хяналт байсан байх.  Баянгийн нэг гэсэн 
тэмээ Номгоны говьд явж байвал 
тэднийх гэх мэт юм даа. Тэгсэн сонин юм 
болноо: ажил гайгүй, гэр бүлтэй болтол, 
намд элс гэж шахаад байхаар нь 1984 онд 
“Бүрэн сүрэгтэн” болж МАН-д элссэн. 

Биднийг хөөрөлдөж байх зуур 
Насантогтох борцтой ундаа хийх зуураа 
ач охиноо усан дээр очиж үнээгээ усал 
гээд явуулж байх нь хөдөөгийн хүүхдүүд 
хөхнөөс гараагүй шахам уламжлалт 
мал аж ахуйн ажилд гаршиж, малч удам 
залгадаг. 1983 - 1991 он хүртэл нэгдлийн 
тэмээ мөн “Галбын говийн улаан” 
тэмээний фермийн буур маллаж, өнгө зүс 
муутай зарим тайлгийг зассан хэргээр 
Хүүдүү зоотехникчид загнуулж, арай л 
торгууль тавиулаагүй. Мал хорогдвол 
малын эмч, зоо нарт яаралтай мэдэгдэнэ. 
Тэгтэл өнөө “Бүрэн сүрэгтэн” чинь Загийн 
усанд очоод Хайрханы хэдэн боохойд 
хэдэн тором идүүлээд, халуун сэргэг 
дээр нь шөнө давхиж, Баатарчулуу эмчид 
хэлж байв, хэцүү хэцүү. Нэгдэл, нийгмийн 
төлөө хүч хөдөлмөрөө зориулсан малчид 
тухайн үедээ үнэнч, уйгагүй зүтгэлээр 
хатуу бэрхийг туулсан байдаг. 1991 
оноос нэгдэл тарж, өмч хувьчлалаар 
60 шахам тэмээ авсан. Одоо долоон 
зуу гаруй малынхаа буянд ам дүүрэн 
тостой амьдарч сууна. Галбын говийн 
улаан тэмээг гурван түмд хүргэхэд гар, 
сэтгэл оролцож, үүлдэр болгох алдрыг 
хуваалцах хүний нэг Ганболд нь аймагтаа 
байтугай Монгол улсад тэмээгээр 
тэргүүлдэг сумын иргэндээ өөрөөрөө 

бахархаж явдаг нэгэн. 
Мал минь тостой буян 
Ясандаа хүртэл шимтэй буян 
Дүнчүүр маанийн тооноос давсан буян 
Дүүрэн оддын дор үрждэг буян
Дэлэнт малынхаа дэргэд байхад 
Дээлтэй Монгол өлсөхгүй
Дэлхий хангай ивээж байх болтугай 

хэмээн хөх тэнгэртээ залбирч явна. 
Одоогийн хүмүүс тансаглах, эд 

мөнгөний төлөө хандлагатай болчихсон 
юмуу, аюулт тахал гарлаа, ажил орлогогүй 
боллоо гэх юм. Ажил байна шүү дээ. 
Хятад улсаас ажилтан оруулж ирнэ гэх... 
зам, барилга, мал аж ахуйн ажил зөндөө 
байхад залхуу, бэлэнчлэх өвчин хүнийг 
муу занд хөтөлжээ гэж бодогдох юм. 

“Оюу толгой” компани нөхөх олговор 
өгсөнд талархаж явдаг. 2019 оны ажлаар 
Сумын аварга малчин болсон. 

ХХААХҮйлдвэрийн “Тэргүүний 
ажилтан” цол, ардын намын зарим 
шагналтай энэ хүнд төр засаг өндөр 
шагналаа хайрлаасай гэж ерөөл өргөн, 
бидний яриа өндөрлөв. Тэмээндээ явлаа 
хэмээн хувцаслаж билээ.

2020.03.17
 М.Дамдинсүрэн

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан”-ийн санхүүжилтээр 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд 
баригдсан өвс, тэжээлийн агуулахын 
барилга угсралтын ажил дуусаж, 
нээлтийн үйл ажиллагааг 2020 оны 
тавдугаар сарын 18-ны өдөр зохион 
байгууллаа. 

Энэхүү нээлтийн үйл ажиллагаанд 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч 
Х.Батболд, Ханбогд сумын Засаг дарга 
Ш.Эрдэнэжаргал, “Оюу толгой” компанийн 
үйл ажиллагаа хариуцсан Захирал бөгөөд 
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-ийн 
Удирдах зөвлөлийн дарга Тим Экерсли, 
Орон нутгийн харилцааны ахлах менежер 
Г.Сугар, Өмнөговь аймгийн ХХААГ-ын 
Мал аж ахуйн албаны дарга Ц.Гантулга, 
барилгын ажлын гүйцэтгэгч “Логмон” 
компани болон Ханбогд сумын иргэдийн 
төлөөлөл оролцлоо.

“Оюу толгой” компани, Ханбогд 

сумын удирдлага болон Ханбогд сумын 
малчдын төлөөллөөс бүрдэх “Хамтын 
ажиллагааны гурван талт зөвлөл”-
өөс санаачилсан Ханбогд сумд өвс, 
тэжээлийн агуулах барих төслийг “Говийн 
Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” дэмжин, 370 
гаруй сая төгрөгөөр санхүүжүүлж, орон 
нутгийн “Логмон” компани 1,000 м.кв 
талбайтай  өвс, тэжээлийн агуулахыг 
амжилттай барьж дуусгасан билээ.  

Тус төслийн үр дүнд 170 гаруй мянган 
малтай Ханбогд сумын малчид өвс, 
тэжээлийн нөөцөө аюулгүй хадгалах, 
байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдсон 
үед мал сүргээ онд мэнд оруулах, 
амьжиргааны эх үүсвэрээ эрсдэлээс 
хамгаалах боломж бүрдэж байгаад бид 
баяртай байна.

Малчин түмний маань буянт мал бум 
бумаар өсөх болтугай.

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 
САН”

МОД ТАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР

Оюу толгойчууд бид жил бүрийн 
хавар, намрын улиралд бүх нийтээр 
мод тарих өдрийг зохион байгуулдаг 
уламжлалтай билээ. Цаг үеийн нөхцөл 
байдлыг харгалзан үзэж олныг хамарсан 
мод тарих үйл ажиллагаа зохион 
байгуулаагүй хэдий ч Ханбогд сум дахь 
“Оюу толгой” компанийн Байгалийн 
ургамлын үржүүлгийн газраас баг, хэлтэс, 
гэрээт байгууллага, орон нутгийн иргэд, 
байгууллагын хүсэлтээр тарьц, суулгац 
өгөх ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэлээ. 

“Оюу толгой” компани хаврын мод 
тарих үйл ажиллагаанд зориулан нийт 11 
зүйлийн 5,345 ширхэг тарьц, суулгацыг 
19 аж ахуйн нэгж, хэлтэс, 25 иргэдэд 
хүлээлгэн өглөө. Говийн бүс нутгийн 
хөгжлийг дэмжин, тухайн бүс нутгийн 
ургамлын суулгацыг үнэ төлбөргүй өгөх 
үйл ажиллагаа маань өргөжин тэлж, 

Дундговь болон Дорноговь аймгийн 
албан байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр 
мянга гаран суулгацыг хүлээлгэн өглөө. 

Мөн Ханбогд сумын төлөвлөлтийн 
дагуух ногоон байгууламж байгуулах 
талбайд 1,126 ширхэг модны нүх ухах 
ажлыг гэрээт “Экоминерал” компанитай 
хамтран гүйцэтгэж, тавдугаар 
сарын хоёрны өдрийн мод тарих үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцон, 260 
ширхэг мод тарилаа.  

2020 оны бүх нийтээр мод тарих 
хаврын ажилд идэвх санаачилгатай 
оролцож, хамтран ажилласан бүх баг, 
хэлтэс, гэрээт байгууллага, бэлтгэн 
нийлүүлэгч, орон нутгийн байгууллага, 
иргэддээ ногоон хөгжлийг дэмжин, 
амьдрах орчиндоо ногоон өнгө нэмж 
байгаад нь талархаж байна.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” 2020 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН 
ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

КОВИД-19 буюу дэлхийг хамарсан цар 
тахлаас үүдэлтэйгээр 2020 оны нэгдүгээр 
улиралд тодорхой сорилтуудтай 
тулгарлаа. КОВИД-19-ийн улмаас нөхцөл 
байдал нэгдүгээр сард хүндэрч эхэлснээс 
хойш бид ажилтнууд, ханган нийлүүлэгчид 
болон орон нутгийн иргэдийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлыг үргэлжлүүлэн 
эн тэргүүнд тавин ажиллаж байна. 
Иймд бид нөхцөл байдлыг анхааралтай 
ажиглахын зэрэгцээ уурхайн цогцолбор 
болон салбар оффисуудад шаардлагатай 
бүхий л арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж 
байна. Бидний хэрэгжүүлж буй урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээнүүд Монгол 
Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой 
Комисс, Өмнөговь болон Ханбогд сумын 
орон нутгийн удирдлагуудын гаргасан 
заавар, шийдвэрүүдтэй бүрэн нийцсэн 
бөгөөд тэдгээрийг чанд мөрдөж байна. 

“Оюу толгой” компанийн гүйцэтгэх 
захирал Армандо Торрес: “Энэ цаг үед 
бидний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хамгаалан ажиллаж буй Монгол Улсын 
Засгийн газар, бүх түвшний онцгой 
комиссууд, Эрүүл мэндийн яам, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, бусад 
холбогдох агентлагууд болон галын 
шугамд ажиллаж буй албан хаагч нартаа 
талархал илэрхийлье” гэв.

Манай компани болон ажилтнуудын 
зүгээс 455 сая гаруй төгрөгийг КОВИД-
19-ээс сэргийлэх арга хэмжээг дэмжин 
хандивласан. Үүнээс 100 сая төгрөгийг 
Монголын Уул Уурхайн Үндэсний 
Ассоциациар дамжуулан Монгол Улсын 
Засгийн газарт, “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан”-аараа дамжуулан 200 
сая төгрөгийг Өмнөговь аймгийн 
онцгой комисст, 10 сая төгрөгийг 
Ханбогд сумын онцгой комисст тус тус 
хандивлажээ. Түүнчлэн манай уурхайчид 
“Коронавирусийн эсрэг уурхайчдын 
хандивын аян” өрнүүлж 145 гаруй сая 
төгрөг цуглуулсныг Эрүүл мэндийн 
яаманд мөн хандивласан. Энэхүү аянд 
маань манай 38 гэрээт компаниуд 
#БидХамтдаа (#WeAreAllInThisTogether) 
хэмээн оролцсон юм. 

Сорилтын хажуугаар ажилтнууд, 
уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж буй орон 
нутгийн иргэдээ хамгаалахын зэрэгцээ 
бид бизнесийн үйл ажиллагаагаа 
таслахгүйн тулд чармайн ажиллаж 
байна. Хэдий тийм ч хил хаасан, бараа 
бүтээгдэхүүн, ажиллах хүчээ татахтай 
холбоотой хязгаарлалтууд байгаа нь 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалт болон 
зэсийн баяжмалын тээврийг оролцуулан 
компанийн ерөнхий үйл ажиллагаанд 
нөлөөлж байна. 
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл
• КОВИД-19-ээс урьдчилан сэргийлэх 

эрүүл мэнд, ариун цэврийн хяналтын 
арга хэмжээнүүдийг нэн даруй авч 
хэрэгжүүлэх замаар ажилтнууд, орон 

нутгийн иргэдийнхээ эрүүл мэндийг 
сахин хамгаалах нь бидний эн 
тэргүүний зорилт юм. Онцгой нөхцөл 
байдлын үед ажилтнуудынхаа эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлыг хангахын тулд 
аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ, 
хөтөлбөрүүддээ онцгойлон анхаарч 
ажиллаж байна. 

• КОВИД-19-ээс үүдэлтэй ид 
хязгаарлалтын үед Хятад улс 
дахь бизнесүүдийн үйл ажиллагаа 
хумигдсан нь нэг болон хоёрдугаар 
сарын борлуулалтад нөлөөлсөн ч 
гуравдугаар сард худалдан авагч 
талаас бүтээгдэхүүнээ эрчимтэй 
татаж, улирлын эцэст төлөвлөгөөгөө 
давуулсан борлуулалт хийлээ. Энэ 
цаг үед баяжмалын тээвэрлэлтэд 
бэрхшээл тулгарч байгаа хэдий ч 
цаашид борлуулалтад учирч болзошгүй 
нөлөөллийг бууруулахаар Монголын 
болон Хятадын засгийн газруудтай 
хамтран ажиллаж байна. 

• Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 
200,000 хүн/цаг тутамд 0.20 байлаа. 

• Нэг тонн хүдэр боловсруулахад 0.38 
метр куб ус нөхөн сэлбэлтээр хэрэглэж 
зорилтынхоо хүрээнд ажиллажээ. Энэ 
хугацаанд ашигласан усаа дунджаар 87 
хувийг дахин боловсруулсан.

• Ажилтнуудын 94 хувь нь Монголчууд 
байна.

• Татвар, төлбөр, хураамж хэлбэрээр 73 
сая ам.долларыг нэгдүгээр улиралд 
төлсөн бол нийлбэр дүнгээрээ 2010-
2020 оны нэгдүгээр улирлын хооронд 
2.7 тэрбум ам.долларыг дээрх 
хэлбэрүүдээр төлжээ. Үүнд Монголын 
ханган нийлүүлэгчдэд төлсөн НӨАТ 
хамаарна. 

•  Эхний улиралд нийтдээ 516 ханган 
нийлүүлэгчтэй 361 үндэсний ханган 
нийлүүлэгчид байв. Үйл ажиллагааны 
худалдан авалтынхаа 75 хувийг эдгээр 
үндэсний ханган нийлүүлэгчдэдээ 
зарцуулжээ. Харин 2010-2020 оны 
нэгдүгээр улирлын хооронд нийт 3.3 
тэрбум ам.долларыг үндэсний ханган 
нийлүүлэгчдэд төлжээ.

Нэгдүгээр улирлын гүйцэтгэлийн тойм 
мэдээг компанийн www.ot.mn цахим 
хуудаснаас үзнэ үү.

Баяжмал дахь зэс, алтны 
үйлдвэрлэлийн 2020 оны төлөвлөгөөндөө 
хүрэх төлөвөө хадгалж байна.
Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл
• Хүдрийн агуулга буурсан тул ил 

уурхайгаас олборлосон баяжмал дахь 
зэс 2019 оны мөн улирлынхаас 23 
хувиар буурсан.

• Ангилан дараалалд оруулах болон бага 
агууламжтай овоолготой холих зэрэг 
ажиллагааны улмаас өмнөх оны мөн 
үеэс (хүдэр дахь зэсийн дундаж) агуулга 
26 хувиар багасжээ.

• КОВИД-19-ээс үүдэлтэй хязгаарлалтын 
оргил үед Хятад дахь бизнесүүдийн үйл 
ажиллагаа хумигдсан тул хэрэглэгчид 
агуулахаас бүтээгдэхүүн татах явц 
удааширсан болон хил дээрх таталт 
буурсан нь нэгдүгээр улирлын 
борлуулалтад нөлөөлсөн.

• 35,203 тонн баяжмал дахь зэс 
үйлдвэрлэсэн нь 2019 оны нэгдүгээр 
улирлынхаас 23 хувиар буурсан.

• 26,154 унц баяжмал дахь алт 
үйлдвэрлэсэн нь 2019 оны нэгдүгээр 
улирлынхаас 78 хувиар буурсан.

• Ерөнхийдөө хатуулаг багатай, 
тээрэмдэхэд бэлэн хүдэр байсан 
болон бүтээмж сайжруулахаар авсан 
арга хэмжээний үр дүнд баяжуулах 
үйлдвэрийн гарц 2019 оны нэгдүгээр 
улирлынхаас 17 хувиар ахиу байсан.

Гүний уурхайн төслийн мэдээ 
• Хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 

гуравдугаар сарын 16-нд мэдээлснээр 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
ажил үргэлжилж, онцгой ахиц гарган 
ажиллаж байна. (Гуравдугаар сард 1,939 
метр малталт хийсэн бол сард дунджаар 
1,939 физик метр малтжээ).

• Эдгээр амжилтуудаас гадна КОВИД-19-
ийн тархалтыг зогсоох ажлын хүрээнд 
хөдөлгөөн хязгаарласнаас үүдэн 
мэргэжилтнүүдийг уурхайн талбарт 
авчрах, бараа бүтээгдэхүүн татан авахад 
асуудал тулгарсан зэргээс үүдэн бүтээн 
байгуулалтын явц саарсан. 

• Агааржуулалтын урд болон хойд амны 
тусгай төхөөрөмжүүдийг (техникийн) 
ашиглалтад хүлээн авах болон эдгээр 
амны нэвтрэлт, малталтыг эхлүүлэх 
мэргэжилтнүүд уурхайн талбарт 
ирэх хүртэл тухайн амнуудад засвар 
үйлчилгээ, арчилгааны ажлууд түр 
хийхээр болсон. Түүнчлэн гүний уурхайн 
материал зөөвөрлөх чухал дэд бүтцийн 
ажлууд тэр дундаа нэгдүгээр анхдагч 
бутлуурын барилгын ажил удааширч, 
зөвхөн өдрийн ээлжийнхэн ажил 
гүйцэтгэж байна. 

• Шинээр ашиглалтад оруулсан троссны 
ердийн суналт нь үйлдвэрлэлийн 
амны өргүүрийн бүтээмжид нөлөөлж 
болох ба КОВИД-19-өөс болж гадаад 
мэргэжилтнүүдийн Оюу толгойн 
уурхайн талбар руу ирэх аялал 
хязгаарлагдсанаас шалтгаалан 
гүний уурхайн өргөтгөл малталт 30 
хувиар удаашрах магадлалтай байна. 
Мэргэжлийн ажилтнууд уурхайн талбарт 
ирж тохиргооны ажлыг хийх хүртэл 
өргүүрийг ашиглах хугацааг уртасгах 
зорилгоор өргүүрийн даац болон хурдыг 
сааруулсан. Уурхайн удирдлагууд нөхцөл 
байдал хяналтад байгаа гэж үзэж 
байгаа хэдий ч шаардлагатай байгаа 
мэргэжилтнүүд хоёрдугаар улирлын 
эцэс гэхэд уурхайд ирэх боломжгүй 
болбол энэ нь төслийн бүтээн 
байгуулалтын ажилд нөлөөлөхөөр 
байна. Үйлчилгээний өргүүрээр хүн 
болон материал тээвэрлэх ажил хэвийн 
үргэлжилж байна. асаны 
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Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 30 Ханбогд 1503
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 870 Баян-Овоо 69
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Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 90 Манлай 124
Ханбогд Хайрхан ХХК 32 Өмнөговь аймгийн бусад сум 157
Ханбогд Хурд ХХК 114
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 26 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2605
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 29
Эм Эм Эс инженеринг ХХК 21 Инженер, мэргэжилтэн 11
НБИК ХХК 22 Оператор 208
Орика Монголиа ХХК 28 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 139
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 324 Дадлагажигч ажилтан 39
Нийт 3031

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

386 413 413 413 412 412 412 412 430 430 449 449

2841 2745 2700 2692 2657 2591 2531 2513 2547 2509 2603 2582

3227 3158 3113 3105 3069 3003 2943 2925 2977 2939
3052 3031

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар

2019 2020

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

"Оюу толгой" ХХК

Гэрээт компани

61%20%

19%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 

төгсөгчдийн ажиллаж буй 
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны  4-р сарын 30-ны 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 3031 ажилтан ажиллаж байгаа нь 
нийт ажиллах хүчний 25.4 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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Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 449
Буянт Галба ХХК 34
Говь Гурван Сайхан ХХК 31
Даян Контракт Майнинг ХХК 367
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 78
Жи Си Ар Монголиа 151
КАМЛ ХХК 35
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 61
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 94 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 30 Ханбогд 1503
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 870 Баян-Овоо 69
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1178
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 90 Манлай 124
Ханбогд Хайрхан ХХК 32 Өмнөговь аймгийн бусад сум 157
Ханбогд Хурд ХХК 114
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 26 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2605
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 29
Эм Эм Эс инженеринг ХХК 21 Инженер, мэргэжилтэн 11
НБИК ХХК 22 Оператор 208
Орика Монголиа ХХК 28 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 139
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 324 Дадлагажигч ажилтан 39
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төгсөгчдийн ажиллаж буй 
байдал
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны  4-р сарын 30-ны 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 3031 ажилтан ажиллаж байгаа нь 
нийт ажиллах хүчний 25.4 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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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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2020 оны 4 дугаар сар 30

Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 449
Буянт Галба ХХК 34
Говь Гурван Сайхан ХХК 31
Даян Контракт Майнинг ХХК 367
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 78
Жи Си Ар Монголиа 151
КАМЛ ХХК 35
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 61
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 94 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 30 Ханбогд 1503
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 870 Баян-Овоо 69
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1178
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 90 Манлай 124
Ханбогд Хайрхан ХХК 32 Өмнөговь аймгийн бусад сум 157
Ханбогд Хурд ХХК 114
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 26 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2605
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 29
Эм Эм Эс инженеринг ХХК 21 Инженер, мэргэжилтэн 11
НБИК ХХК 22 Оператор 208
Орика Монголиа ХХК 28 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 139
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 324 Дадлагажигч ажилтан 39
Нийт 3031
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны  4-р сарын 30-ны 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 3031 ажилтан ажиллаж байгаа нь 
нийт ажиллах хүчний 25.4 хувийг эзэлж байна.
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“Экспортын баяжмал тээвэрлэх 
үйлчилгээ үзүүлэх тухай” тендерийг 
зөвхөн Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
2020 оны тавдугаар сарын 12-ны 
өдөр зарласан. Тендертэй холбоотой 
мэдээллийн уулзалтыг 2020 оны 
тавдугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Ханбогд 
сумдад амжилттай зохион байгууллаа.  
Уулзалтуудад нийт 25 иргэн, аж ахуйн 
нэгжүүд оролцож, тендертэй холбоотой 
мэдээ мэдээлэл, ханган нийлүүлэгчээр 
хэрхэн бүртгүүлэх болон тендерийн 

системүүд дээр хэрхэн ажиллах талаар 
сургалт авч, сонирхсон асуултдаа 
хариулт авсан. Энэхүү үйл ажиллагааг 
Өмнөговь аймгийн засаг даргын орлогч 
С.Мөнхбаяраар ахлуулсан “Орон нутгаас 
худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх” үндсэн 
зорилго бүхий Өмнөговь аймаг болон 
“Оюу толгой” компанийн Худалдан 
авалтын газрын хамтарсан ажлын 
хэсгийн ажлын нэг болох “Өмнөговь 
аймгийн ханган нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилтот худалдан авалт”-
ын хүрээнд зохион байгуулсан юм.

ХАНГАМЖ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ БОЛОВСРУУЛАГДСАН 
МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОЮУ ТОЛГОЙД 
НИЙЛҮҮЛЭГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

 ЗОРИЛТОТ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХУРЛЫГ 
АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА 

Хамтарсан ажлын хэсгийн хүрээнд 
шийдвэрлэсэн Өмнөговь аймгийн 
хүнсний ханган нийлүүлэлтийн стратеги 
төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд 2019 онд 
эхэлсэн Даланзадгад сумын махны 
үйлдвэрээс “Оюу толгой” компанид 
“Эс Эс Си” ХХК-иар дамжуулан анхны 
бүтээгдэхүүнүүдээ нийлүүлж эхлээд 
байна. 

Өнөөдрийн байдлаар 2020 оны 
хоёрдугаар сараас эхлэн хүнсний, 
савлагааны, амт чанарын, ариун цэврийн 
зэрэг эрүүл ахуйн стандарт шаардлагад 
нийцсэн нийт 45 тонн найман нэр 
төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүнийг 
амжилттай нийлүүлээд байна. Ингэснээр 
орон нутагт 20-иод ажлын байр бий болж, 
орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүд 
шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг 

орон нутгаасаа авах боломжтой болсныг 
дуулгахад таатай байна. 

Энэхүү төслийн хүрээнд мах 
бэлтгэлийн чиглэлээр туршлага 
судлах аяллыг Герман улсад 2020 оны 
хоёрдугаар сард зохион байгуулж, нийт 
есөн хүний бүрэлдэхүүнтэй баг уг аялалд 
оролцон туршлага солилцоод ирсэн.



Орон нутгийн сонин 5 2020 оны Тавдугаар сар

Эрхэм зорилго: Говийн амт, дэлхийн стандарт 
“Оюу толгой” компанийн Тогтвортой амьжиргааг 

дэмжих хөтөлбөр (ТАДХ)-өөр дамжуулан малчин 
өрхийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих сургалтад 
хамрагдсан хэсэг малчин өрх сайн дураараа нэгдэн 
2017 онд “Үнээгийн говь” хоршоог байгуулсан 
билээ. “Үнээгийн говь” хоршоо нь удирдах 
зөвлөлийн таван гишүүн, хяналтын зөвлөлийн 
нэг гишүүнтэй Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд 
үйл ажиллагаа явуулж, махны чиглэлийн Ангус 
үүлдрийн үхэр нутагшуулах, үржүүлэх зорилготой 
байгуулагдсан аж ахуй юм.  

Хоршооны гишүүд нь өвөлжөөндөө дулаан 
өвөлжүүлэх боломжтой суурин маллагааны 
стандарт хангасан байр саравчийг өөрсдийн 
хөрөнгөөр барьсан. Гишүүд өөр өөрийн хариуцсан 
үхрийг маллан өсгөж, тухайн хариуцсан сүргийнхээ 
ашиг шимийг хүртэх бөгөөд үржлийн үйл 
ажиллагаа, өвс тэжээлийн хангамж, борлуулалтын 
үйл ажиллагааг хамтран гүйцэтгэнэ гэсэн 
зарчмаар хамтран ажиллаж байна.

 “Үнээгийн говь” хоршоо нь Ангус үүлдрийн 
үхрийг говь нутаг, говийн цаг агаарт тохируулан 
дасгаж нутагшуулах, үржүүлэх төслийг “Оюу толгой” 
ХХК-ийн дэмжлэгтэйгээр хамтран хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд 2018 оны 11-р сард тус үүлдрийн 
найман бухан бярууг Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур 
сумд байрлах “Гацуурт” ХХК-ийн үхэр сүргээс 

авчирч нутагшуулан, үржүүлж эхлээд байна.
2019 оны 12-р сарын зургааны өдөр Өмнөговь 

аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн малчин 
О.Хоролсүрэнгийн хотонд анхны төл мэндэлсэн 
бөгөөд одоогийн байдлаар 12 төл эсэн мэнд 
бойжиж байна. 2020 онд 40-50 орчим эрлийз төл 
хүлээн авах тооцоотой ажиллаж байгаа. Монгол 
үнээнээс тугал анх гарахдаа 26-30 кг жинтэй гарч, 
гурван сарын дараа 91 кг жинтэй болж байна.

Хоршооны цаашдын зорилго, хүрэх үр дүн 
нь “Ханбогд сумын МАА-н тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн эрчимжсэн МАА-н төслийг 
хэрэгжүүлэх, ашиг шим өндөртэй махны чиглэлийн 
үхэр үржүүлдэг малчдын хоршоог бэхжүүлэх тухай 
сумын бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн чиглэлтэй 
нийцэж байна.

Алаг үнээний шим нэрмэлтэй
Ангус үүлдрийн шинэ сүрэгтэй 
Алдрын замналтай Үнээгийн говиор нэрлэгдсэн
Ахуй нутаг нь Галбын говиор жил бүр төллөдөг
Жилбэ хэзээ ч алддаггүй
Жалга усаар хэвтэмтгий 
Хар хүрэн сүргээр тэлэх болтугай.

“ЗОРИЛГОДОО ХҮРЧ, ЗӨВ ХАНДЛАГА”-ЫГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ УРИАТАЙ “ҮНЭЭГИЙН ГОВЬ” ХОРШОО

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

• ГТЗ-ийн дүрэмд нэмэлт 
өөрчлөлт хийсэнтэй 
холбоотойгоор талууд 
гишүүдийг дахин 
баталгаажуулах буюу шинээр 
томилох ажлууд хийгдэж 
дууссан байна. 2020 оны 
дөрөвдүгээр сараас эхлэн 
ГТЗөвлөл нь 22 гишүүнтэйгээр 
ажлаа эхлүүлсэн ба гишүүдийн 
сонгуульт хугацаа нь хоёр жил 
байх юм. 

• Дэлхий нийтэд КОВИД-19 
өвчний тархалт нэмэгдэн, цар 
тахлын хэмжээнд хүрч улс 
орнууд өндөржүүлсэн бэлэн 
байдал, хөл хорио тогтоогоод 
байгаа үед ГТЗ-ийн үйл 
ажиллагааг тасалдуулахгүй, 
хэвийн үргэлжлүүлэх үүднээс 
цахим хурал хийх бэлтгэл 
хангаж, гишүүдэд сургалт 
зохион байгуулав. 

• Малчдын гомдлыг 
барагдуулах гэрээний 
хэрэгжилтийг дүгнэх 
аргачлалыг сайжруулж, 
хийхээр тохирсон ажил тус 
бүрийн хэрэгжилтийг хувиар 
илэрхийлж, гүйцэтгэлийн 
шалгуур болон үүрэг 
хариуцлагыг тодрууллаа. 

• Малчдын гомдлыг 
барагдуулах гэрээ №-1 
хэрэгжилтийг дүгнэсэн 
байдал: Нийт 47 ажил 
хийхээр тохирсноос биелсэн 
28 хувь, биелэлт сайн 31 
хувь, хэрэгжиж байгаа буюу 

эхэлсэн ажлууд 28 хувь, 
эхлээгүй байгаа 13 хувь байна.

• Хөөн хэлэлцүүлгийн нөхөн 
олговрын өргөдлийг хэлэлцэж 
дууслаа. Нийт 232 өргөдөл 
хүлээн авснаас 157 өргөдөл 
шалгуурыг хангасан тул нөхөн 
олговрыг батласан, үүнээс 
есөн өрхийн гэрээ зурагдах 
шатандаа байна. 

• Худаг засварын бригад болон 
хороо засварын багийг 
зохион байгуулах төслийг 
хэрэгжүүлэх хэлбэрийг 
орон нутагт зарлах буюу 
Ханбогд сумын аж ахуйн 
нэгжүүдийн дунд тендерийн 
журмаар сонгон шалгаруулж, 
зохион байгуулж байхаар 
шийдвэрлэв. 

• Зөөврийн ус хүргүүлж 
байсан зургаан малчин айлд 
инженерийн хийцтэй худаг 
гарган, орон нутаг хүлээн 
авлаа. Худгийн хийц, өрмийн 
ажлын гүйцэтгэл, тоног 
төхөөрөмж ба ашиглалтад 
хамтарсан ажлын хэсэг 
хяналт тавьж, дүгнэлт 
гаргасан байдалд үндэслэн 
уурхай орчмын айлуудад  
ус зөөх журмыг дуусгавар 
болгов.

• 2020 онд засварлах гар 
худгуудыг Өмнөговь аймгийн 
ХХААГазрын хэрэгжүүлж буй 
“Чандмань эрдэнэ” төслийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
боллоо.

Өмнөговь аймаг
Ханбогд  сум
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ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН 
ХАНБОГД 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА 
ШАНЖМЯТАВЫН 
ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

Эрхэм хүндэт Галбачууддаа энэ 
өдрийн мэнд хүргэе. 

 Ханбогд сумын иргэд бид дэлхийд 
хосгүй Галбын говь, Галбын улаан тэмээ, 
догшин ноён хутагт Данзанравжаагийн 
түүх домог, байгалийн гайхамшигт 
тогтоц баялгийн охь бүрдүүлсэн Ханбогд 
хайрхан, Ундайн гол болон Оюу толгойн 
орд зэрэг олон эрдэнэсийн эзэд билээ. 
Ханбогд сумын бусдыг түүчээлсэн 
бас нэгэн жишиг Гурван талт зөвлөл 
нь Монгол улсад төдийгүй дэлхийд 
үлгэр болохуйц маргааныг шийдвэрлэх 
үйл явцын үр дүнд бий болсон бүтэц 
юм.  Гурван талт зөвлөлийг үүсгэн 
байгуулснаар уул уурхайн нөлөөллийг 
бууруулах нөхөн олговроор дан 
хязгаарлагдахгүй, мал аж ахуй ба уул 
уурхай зэрэгцэн урт хугацаанд тогтвортой 
хөгжих тулгуур зарчмын суурийг тавьж 
чадсан юм. Сумын хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэлээр тодорхойлсон хөдөө аж 
ахуй, уул уурхай, аялал жуулчлалыг 
хослуулан бүс нутгийн хэмжээнд 
стратегийн чухал байршилд орших 
давуу талуудад тулгуурлан, өнөд хөгжих 
ирээдүй гэрэлтэй байна. Та бүхэнд 
Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл 
үүсгэн байгуулагдсаны таван жилийн ойн 
баярын мэнд хүргэе!

ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН МАЛЧДЫН ТАЛЫН 
АХЛАГЧ ДОЛГОРСҮРЭНГИЙН НАМСРАЙ

Уншигч та бүхний энэ өдрийн амар 
амгаланг айлтгая. Намайг Намсрай гэдэг, 
Ханбогд сумын Жавхлант багийн малчин. 
Оюу Толгой, Вандан толгой, Бор-Oвоогийн 
булаг Хөх хад орчимд төрж өссөн, 
тэмээ голцуу малтай. 2004 оноос Зүрх 
салаагийн бууцанд нутаглаж байна. 

Гурван талт зөвлөлд та юу хийдэг 
вэ? ГТЗ анх хэрхэн байгуулагдсан тухай 
дурсамжаас хуваалцана уу?

Ханбогд сумын хэсэг малчид бид 
2012 онд “Оюу толгой” компанийг 
санхүүжүүлэгч Дэлхийн банкинд гомдол 
гаргаад үүнээсээ улбаатай ажил хэрэг 
хэлцэл хийсэн. Олон удаагийн хэлэлцээр, 
уулзалтын үр дүнд Оюу толгой компани, 
Сумын захиргааны төлөөлөл, Малчдын 
төлөөлөл “Санамж бичиг”-т гарын үсэг 
зурж ГТЗ-ийг 2015 оны 06-р сарын 
08-нд байгуулсан. Энэ онд ГТЗ-ийн 
таван жилийн ой тохиож байгаа юм, та 
бүхэнд ойн баярын мэнд дэвшүүлэе. 

Зөвлөлийг үүсгэн байгуулснаас хойш 
Эрх Зүйн Хяналт, Нийцэл, Зөвлөгөө/
Омбудсмений Газар /ЭЗХНЗОГ/  зуучлагч, 
чиглүүлэгчээр ажиллаж гурван талыг нэг 
болгосон. Баримт хамтран олж тогтоох 
аргачлалыг зааж сургасан. Мөн олон 
улсын төрөл бүрийн судлаачдаас бүрдсэн 
Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг 
ажиллуулж, судалгаа хийлгэж дүгнэлт 
зөвлөмж гаргуулсан. Би одоогоор 
ГТЗ-д малчдын талын ахлагчийн үүрэг 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. 

ГТЗ-ийн гол амжилт, үр дүнгээс 
уншигчиддаа танилцуулна уу?

Энэ таван жилийн хугацаанд гэрээ 
болон дүрмийн дагуу нэлээдгүй ажлыг 
хийсэн. Бидний гурван тал ширээний ард 
сууна гэдэг маш том ажлын эхлэл гэж 
үздэг. Малчид бид гомдол гаргаснаас 
эхлээд өнөөдрийг хүртэл гэрээ хэлэлцээр 
хийх чадвартай болж, том компанитай 
нэг ширээнд сууж асуудлыг хэлэлцэж, 

зөвшилцөж, ойлголцож чаддаг болсон 
нь бидний хувьд хамгийн гол амжилт 
юм даа. Энэ бүхэнд гомдол гаргасан 
малчид болон ГТЗ-ийн малчдын талд 
зөвлөгөө дэмжлэг байнга үзүүлж 
ирсэн зөвлөхүүд, Омбудсмений газрын 
чиглүүлэгч нар чухал үүрэг гүйцэтгэснийг 
энд онцлон дурдмаар байна. Мөн бидний 
яриаг тэвчээртэй сонсон, орчуулдаг 
бүх орчуулагч нарт талархах хэрэгтэй. 
ГТЗ-ийн хийсэн ажлууд гэвэл Гомдлыг 
барагдуулах хоёр гэрээг 2017 онд 
байгуулж талууд гарын үсэг зурсан. 
Гэрээний дагуу ажлууд хийгдээд явж 
байна. Тухайлбал нөхөх олговрын 
хөөн хэлэлцүүлгийн үр дүнд 150 гаруй 
өргөдөл, нэхэмжлэлийг баталж нөхөх 
олговор олгосон байна. Малчдын 
оюутан хүүхдүүдэд сургалтын тэтгэлэг 
олгосон, байгаль орчны мониторингийн 
хөтөлбөрийг шинэчлэн “Мөнх ногоон 
галба” ТББ-ыг орон нутгийн иргэд 
байгуулан ажиллаж байна. Залуу малчин 
хөтөлбөр, Эрүүл малчин хөтөлбөр, Ундай 
голын ахмадуудын сургалтын хөтөлбөр 
тус тус хэрэгжиж эхэлсэн гэх мэт олон 
ажил амжилттай хэрэгжиж байна. 
Өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард болсон 
хурлаар Гомдол барагдуулах 1-р гэрээний 
хэрэгжилтийг дүгнэж, цаашид хийх 
ажлыг тодорхойлсон. Нийт 26 ажил бүрэн 
хэрэгжсэн гэж үзсэн, гэхдээ цаашдаа 
хийх ажил маш их байна.  Сумын мал аж 
ахуйн бодлогод нийцүүлэн уул уурхай, 
малчид хамт хөгжих гарцыг цаашид 
үргэлжлүүлэн ярилцаж, шийдэл олон 
хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй болсон.

Баярлалаа, таны ажилд амжилт 
хүсье. 

Баярлалаа, уншигч та бүхэнд Ханбогд 
сумын ГТЗ-ийн ойн баярын мэнд хүргэж, 
энэ ажилд оролцсон бүх хүмүүст эрүүл 
энх, сайн сайхныг хүсэн ерөөе.
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УРТЫН ГОЛЫН ТООРОЙН ТӨГӨЛИЙН СЭРГЭН УРГАХ 
НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

ГАЛБА ТООРОЙД

МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО БИДЭНД 
ХАМГИЙН ЧУХАЛ

ГАЛБЫН ГОВИЙН ХУЛАН ЖОРОО ШУВУУНД САНСРЫН 
ДАМЖУУЛАГЧ ЗҮҮВ

Элдэв навчит улиас буюу та бидний нэрлэдгээр 
Тоорой мод нь манай орны Өмнөговь, Ховд, 
Говь-Алтай аймгуудын говь цөлийн экосистемийн 
элсэрхэг хөрстэй уулын хавцал, булаг шандтай 
ойрхон байрлах амьдрах орчныг шүтэж ургадаг. 
Тоорой нь нэн ховор мод учраас улаан номд 
бичигдсэн, 8-10 метр хүртэл өндөр ургах ба зөвхөн 
энэ модонд бургас болон бусад найман төрлийн 
улиасны навчны хэлбэрүүд ургалтынх нь үе шатанд 
ээлжлэн ургадаг тул Элдэв навчит улиас хэмээн 
нэрлэжээ. 

Хамтын оролцоотой байгаль орчны 
мониторингийн ховор ургамлын судалгааны 
хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын гурван 
газарт тооройн төгөл бүртгэгдсэн бөгөөд нийтдээ 
200 гаруй тоорой мод ургаж байгааг тогтоосон. 
Хавар шинээр ургах залуу тооройн мөчрийг 
мал, амьтан ихээр иддэг тул байгалийн аясаар 
сэргэн ургах нь удаан, заримдаа сэргэн ургаж 
чадахгүй байдаг ба тухайн бүлгэмдэлд голдуу 
хөгшин тооройнууд үлдсэн байна. Энэхүү төгөлийг 

өтгөрүүлэх, жил бүр үндэснээс хөөн гарах залуу 
тооройнуудад мэнд үлдэх боломжийг нэмэгдүүлэх 
үүднээс “Мөнх ногоон галба” ТББ-ын санаачилсан 
“Тооройн төгөлийн сэргэн ургах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, хамгаалалтын хашаа барих” төслийг 
хэрэгжүүллээ. Уг төслийн хүрээнд Ханбогд сумын 
Жавхлант багийн нутаг дахь Уртын голд ургах 130 
орчим тоорой мод бүхий 0,5 га талбайг мал, амьтны 
нөлөөнөөс хамгаалах хашааг барилаа. Төслийг 
хэрэгжүүлэхэд “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны 
хэлтэс  дэмжлэг үзүүлэн хашаа барих материал 
болон бүх зардлыг санхүүжүүлж, “Говийн наран” 
ХХК хашааны хийц, талбай дахь угсралтыг хариуцан 
хийлээ. 

Хашаалсан тооройн төгөлийн эргэн тойронд 
тоорой модны бургас хэлбэрийн навчтай бяцхан 
найлзуурууд олон ургасан байгаа нь ирэх жилүүдэд 
төгөл маань илүү ихээр сэргэн ургахын зөн биз ээ.

Н. Эрдэнэбаяр даргатай “Оюу толгой” ХХК-н 
Байгаль орчны хэлтсийн хамт олонд Галбачууд, 
говьчууд маш их баярлалаа.

Галтай юм шиг гантай зун ч ногоохон байх нь
Ганган тооройн өнгө нь ч юм уу даа
Галбын цэнхэр зэргэлээн дундаас өндөлзөн байх нь
Гайхамшиг төрүүлэн сүгнийх тоорой л юм даа та
Уул, үүлсийг шүргэм насалсан нь таны түүх юмаа
Ус, хурыг даллан ганхах нь таны л алдар юм аа
Тэмээ тэмээн сүргээр холилдох говийн нэгэн хэсэг минь
Тэнүүн говьдоо тэнхээ мэдэн цойлох л гэж заяажээ
Нар өнжүүлж сар саатуулж дэлхий өтлөхөд
Нас насны жил жилийн шуурганд тэсэж үлдэх нь тоорой л юм даа
Аадрын мөнгөн үүлнээс хурыг нь саах чадал бий түүнд
Аагим халуун үдийн наранд сүүдэр үлдээх чанар түүнд бий
Салаа мөчир бүрдээ говийн анир хадгалсан
Сагсайж ургах бүрийдээ ирээдүйнхээ төлөө тэмүүлсэн
Урьд эртний домгийг өөртөө агуулсан нь тоорой л юм даа
Ургаж гүйцээд тэр говийн нэгэн анир юмаа
Галбын шаргал говийн чимэг л юм аа тэр
Ганган улаан тэмээдийн нутаг нь юм даа шаргал минь
Буян номын хуудаснаа мөнхөрч үлдэх учир бий
Бусдаар хайрлуулах сэтгэлээр дутаж амьдрах жам бий
Хүрэн хүрэн тэмээдтэй ижилсэж ургах зохицолтой
Хүйст говийн элсэнд төгөл болон тогтсон юм
Хүчирхэг байгалийн гамшигт сөхөрч унах нь ихэссэн
Хөгшин тооройн залгамж зулзаган тооройн орон юм
Дээдэс номын айлдварт үүнийг аврах нэгэн бий
Дэлхийн энергийн төвд оршин тогтоох хувь бий
Мөнх ногоон Галбадаа мөнхөрч үлдэх тавилан байж
Мөнхийн ирээдүйд тэмүүлэх үндэс угсаа нь бүрэн байж
Үзэсгэлэнт нэгэн төгөл үүгээр төгсөх учиргүйг
Үе үеийн буурлууд захиж үлдээсээр ирсэн
Уулган шарын домогт ингэн тэмээний нутагт
Уулс, үүлс шүргэн өндрөөс өндөрт цойлсугай

   “Мөнх ногоон галба” 
ТББ-ын усны мониторингод 
хамрагдаж байгаа  Гавилууд  
багийн малчин  Н.Хархүүгийн   
эзэмшдэг Гүн    худгийн 2019 
оны  2, 3, 4-р улирал, 2020 оны 

нэгдүгээр улиралд хэмжсэн 
хэмжилтийн үр дүнгээс хүргэж 
байна.  Тухайн худгийн сарын 
дундаж усны түвшингийн 
хэлбэлзэл нь 0.10-0.40 метрийн 
өөрчлөлт ажиглагдаж байна.

Монголын шувуу хамгаалах 
төвийн шувуу судлаач Г.Амархүү 
ахлагчтай баг хамт олонтой 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын  “Мөнх ногоон галба” ТББ-н 
байгаль орчны мэргэжилтэн 
Н.Батбаяр, Т.Отгонсүрэн, 
Б.Мөнгөнтуяа (туршлага судлах) 
нар хамтран Монгол хулан 

жороон /Podoces hemdersoni/-д 
сансрын дамжуулагч зүүх ажлыг 
зохион байгууллаа. Хоёр хулан 
жороонд сансрын дамжуулагч 
зүүж, одоогийн байдлаар сансрын 
дамжуулагчийн мэдээллийг 
Монголын шувуу хамгаалах 
төвийн судлаач нар хянаж байна. 
Уг мэдээллээс Галбын говийн  

Монгол хулан жорооны зан 
төрхийн судалгаа, өндөг, ангаахай 
тэжээж байгаа байдал, үүр 
ашиглаж байгаа байдал, хооллолт 
болон бусад олон талаар мэдэж 
авах боломжтой  юм.   Энэ нь 
Монгол хулан жороонд сансрын 
дамжуулагч зүүсэн анхны 
тохиолдол юм.

“Эгшиглэнт говь 2019” наадмын цомын эзэн, яруу 
найрагч Ц.Батпүрэв

Ханбогд сумын “Мөнх ногоон галба” ТББ-ын үйл 
ажиллагааг дэмжиж, энэхүү шүлгийг өргөн барив.

“Мөнх ногоон галба” ТББ-н зэрлэг 
амьтан судлаач Н. Батбаяр
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МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН 01 АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛАН, 
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ  АЖЛААС

ХАНБОГД СУМЫН АХМАДУУДЫН ИДЭВХ ЗҮТГЭЛ

БАЯНХӨӨВӨРИЙН ХҮН ЧУЛУУ

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 
гуравдугаар сарын 25-ны өдрийн А/272 
дугаар захирамж, 15 сумдын Засаг дарга 
нарын захирамжийн дагуу аймаг, сумын 
хэмжээнд сэг зэм устгал, ариутгал 
халдваргүйтгэлийн ажлыг 2020 оны 
гуравдугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 
15 сумын хэмжээнд 34 ажлын хэсэг,  26 

тээврийн хэрэгсэл, 218 хүн ажиллаж,  
тэмээ 58, адуу 48,  үхэр 38, хонь 292, 
ямаа 1,494, амьтан буюу нохой 334, нийт 
2,264 мал, амьтны сэг зэмийг устгалд 
хамруулан ариутгаж халдваргүйтгэсэн. 

Бэлчээр, уст цэг, усны эх булгийг 
цэвэрлэх, хашаа хороо, зоорь, агуулах, 
нийтийн эзэмшлийн зам, талбайг 

халдваргүйтгэх  арга хэмжээнд 
Даланзадгад хот доторх засмал зам 57 
км, гэр хорооллын шороон зам 348 км 
буюу нийт 405 км нийтийн эзэмшлийн 
зам, талбай  бусад 14 сумын нийтийн 
эзэмшлийн талбай 1.104.950 м2, 
хашаа хороо 2,908 м2, уст цэг 6,037 м2, 
бэлчээр 4,586 м2, зоорь агуулах 1,070 
м2, устгалын цэг 1,580 м2, бусад 9,344 
м2 буюу нийт 1.130.475 м2 талбайд 
ариутгал халдваргүйтгэл хийж, 19.463.233 
төгрөгийн дөрвөн төрлийн 502.52 кг 
халдваргүйтгэлийн эм бэлдмэлийг  
ашигласан байна.

Шинэ төрлийн коронавирусийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр  Монгол Улсын Засгийн 
газар, Улсын онцгой комиссоос авч 
хэрэгжүүлж буй өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой 
шуурхай арга хэмжээтэй холбогдуулан  
аймгийн Мал эмнэлгийн газар нь 
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орчны 
цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн арга 
хэмжээнд зориулан 15 суманд ариутгал 
халдваргүйтгэлийн хоёр төрлийн эм 
бэлдмэл /суперкилл-120 кг, хай-куп-75 кг/ 
– 195 кг, нэг удаагийн хамгаалах хувцас 
– 60 ширхгийг нийлүүлэн, Баяндалай, 
Даланзадгад, Ханхонгор сумдын нийтийн 
эзэмшлийн талбайн халдваргүйтгэлийг 
мэргэжлийн байгууллагын чиг үүргийн 
дагуу ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 
тусгай зориулалтын автомашинаар 
гүйцэтгэн, дэмжлэг үзүүлэн хамтран 
ажиллаж байна.

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР

КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд 
зохион байгуулсан аянд Ханбогд сумын 
ахмадууд  идэвх зүтгэлтэй оролцож, 
хаврын цаг үеийн хүнд байдлыг даван 
туулахад үнэтэй хувь нэмэр орууллаа. 
Монгол орон даяар ахмадуудын мөнгөн 
хандив өргөх аянд 328 ахмад 2.270 
төгрөг хандивласан нь Даланзадгад 
сумын ахмадын хорооны дараа буюу дэд  
байрт орлоо. Мөн цаг үеийн хүнд нөхцөл 
байдлын үед төлийн бэлтгэл хангах 
чиглэлээр аймгийн Ахмадын хорооноос 
өгсөн үүрэг даалгаврын дагуух ажлын 
гүйцэтгэлээр тэргүүн байрт шалгарлаа. 
Ийнхүү Ханбогд сумын ахмадууд хөл 
хорионы үед ч гэртээ хөлөө жийгээд 
суулгүй олон нийтийг хамарсан аливаа 
ажилд ханцуй шамлан орж байдаг сайхан 
уламжлалтай хүмүүс гэдэг нь энэ үед 
харагдаж байна.

Ч.Амгалан-Ханбогд сумын ахмадын 
хороо

Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, 
залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих 
нэгдсэн хөтөлбөрийн “Жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга 
хэмжээ авах ажлыг сайжруулсан байна” 
зорилтын хүрээнд төлөвлөгөөт ажлууд 
шат дараатай хэрэгжсээр байгаа билээ. 
Урлагийн сэтгэл засал буюу арт терапийг 
орон нутагт хөгжүүлэх, энэ чиглэлээр 
орон нутгийн сэтгэлзүйч, нийгмийн 
ажилчдыг үе шаттай чадавхжуулах 
сургалт явагдлаа. Энэхүү 40 цагийн 
арт терапи онол, арга зүйн мэдлэг 
олгох сургалтад нийт 33 ажилтан 
хамрагдсанаас сумдын сургууль болон 
сумын нийгмийн ажилтан 23, нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны 
гурав, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газрын долоон ажилтан тус 
тус хамрагдав. Сургалтыг Олон улсын 
арт терапи холбооны гишүүн, Монголын 
арт терапи заслын мэргэжлийн 
холбооны тэргүүн, арт терапи засалч, 
нийгмийн ажилтан В.Бэрцэцэг, 
Монголын арт терапи холбооны 
нийгмийн ажилтан А.Батчимэг нар 
удирдан зохион байгууллаа. Сургалтыг 
зохион байгуулахдаа арт терапи онол, 
арга зүйн мэдлэг олгохоос гадна 
мэргэжилтнүүдийн ажлын байран дахь 
ачаалал, стресс бухимдлыг бууруулах 
давхар зорилго тавин ажиллаж, тэднийг 
өөртөө төвлөрөх, өөрийгөө сонсох, 
ажил, амьдрал дээрээ дүгнэлт хийж, 
бие махбод, сэтгэл санаа, оюун ухаанаа 
тэнцвэртэй байлгахад нь туслах дасгал, 
үйл ажиллагааг түлхүү оруулсан юм.

“Оюу толгой” ХХК-ийн соёлын 
өвийн ажилтан, археологич 
О.Батзориг нь Ханбогд сумын 
нутаг дэвсгэрт орших хоёр хүн 
чулууг нээн илрүүлсэн юм. Эхний 
хүн чулууг 10 жилийн сургуулийн 
сурагч байхдаа сумын төвөөс олж 
Галба музейд хадгалуулсан ба 
дараагийнхыг нь оюутан байхдаа  
Баян багийн нутаг Баянхөөвөр 
гэдэг газраас нээн илрүүлсэн 
юм. Баянхөөвөрийн хүн чулуунд 
хамгаалалтын хайс цамхаг хийж, 
орон нутгийн хамгаалалтад авч, 
“Соёлын өвийг хамгаалах тухай 

хууль”-ийн заалтад тусгасны 
дагуу улирал бүр эрсдэлийн 
үнэлгээ хийн ажиллаж байгаа ба 
Галбын говиос олдсон эдгээр хүн 
чулууд нь Монголын өмнөд бүс 
дэх чулуун соёлын чухал хэсэг 
юм. Эдгээр ховор дурсгалууд 
нь ойр орчиндоо түүхийн ямар 
нэгэн өөр дурсгалт зүйл илрээгүй 
ганцаараа оршиж байгаа нь бас 
онцлог юм. 

Ч.Амгалан-Ханбогд сумын 
ахмадын хороо 

УРЛАГИЙН СЭТГЭЛ ЗАСАЛ 
БУЮУ АРТ ТЕРАПИ
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

КОВИД-19 ХАЛДВАРААС ХАМТДАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ

“Оюу толгой” компани агаарын 
чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг уурхайн 
талбайн дотор суурилуулсан AQM65 
загварын суурин дөрвөн станцаар 
байнгын тасралтгүй хэмжилт хийж байна. 
Станц#1 буюу хяналтын цэгийг  уурхайн 
талбайн салхины дээд талд буюу баруун 
хойд буланд, бусад гурван станцыг 
уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны 
агаарын чанарт нөлөөлөл үзүүлж байгаа 
эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн 
зонхилох салхины доор байршлуудад 
тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” 
ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 (ХС)-
ыг хаягдлын сангийн зүүн талд, Станц#4 
(ХУТ)-ыг хаягдлын удирдлагын төвийн 

зүүн талд тус тус суурилуулсан. 
Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурин 

станцуудын 2020 оны IV сарын 16-аас  
V 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 
0.008мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.007мг/
м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.006мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.007мг/м3 тус тус байсан бол 

бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 
0.009мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.008мг/
м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.007мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.008мг/м3  тус тус агууламжтай 
байв. 

Өнгөрсөн нэг сард 2.3мм хур тунадас 
орсон. Салхины дундаж хурд 6.1 м/с буюу 
олон жилийн дундаж (ОЖД) орчим байв. 
ОЖД-аар болон IV, V саруудад салхины 
хурд 6.0-6.4 м/с орчим байдаг.

“КОВИД-19” халдварт өвчний эрсдэлтэй энэ цаг үед та бүхэн үйлчилгээний газраар 
хэрхэн үйлчлүүлж, хурлаа ямар байдлаар хийж байна вэ? Олон нийтийн газраар 

зорчих, хурал хийх үед хэрэг болохуйц дараах зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэж байна.
Зайнаас харьцаж, болзошгүй халдвараас сэргийлье!

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС
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Гэрэл зургийг: А.Хатан-Оол, Ц.Мөнхчулуун, Э.Идэрбаатар, Н.Батбаяр-“Мөнх ногоон галба” ТББ, 
www.agaar.mn
Зохион байгуулагч: Д.Эрдэнэтогтох
Хэвлэлийн эхийг: Г.Мандах-Оргил

“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


