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Санал: Орон нутгаас нэг санал хүлээн 
авсан.
Гомдол: Орон нутгаас гомдол хүлээн 
аваагүй.
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт таван хүсэлт  
хүлээн авч, хоёр хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 
байна.
Зургаадугаар сард хүлээн авсан 
хүсэлтүүдийн шийдвэрлэсэн байдлыг дор 
харуулав.

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан”-ийн санхүүжилтээр 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд барьсан 
“Малын эрүүл мэндийн нэгдсэн төв” Мал 
эмнэлгийн ерөнхий газрын бүтцэд шууд 
харьяалагдан ажиллахаар боллоо.

2020 оны зургаадугаар сарын 16-ны 
өдөр Мал эмнэлгийн ерөнхий газар болон 
“Оюу толгой” ХХК–ийн хооронд “Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын Малын эрүүл 
мэндийн төвийн үйл ажиллагааг 
тогтворжуулах, мал сүргийн эрүүл 
мэнд болон мал эмнэлгийн үйлчилгээг 

сайжруулах”-д хамтран ажиллах тухай 
Хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг 
зурлаа.

Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд 
шинжлэх ухааны судалгаа, лабораторийн 
шинжилгээ дээр үндэслэсэн мал 
эмнэлгийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, мал 
сүргийн чанар, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх  
болон хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын 
тогтолцоог бүс нутгийн хэмжээнд шинээр 
бий болгох чиглэлээр хамтран ажиллана. 

Ханбогд сумын Малын эрүүл мэндийн 
нэгдсэн төв нь бүс нутгийн хэмжээнд 

мал аж ахуйн салбарын бүх үйлчилгээг 
төвлөрүүлсэн, шинэлэг, анхдагч 
үйлчилгээ үзүүлэх нэгж болох бөгөөд 
бүс нутгийн мал аж ахуйн салбарын урт 
хугацааны тогтвортой хөгжилд бодиттой 
дэмжлэг  болох юм.

 Мөн 2017 онд шинээр батлагдсан 
“Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай 
хууль” болон “Малын генетик нөөцийн 
тухай хууль” амьдрал дээр хэрэгжих нэг 
түшиц бааз суурь болж байгаараа энэ 
хамтын ажиллагаа, түншлэл чухал ач 
холбогдолтой юм.  

Энэхүү төвийг “Оюу толгой” компанийн 

хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу 
Хөгжлийг Дэмжих Сан” 1.4 тэрбум 
төгрөгөөр барьж, 2018 оны хавар 
ашиглалтад өгсөн бөгөөд мал сүргийн 
ашиг шимт чанарыг нэмэгдүүлэх, 
өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эрүүлжүүлэх үндсэн зорилготой. Энэ 
бүхний үр дүнд орон нутгийн мал аж 
ахуйн салбарыг хөгжүүлэх, нэмүү өртөг 
шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх, малчдын амьжиргааг дэмжих, 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, 
хөдөөгийн хөгжил, орон нутгийн эдийн 
засгийг дэмжсэн нөхцөл бүрдэнэ.

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ийн 
захиалгаар, “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 идэвхтэй өрнөж 
байна. 

2020 оны тавдугаар  сарын 26-ны өдөр 
Ханбогд сумын Засаг даргын орлогч  
Б.Хуягаар ахлуулсан Ханбогд сумын 
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын 
хэсэг Хайрхан багын Цагаан Хадад 
хурлаа зохион байгуулж, ажлын явц, 
цаашид хийгдэх ажлуудын талаар санал 
солилцлоо. 

Ханбогд сумын Хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд орон нутгийн удирдлага, 
иргэд, оршин суугчдын саналыг тусгах, 
тодорхой аргачлалаар шинжилгээ хийх, 

задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх зэрэг 
аргачлалуудыг ашиглаж байна. 

2020 оны зургаадугаар сарын 17-
ны өдөр Ханбогд сумын хоёрдугаар 
сургуулийн хичээлийн танхимд 
“Ханбогдын Хөгжил” ажлын хэсгийн 
хурлыг зохион байгууллаа. Тус хуралд 
Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын 
удирдлагууд, урилгаар “Эрдэнэс Оюу 
толгой” ХХК, МУ-ын Хөгжлийн банк, 
орон нутгийн төрийн өмчийн тооцоот 
газрын удирдлагууд болон “Оюу Толгой” 
компанийн төлөөллүүд идэвхтэй 
оролцлоо. 

Энэхүү хурлын үеэр Хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний төслийн явц, тулгамдаж 
буй асуудлууд, ажлын төлөвлөгөө зэргийг 
хэлэлцсэн бөгөөд сумын цаашдын 
хөгжлийн давуу талууд, боломж мөн 
сул тал, эрсдэлүүдийг тодорхойлон, 
дараагийн шатны боловсруулалт хийхээр 
хэлэлцэн, талуудад үүрэг өглөө.                 

  Хот байгуулалтын хуулийн дагуу 
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд 
орон нутгийн иргэдээс ирүүлсэн 
санал, санаачилгуудыг тусган оруулах 
шаардлагатай тул  Ханбогд сумын 
“Иргэдийн хэлэлцүүлэг”-ийг долоодугаар 
сард зохион байгуулахаар төлөвлөж 
байна. Та бүхэн хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй 
оролцон, Ханбогд сумын тогтвортой 
хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулан, 
хамтран ажиллахыг хүсье.

Иргэн та өөрийн болон гэр бүлийнхээ 
оршин суух сум, орон нутгийнхаа 
хөгжлийг төсөөлөн санал бодлоо ирүүлэх, 
асууж тодруулах зүйл байвал дараах 
хаягаар холбогдоно уу. 

Оффис: “Эн Эй Пи Групп” ХХК, Ханбогд 
сум, Соёлын төвийн 2-р давхарт ажиллаж 
байна.

Утас: 86648664, А.Ирээдүй – 
Архитектор

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас.

ХАНБОГД СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ТОГТОЛЦООГ ШИНЭ ШАТАНД ГАРГАЖ, МАЛЫН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ САЙЖРУУЛНА

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт-2020 
оны 6 дугаар сар

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо Шийдсэн хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо
Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт:

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт-2020 
оны 6 дугаар сар

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо Шийдсэн хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт-2020 
оны 6 дугаар сар

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо Шийдсэн хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт-2020 
оны 6 дугаар сар

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо Шийдсэн хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо



Орон нутгийн сонин 2 2020 оны Зургаадугаар сар

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын 
Соёл, спортын цогцолборт орчин үеийн 
стандартын шаардлага хангасан усан 
бассейн 2020 оны зургаадугаар сарын 
22-ны өдөр нээлтээ хийлээ.

“Оюу толгой” компани болон Өмнөговь 
аймгийн хамтарсан санхүүжилтээр 
барьсан Соёл, спортын цогцолборын 
усан бассейнд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг “Оюу толгой” компанийн 

хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу 
Хөгжлийг Дэмжих Сан” 230 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлсэн билээ.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ө.Баянмөнх 
тэргүүтэй орон нутгийн удирдлага, 
санхүүжүүлэгч, гүйцэтгэгч байгууллагууд, 
иргэд, тамирчдын төлөөлөл оролцлоо.

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИХ САН

ЭГЭЛ ДУРСАМЖИЙН ЭЗЭН: МЯТАРШГҮЙ МАЛЧИН Ц.ЦАГААН

ӨМНИЙН ГОВЬ ДАХЬ ТУУРТАН АМЬТДЫН ТОО 
ТОЛГОЙГ ТООЛОХ ТӨСӨЛ

Монголын уудам тал нутагт ажилч 
хичээнгүй, хийх бүтээхийн төлөө хөлс 
хүчээ зориулсан малчин бүсгүйчүүд олон 
бий. Тэдний нэг  нь улс хоршооллын 
салбарт дөчин долоон жил ажиллаж, 
хойч үедээ үлгэр дуурайлал болсон Дэлэг 

хаван овогт Цэрэнхүүгийн Цагаан билээ. 
“Хаван” гэдэг нь дээдсийн удмын бичгийн 
хүний цол аж. 

Ц.Цагаан 1973 онд дунд сургуулиа 
төгсөөд, намын уриа МХЗЭ-ийн 
илгээлтээр “Галбын хөгжил” нэгдлийн 
малчин болсноос хойш тэмээчин болж, 
120 - 330 тэмээ маллаж, жилд 25-57 ботго 
бойжуулж байв. Жилдээ хориос доошгүй 
ингэ саальд сургаж, сумын сааль 
сүүний далай аварга, 1987 онд төлчдийн 
цуваагаар тэргүүн байр, 1989 онд Мэнд 
төлчин болж байжээ. Малчин Ц.Цагаан 
мал сүргээ таван төрлөөр нь өсгөж, 1998 
онд сумын хамгийн олон ямаатай өрхөөр 
шалгарч байв. Хятад-Монголын харилцаа 
хурцадсан 1966-1969 онд Овоотын 
хилийн пунктэд цэргийн алба хаасан, 
донж маягтай дуулдаг Долгорын хүү 
шижигнэсэн залуу Лувсандагватай гал 
голомтоо бадрааж, хил манах гурван хүү, 
гал манах гурван охин төрүүлж, өсгөжээ. 

Хайртай өвөөгийн галын бурхан 
Халамж дутаагүй гэргийн заяа 
Уулсаа аргадаж, ач үрсээ даатгадаг 
Уужим сэтгэлт эмээ минь та бидний 

шүтээн гэж үр ач нар нь дуулан

 байнам. 
Бидний сайн сайхны төлөө хамаг 

бүхнээ зориулж, уулын бүргэд лугаа 
дэвж явсан хайрт ханийг минь хорвоо 
булаан одсон тэр цагаас хойш өрөөсөн 
даль минь хугарч, гэрийн хоймор эзгүйрч, 
сэтгэл гундууханг яалтай. 

Цагааны гавьяа зүтгэлийг үнэлж:
• Нэгдлийн зөвлөлийн дөрөвдүгээр их 

хуралд төлөөлөгч 
• Төрийн хүндэт Алдарт эхийн 1,2 

дугаар одон 
• Сумын сааль сүүний аварга, Мэнд 

төлчин 
• 5,6 дугаар таван жилийн гавшгайч 

цол 
• МХЗЭ-ийн төв хорооны “Тэргүүний 

малчин залуу” алтан медаль
• Ардын хувьсгалын 70 жилийн ойн 

медаль 
• Ханбогд сум байгуулагдсаны 90 

жилийн ойн медаль 
• 2012 онд “ХХААХҮйлдвэрийн 

Тэргүүний ажилтан’ цол тэмдгээр 
шагнасан ажээ. 

Ц.Цагаан 1991 оноос эдүгээ хүртэл 
хувийн аж ахуй эрхлэн, ач зээ нараа 
тойруулан, эмээгийн хайр энэрэлд тэд 
өсөн торниж байна. 

Холын аянаас дөрөө мултлахын цагт 
эмээ таныгаа саначихсан ирдэг ач нар нь 

Хоолой зангируулж гуниг тайтгарах 
үед ижилгүй ариун сэтгэлийг тань үгүйлэн 
уулзана. 

Гурван мод, Уст баг модны өвөлжөө, 
хаваржаанд өвөөлж донгодсон сайхан 
нутагт дөрвөн цагийг дөрөөн дээр 
өнгөрөөж явсан ч малчин болсондоо би 
хэзээ ч алдаагүй, энэ их нэр хүнд алдар 
гавьяаг минь мал надад хайрласан юм. 
Хүүхдүүд маань өрх гэр тусгаарлаж, ажил 
амьдралаа өрнүүлж яваа. Би цөөхөн 
малаа чадлын хэрээр бөөцийлж, өндөр 
насны даваанд гарсан ч бие сэтгэл 
өөдрөг явах нь эрхэм билээ гээд хаврын 
сайхан өдөр төлтэй малаа хариулж 
яваа Цагаан  цагаан тэргээ асааж, хөл 
залгадаг энэ унаа маань бөх, уул хаданд 
ч даанч сайндаа гэснээр бидний уулзалт 
өндөрлөсөн болой.                                                                                

М.Дамдинсүрэн

Бид Өмнийн говийнхоо биологийн 
олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэх 
зорилго бүхий олон төрлийн дүйцүүлэн 
хамгааллын ажил хэрэгжүүлдгийн дотор 
хамгийн амжилттай хэрэгжиж буй төсөл 
нь “Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах 
нийгэмлэг”, “Говийн бага дархан цаазат 
газрын хамгааллын захиргаа” болон 
орон нутгийн байгаль хамгааллын 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж 
буй Өмнийн говь дахь тууртан амьтдын 
тоо толгойг тоолох төсөл юм. Энэхүү 
төсөл нь Өмнөговь аймгийн Номгон, 
Баян-Овоо, Ханбогд, Манлай, Дорноговь 
аймгийн Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл, 
Улаанбадрах, Зүүнбаян, Эрдэнэ, Замын-
Үүд гэх мэт сумдын нутаг дэвсгэрийг 
хамардаг. Судалгааны дүнгээс харахад 
хулангийн тоо толгой тогтмол өсөлттэй 
байгаа бөгөөд 2015 болон 2019 оны 
газрын тооллогын дүнг харахад 
хулангийн тоо толгой 42% өссөн байна.

ГОВИЙН ХҮҮХЭД, ЗАЛУУС УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

 Өмнөговь аймагт баригдсан энэхүү анхны усан бассейн нь 25м урттай, сэлэлтийн таван замтай.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд төслийн санхүүжүүлэгч “Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн ажилтан,  уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер Д.Эрдэнэтогтох 

оролцож, дурсгалын самбар хүлээлгэж өглөө.

Шинэхэн усан бассейн маань хүн бүрд нээлттэйгээс гадна мэргэжлийн тамирчид ч 
дасгал сургуулилтаа хийх боломжтой юм. 
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ЭМНЭЛГИЙН ЗӨӨВРИЙН ЧИНГЭЛЭГ ЗАЛУУ МАЛЧДАД  ОНЛАЙНААР СУРГАЛТ 
ХҮРГЭЖ БАЙНА

Гурван Талт Зөвлөл байгуулагдсаны таван жилийн ойг тохиолдуулан, зөвлөлийн гишүүд болон зөвлөлийн үйл 
ажиллагаанд оролцогч талуудын мэндчилгээг хүргэж байна.

Гурван талт зөвлөлийн малчдын 
гомдлыг барагдуулах гэрээний дагуу 
хэрэгжиж байгаа “Эрүүл малчин – 2” 
төслөөр Ханбогд сумын Сум дундын 
эмнэлэгт явуулын үзлэг хийх зөөврийн 
чингэлэг хүлээлгэн өглөө. Тус чингэлэг 
нь үзлэг хийхэд тохиромжтой байдлаар 
тоноглогдсон, эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгийг малчин өрхөөр явж 
хийхэд нэн тохиромжтой. Үзлэгийн 
ор, багаж хэрэгсэл хадгалах шүүгээ, 
эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор, гэрэлтүүлэг 
зэргийг байршуулсан юм.

КОВИД–19 тахлын үеийн олон хүний 
бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх санамжийн 
дагуу Ханбогд сумын залуу малчдад 
хүргэх гарааны бизнесийн сургалтыг 
онлайн хэлбэрээр хэрэгжүүлж эхэллээ. 
Малчдын судалгаан дээр үндэслэн утсаар 
холбогдон, хөтөлбөрийг танилцуулж, 
санал болгосон. Сургалтад оролцох 
хүсэлтээ илэрхийлсэн 75 малчдыг ФБ 
групп-д бүртгэж, сургалтуудыг видеогоор 
байршуулж байна. Бид малчидтай нэг 
бүрчлэн утас болон онлайнаар холбогдож 
видеонуудыг бүрэн үзүүлэх, үзсэн 
бичлэгтэй холбоотой шинэ санаа, санал, 

сэтгэгдлийг нь сонсож, төсөлд оролцох 
сонирхлыг нь тодруулах зэрэг ажлуудыг 
хийнэ.

Цаашид оролцогчидтой нэг бүрчлэн 
уулзаж бизнес санаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалтад оролцох сонирхлыг нь 
тодорхойлох юм. Сумын алслагдмал хоёр 
багийн зарим малчин залуус интернетэд 
орох боломжгүй байгаа тул машинд 
болон ДДиш ТВ-ээр үзэх боломжийг 
бүрдүүлэх зорилгоор судалгааг 
эхлүүллээ. Сургалтыг “Хөгжлийн шийдэл” 
ТББ удирдан зохион байгуулж байгаа юм. 

Гурван Талт Зөвлөлийн гишүүн, Ханбогд сумын 
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 

Б.Алтангэрэл 

Гурван талт зөвлөлийнхөө таван жилийн ойн 
баярын мэндийг хүргэе. Зөвлөлд орон нутгийн Засаг 

захиргааны төлөөлөл орж ажилласан цагаас эхлэн 
өнөөг хүртэл тасралтгүй төрийн байгууллагаа төлөөлөн 

ажиллаж ирсэн ууган гишүүдийн нэг билээ. Тус зөвлөлийн гишүүн болж 
та бүхнээсээ олон зүйл суралцаж, ажил амьдралдаа тус нэмэр болсоор 
ирсэнд баярлаж явдгаа илэрхийлье.

Эрх зүйн хяналт зөвлөгөө Омбудсмений зуучлагч Б.Нандинчимэг 

Гурван талт зөвлөл байгуулагдсаны таван жилийн ойн 
мэндчилгээ дэвшүүлж, итгэлцэлд тулгуурласан 

цаашдын хамтын ажиллагаа, хичээл зүтгэлд нь 
амжилт хүсье! Амаргүй олон давааг давж, өөрсдийн 
мэдлэг чадвар, чин сэтгэлээ харамгүй зориулсан 
та бүхний өмнө хамтдаа ихийг хийж, бүтээх хүсэл, 

эрмэлзэл дүүрэн байгаа гэдэгт найдаж байна. 
Гурван талт зөвлөлийн вебсайт, ФБ сошиал хуудас 

нээгдсэнийг харахад таатай байна.

Гурван Талт Зөвлөлийн гишүүн Х.Нэхийт 

Зөвлөлийг хамтран зохион байгуулалцаж, дүрэм 
журмыг нь баталж, ажлын төлөвлөгөөнд нь сумын 
ХАА-н салбарын 10 жилийн бодлогыг уялдуулан үйл 
ажиллагааг нь эхлүүлж байснаас хойш таван жил 

өнгөрчээ. Орон нутгийн засаг захиргаа, сумын нийт 
малчдын төлөөлөл, “Оюу толгой” компанийн төлөөлөл 

гэсэн гурван тал хамтран байгуулсан энэ байгууллага 
маань тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, ХАА-н салбар тэр 

дундаа сумын МАА-н салбарт тулгамдаж байгаа олон асуудалд шийдэл, 
шийдвэр гарган ажилласнаас гадна нөхөн олговор, нөлөөллийн бүсийн 
нэг, хоёрдугаар гэрээг хэрэгжүүлэхэд маш их цаг завыг зориулж, үр 
дүн өндөртэй ажиллаж ирснийг үйл ажиллагааг нь мэдэх хүний хувьд 
мэдээлэл болгон хүргэе ээ. Мөн энэ цаг хугацаанд тал талын төлөөлөл 
болж цаг зав, сэтгэл зүтгэл гарган нутаг орон, мал, малчныхаа төлөө 
ажиллаж байсан, ажиллаж байгаа зөвлөлийн нийт гишүүддээ ойн 
мэндийг дахин хүргэж улам их амжилт хүсье.

Күинсландын Их Сургуулийн профессор Брюс Харвей

“Гурван талт зөвлөлийг анх үүсгэн байгуулж байхдаа 
бид ажил ахицтай урагшлан, зөв гольдрилдоо орно 
гэж найдаж байсан хэдий ч богино хугацаанд ийм 
амжилтад хүрнэ гэдэгт бүрэн итгэлгүй байлаа. 
ГТЗ-ийн үйл ажиллагаа маш амжилттай хэрэгжиж, 

Гурван талт зөвлөл нь Монголдоо төдийгүй олон 
улсын хэмжээнд  жишиг болж байгааг харахад тун 

таатай байна. Энэ ажилд гар бие оролцож, чин сэтгэлээсээ 
зүтгэл гаргасан бүх хүнд ялангуяа идэвхтэй ажиллаж байгаа малчиддаа 
баяр хүргэе. Ажил хэрэгчээр хамтран зүтгэж байдаг малчид та бүхнээр 
Оюу mолгой төслийн баг хамт олон бахархаж явдаг шүү” 

ЭМААБОАБ хариуцсан Ерөнхий менежер Маррэй 
Сварипа

“Гурван талт зөвлөлийн таван жилийн ойн мэндийг 
хүргэе.  Хүнээр төсөөлөхөд хүүхэд насандаа явж буй 
залуухан бүтэц хэдий ч ирээдүйд гарцаагүй хүрэх 

амжилтын суурийг сайн тавьж чадсан чухал үйл 
явдлын гэрч та бид болж байна. ГТЗ-ийн үйл хэрэгт 

оролцож байсан болон одоо ч гэсэн оролцож байгаа хүн 
бүр өөрсдөөрөө бахархах хэрэгтэй”

Гурван Талт Зөвлөлийн гишүүн Д.Намсрай

Зөвлөлийг анх байгуулснаас хойш таван жилийн 
хугацаанд гэрээ болон дүрмийн дагуу нэлээдгүй 
ажлыг хийжээ. 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.

Өмнө нь
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Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 449
Буянт Галба ХХК 34
Говь Гурван Сайхан ХХК 32
Даян Контракт Майнинг ХХК 371
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 78
Жи Си Ар Монголиа 84
КАМЛ ХХК 35
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 60
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 92 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 30 Ханбогд 1454
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 829 Баян-Овоо 65
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1132
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 90 Манлай 115
Ханбогд Хайрхан ХХК 32 Өмнөговь аймгийн бусад сум 147
Ханбогд Хурд ХХК 114
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 26 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2484
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 30
Эм Эм Эс инженеринг ХХК 21 Инженер, мэргэжилтэн 15
НБИК ХХК 21 Оператор 207
Орика Монголиа ХХК 29 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 138
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 312 Дадлагажигч ажилтан 39
Нийт 2913

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

Бид орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны 2015-2020 оны үйл ажиллагааны тайланг бэлтгэн нийтэлсэн.
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны  5-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2913 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 25.3 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 2016-2019 онд 
187 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан 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 546 залуус хамрагдсаны 
81 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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"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны  5-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2913 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 25.3 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 2016-2019 онд 
187 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан 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 546 залуус хамрагдсаны 
81 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 Тээврийн Нэгдэл ХХК 92 Сум Ажилчдын тоо
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Саппорт Сервис Монголиа ХХК 829 Баян-Овоо 65
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1132
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 90 Манлай 115
Ханбогд Хайрхан ХХК 32 Өмнөговь аймгийн бусад сум 147
Ханбогд Хурд ХХК 114
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 26 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2484
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 30
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оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны  5-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2913 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт 
ажиллах хүчний 25.3 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 2016-2019 онд 
187 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан 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 546 залуус хамрагдсаны 
81 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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25%

Бусад, 75%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 8%

Уурхайн 
үйл 

ажиллагаа4%
Барилга 

3%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨДӨР

“Дэлхийн байгаль 
орчны өдөр”-ийг угтан 
манай компанийн Байгаль 
орчин болон Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс хамтран 
Ханбогд сумын Цагаан 
толгойн хийд, Бургас голын 
ойр орчмыг цэвэрлэсний 
үр дүнд 20 орчим уут хог 
цуглуулж, зориулалтын 

хогийн цэгт хаялаа. Урин 
дулаан цаг ирж, иргэд 
аялал зугаалгаар явах нь 
нэмэгдэж байгаа тул та бүхэн 
маань байгаль орчиндоо 
сөрөг нөлөө аль болох бага 
учруулж, хогоо төвлөрсөн 
хогийн цэгт хаях нь байгаль 
орчинд оруулж буй таны 
үнэтэй хувь нэмэр юм шүү.
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“Оюу толгой” компанийн Үндэсний 
үйлдвэрлэлийг дэмжиж, орон нутгийн 
худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх бодлогын 
хүрээнд “Оюу толгой” уурхайн хэрэгцээнд 
нийлүүлдэг  ундны савлагаатай ус болон 
уурхайн үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг 
гадас, гадсан бүтээгдэхүүнийг зөвхөн 
Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс 
үргэлжлүүлэн авахаар боллоо. 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
сумд байрлах “Өнөд өвлөх урлахуй” 
болон “Гурван манх” компаниуд нь “Оюу 
толгой” компанийн ундны савлагаатай 
ус нийлүүлэх тендерт 2017 онд 
амжилттай оролцон, гурван жилийн 
хугацаатай тендерт сонгогдсон ба 
энэ хугацаанд эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан савлагаатай усыг үйлдвэрлэн, 
цаг хугацаанд нь найдвартай шуурхай 
нийлүүлж  чадсанаар  гэрээгээ дахин 
хоёр жилээр сунгуулж, бүтээгдэхүүнээ 
үргэлжлүүлэн нийлүүлэхээр болсныг 
дуулгахад таатай байна. 

Түүнчлэн Ханбогд сумын “Ихэр гурван 
манх” ХХК нь “Оюу толгой” компанийн 
үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг гадас, 
гадсан бүтээгдэхүүнийг 2017 оноос эхлэн 
найдвартай шуурхай нийлүүлж ирсэн ба 
энэ хугацаанд захиалгыг цаг алдалгүй 
нийлүүлсэн үйл ажиллагааныхаа үр дүнд 
гэрээгээ мөн хоёр жилийн хугацаагаар 
сунгуулж чадсан байна. 

Ханган нийлүүлэлтийн гэрээг сунгасан 
нь 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 хүрээнд ажлын байрыг хадгалах, 
нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж 
байгаа олон талт арга хэмжээний 
жишээ бөгөөд нийт наяад ажлын байрыг 
хадгалан авч үлдсэн байна.

“ЖДҮ-г чадавхжуулах хамтарсан хөтөлбөр” нь 
орон нутгийн ЖДҮ-үүд, бизнесийн байгууллагуудыг 
чадавхжуулахын зэрэгцээ тухайн байгууллагын 
ажилчдыг  идэвхжүүлэн хөгжүүлэх ажлын байран дээрх 
сургалтуудыг үе шаттай зохион байгууллаа. 2020 оны 
тавдугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд “Үйлдвэрлэлийн 
менежмент болон байгууллагын үйл ажиллагааны 
үргүй зардлыг бууруулах, ажилчдын идэвх санаачилгыг 
нэмэгдүүлэх, ажлын байрны эмх цэгц, дэг журмыг 
сайжруулах энгийн бөгөөд үр нөлөөтэй арга болох 
5S практик сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.  
Орон нутгийн оёдлын үйлдвэрүүд болон бусад хувийн 
хэвшлийн үйлчилгээний байгууллагуудын захирал, 
менежерүүд эдгээр сургалтад идэвхтэй хамрагдлаа. 

“ЖДҮ-Г ЧАДАВХЖУУЛАХ ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ

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 Өмнөговь аймгийн ханган 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилтот 
худалдан авалтын төрлийн хүрээнд “Оюу 
толгой” компанийн засварын хэлтэс 
болон зарим хэлтэс нэгжид байнга 
хэрэглэгддэг тосолгооны арчих материал 
ханган нийлүүлэх тендерийг Өмнөговь 
аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуйн нэгжүүдийн дунд 2020 оны 
хоёрдугаар улиралд  нээлттэй зарлан, 
сонгон шалгаруулалтыг явууллаа. 
Тус тендерт Өмнөговийн үйлдвэрлэгч 
“Гүнд өлзийт” ХХК шалгарсан ба тус 
компани нь 2014 оноос эхлэн “Оюу 
толгой” компанитай хамтран ажилласан 
туршлагатай төдийгүй орон нутагт 
нийт 13 ажлын байрыг бий болгон үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. 

Эдгээр компани  цаг үеийн нөхцөл 
байдалд тохируулан үйлдвэрлэлийн 
доголдол гаргалгүй, захиалсан бараа 
бүтээгдэхүүнийг заасан цаг хугацаанд, 
чанарын өндөр төвшинд үйлдвэрлэн 
нийлүүлж буй орон нутгийн шилдэг 
ханган нийлүүлэгчдийн төлөөлөл билээ.  

ОРОН НУТГИЙН ЦЭВЭР УС ҮЙЛДВЭРЛЭН,  
НИЙЛҮҮЛДЭГ КОМПАНИУДЫН ГЭРЭЭГ ХОЁР 
ЖИЛЭЭР СУНГАХААР БОЛЛОО

НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН 
ШАЛГАРУУЛЖ ШИНЭ 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА
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ХАНБОГД ОРЧМЫН МОНГОЛ ХУЛАН ЖОРООНЫ 
СУДАЛГААНААС

МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО БИДЭНД 
ХАМГИЙН ЧУХАЛ

СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭЛЭЭ

Манай оронд энэ зүйлийн шувууны 
хосын тоо, үржил, тэжээл, нүүдлийн 
талаарх мэдээлэл дутмаг хэвээр байна. 
Хулан жороо нь тоо толгойн хувьд 
магадгүй бидний таамаглаж байгаагаас ч 
илүү ховор байж болох юм. Монгол хулан 
жороо нь Монгол улсын Улаан номд 
ховор ангилалд бүртгэгдсэн төдийгүй 

Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны 
/IUCN/ шалгуураар бүс нутгийн хэмжээнд 
эмзэг /VU/ гэсэн ангилалд бүртгэгджээ. 

Өнгөрсөн 20 дугаар зууны дунд үеэс 
эхэлсэн Орос-Монгол болон Монгол–
Германы биологийн экспедицийн үеэр 
цуглуулсан мэдээллүүдийг үзэхэд 
хулан жороо нь Монгол орны говийн 
бүсээр түгээмэл тархалттай харагдах 
боловч шинжлэх ухааны тухайлсан 
судалгаа байхгүй байна. Хэдий тийм 
боловч тухайн экспедицүүдийн мэдээг 
ашиглан (Батсайхан ба Штуббе, 2008) 
хулан жорооны Монгол дахь тархалтыг 
тоймлон гаргаж, биологи, экологийн 
холбогдолтой мэдээллийг нэгтгэн 
өгүүлэл хэвлүүлсэн нь энэ зүйлийн 
шувууны тухай хэвлэгдсэн ганцхан 
баримт болоод байсан. Хулан жорооны 

дэлхийн хосын тоо, үржил, тэжээл, 
нүүдлийн талаарх мэдээлэл хомс бөгөөд 
үүнд Монгол орны судалгаа хамгийн 
чухал байр суурийг эзлэх нь гарцаагүй.

Монголын шувуу хамгаалах төв 
энэхүү зүйл шувууны экологи, биологийн 

судалгааг 2017 оноос эхлэн “Мөнх ногоон 
галба” ТББ болон Говийн бага дархан 
цаазат газар/ГБДЦГ/ хамтран Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумд хийж гүйцэтгэж 
байна. 

Cүүлийн жилүүдэд манай орны говь 
цөлийн бүсэд уул уурхай түүнийг дагасан 
дэд бүтэц эрчимтэй хөгжиж байгаа нь 
Монгол хулан жорооны амьдрах орчныг 
хязгаарлаж, уг зүйл шувууны үүрлэлт, 
тоо толгойд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй 
байна. Учир нь Монголын шувуу 
хамгаалах төв болон “Мөнх ногоон галба” 
ТББ-н хамтарсан судалгаагаар хулан 
жороо үрждэг зарим газруудад хосын 
тоо  буурсан эсвэл дайжсан үр дүн гарч 
эхлээд байна. 

Монгол бүйлс нь хулан жорооны 
хувьд маш чухал амьдрах орчин бөгөөд 
энэ зүйл сөөгийн хамгаалал нь зөвхөн 

хулан жороо бус говийн бүс нутгаар 
үрждэг болон дайран өнгөрдөг олон 
зүйл шувуудыг хамгаалахад чухал юм. 
Гэтэл Монгол бүйлс нь зөвхөн манай 
орны говийн бүсэд тархсан унаган зүйл 
ургамал төдийгүй говийн экосистемийн 

бүрэн бүтэн байдалд голлох үүрэг 
гүйцэтгэдэг чухал ач холбогдолтой. Энэ 
ургамлын үржил, тархалтад Монгол 
хулан жороо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.  
Учир нь хулан жороо дараа хавар 
идэх зорилготойгоор бүйлсний үрийг 
газар булж, нөөцөлдөг. Ингэж олон 
зуун бүйлсний үрийг булдаг болов ч 
тэдгээрээс цөөхөн хэсгийг нь буцаан 
олж хооллосноор үлдсэн үрүүд нь ургаж, 
бүйлсний шинэ тархцыг нэмэгдүүлдэг 
сайн талтай.    

Ханбогд сумын хулан жорооны 
үржлийн судалгааг цаашид тогтвортой 
гүйцэтгэх шаардлагатай төдийгүй Монгол 
орны говийн бүсийн хэмжээнд хосын тоо, 
үржил, тэжээл, нүүдлийг тодорхойлох 
судалгааг хийх шаардлага урган гарсаар 
байна.

“Мөнх Ногоон Галба” ТББ-н усны 
мониторингод хамрагдаж байгаа  Баян  
багийн малчин Г.Сүхийн эзэмшдэг Хулсан    
худгийн 2019 оны  2, 3, 4-р улирал, 2020 

оны 1-р улиралд хэмжсэн хэмжилтийн 
үр дүнгээс хүргэж байна.  Тухайн худгийн 
сарын дундаж усны түвшин хэлбэлзэл нь 
0.10-0.30 метрийн өөрчлөлт ажиглагдлаа.

Аймгийн боловсрол, соёл, урлагийн 
газар, Насан туршийн боловсролын төв 
болон Аймгийн урчуудын холбоо хамтран 
“Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр” орон нутгийн 
дэд хөтөлбөрийн хүрээнд уран баримлын 
сургагч багш  нарыг бэлтгэх шавь 
сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 
технологийн багш - 2, аймгийн Урчуудын 
холбооны сийлбэрчин - 3, Боловсрол, 

соёл, урлагийн газрын соёл урлагийн 
мэргэжилтэн - 1 нийт зургаан сургагч 
багш бэлтгэв.

Сургалтын үр дүнд Өмнөговь аймгийн 
брэнд Ханын хэцийн хүрэн буурын 
баримлын эх загвараас хэв авах, цутгах, 
өнгөлөх, будах технологийг сурч, буурын 
баримлыг 12, 15, 20 см гэсэн гурван 
хэмжээст байдлаар урлаж сурлаа.

#Боловсролыг_дэмжих_жил_2020
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УРАН ЗОХИОЛЫН БУЛАН

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ДУРАНГИЙН ОНОШИЛГООНЫ ШИНЭ АППАРАТТАЙ БОЛЛОО

ХХААХҮЯам, Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг  Мал 
эмнэлгийн ерөнхий газраас мал 
эмнэлгийн салбарыг бэхжүүлэх,  
шуурхай бэлэн байдлыг хангах, орон 
нутгийн мал эмнэлгийн чадавхийг 
сайжруулах зорилгоор Аймгийн 
Мал эмнэлгийн газарт дуудлага, 

үйлчилгээний “LADA” маркийн 
автомашин, сумдын мал эмнэлгийн 
тасагт мал эмнэлгийн шуурхай 
ажил үйлчилгээний зориулалттай 
мотоцикль,  албан тасалгааны 
тавилга, дээж цуглуулах бага 
оврын хөргүүр зэргийг хуваарилсан 
ба энэхүү хөрөнгө оруулалтыг 

МЭГазар,  сумдын мал эмнэлгийн 
тасагт хүлээлгэн өгөх ёслолын арга 
хэмжээг 2020 оны зургаадугаар 
сарын гуравны өдөр зохион 
байгууллаа.

Энэхүү арга хэмжээнд  Аймгийн 
Засаг даргын орлогч Х.Батболд, 
ЗДТГ-ын дарга Ө.Баянмөнх,  Хөрөнгө 
оруулалт, хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 
Ж.Сүх-Эрдэнэ,  Хүнс хөдөө аж ахуй 
газрын дарга Т.Батжаргал, МЭГ-ын 
дарга П.Одбаяр нар оролцож, мал 
сүргийн эрүүл мэндийг хамгаалах, 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 
үндсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлэн 
ажиллаж байгаа бүх шатны малын 
эмч, мэргэжилтнүүдэд ажлын 
амжилт хүсэн  баяр хүргэж, мал 
эмнэлгийн салбарын материаллаг 
баазыг бэхжүүлэх, боловсон хүчний 
хүрэлцээ, хангамжийг сайжруулах, 
мэргэжилтний тогтвор суурьшилтай 
ажиллах нөхцөлийг хангахад орон 
нутгаас онцгой  анхаарч хамтран 
ажиллахаа илэрхийллээ.

Өмнөговь аймаг нь 2020 оныг “Өрх гэр бүлийн 
хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласан. Жилийн 
ажлын хүрээнд иргэдийн эрүүл мэнд, боловсрол, 
хөдөлмөр эрхлэлтэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг 
хийж байна. Энэ хүрээнд Өмнөговь аймгийн Бүсийн 
оношилгоо, эмчилгээний төвд хамгийн сүүлийн үеийн 

дурангийн оношилгооны аппаратыг хүлээлгэн өглөө. Уг 
төхөөрөмжөөр ходоод, бүдүүн, шулуун гэдсийг дурандаж, 
уушгины эмгэгийг оношилно. Ходоодны ургацаг, 
судас боох зэрэг яаралтай эмчилгээг хийх мөн уушги, 
ходоодны хавдарын өвчлөлийг эрт илрүүлж эмчлэх 
боломжтой болж байгаа юм. Ингэснээр иргэд заавал 

Улаанбаатар явах шаардлагагүй, орон нутагтаа эрүүл 
мэндийн хүртээмжтэй, чанартай, шуурхай үйлчилгээг 
авах боломжтой боллоо. Мөн рентгэн зураг авах 
өрөөний цацрагийн хамгаалалтыг хийж засварлав.

#Өрх_гэр_бүлийн_хөгжлийн_жил_2020

Төмөр овогтой Батхүрэл  
Өмнөговь аймгийн Булган 

сумд төрсөн  зураач, 
сийлбэрч мэргэжилтэй. 
2019 онд Монголын 
Зохиолчдын 
Эвлэлийн 90 жилийн 
ойгоор тухайн жилдээ  
шинэлэг бүтээл 
туурвисан шилдэг 

залуу уран бүтээлчдэд 
олгодог Гомбын Сэр-

Одын нэрэмжит шагнал 
хүртсэн билээ. 

2017 онд “Сэтгэлийн мөчирт” яруу найргийн түүвэр
2019 онд “Цаг хугацаа би чамд…” яруу найргийн түүвэр
2019 онд “Дотоод бийрийн татлага” яруу найргийн  түүвэр 
номоо хэвлүүлсэн.

• “Говийн эгшиг” Говийн бүсийн яруу найргийн 
наадмын Тэргүүн байр, Цомын эзэн

• “Өмнөд хязгаарын эгшиглэн” Халх голын 80 жилийн 
ойн наадамд Тэргүүн байр, цомын эзэн

• “Халх гол-80” яруу найргийн наадмын Тэргүүн байр
• “Эгшиглэнт говь-2017” оны шилдэг бүтээл 

шалгаруулах наадамд Дэд байр
• “Эгшиглэнт говь-2018” оны шилдэг бүтээл 

шалгаруулах наадамд Тэргүүн байр, цомын эзэн

• “Эгшиглэнт говь-2019” оны шилдэг бүтээл 
шалгаруулах наадамд Тусгай байр

• “Буйлс цэцэглэх цагаар” хайрын шүлгийн наадамд 
2006, 2016, 2017, 2018 онуудад Гутгаар байр

• “Ээжээ дуулья” улсын уралдааны уянгын шүлгийн 
төрөлд Тэргүүн байр- 2017 он

• “Гэрэл сүүдэр” Яруу найргийн наадмын Гутгаар байр 
- 2017 он

• “Найргийн хур-2018” яруу найргийн наадмын Тусгай 
байр

• “Цангасан Монгол морь” богино өгүүллэгийн 
наадмын Шилдэг бүтээлийн эзэн 

• “Тулга-2018” Монгол туургатны богино өгүүллэгийн 
наадмын Тусгай байр

• “Үлэмжийн чанар-2017” яруу найргийн наадмын 
Тусгай байр

• “Намтар дуулах дацан” 100 жилийн ойн яруу найргийн 
наадмын Дөтгөөр байр

• 2019 оны Өмнөговь аймгийн “Шилдгийн шилдэг яруу 
найрагч” цомын эзэн

• “Бадархундага-2018” Хангайн бүсийн яруу найргийн 
наадмын оролцогч

• “Боржигдой Сэцэн-2017” Монгол туургатны яруу 
найргийн наадмын  оролцогч

• “Эх орны цэрэг” “Цагаан уул” зэрэг наадмуудад 
сүүлийн жилүүдэд тогтмол шалгаран, амжилттай 
оролцож байна.

Тунгалгийн дээд бүрдийн цэнхэр бороо

Туурга нэвт шиврэх нь дээ ээж минь

Тулгатай галын дэргэдээс та бидэн хоёр

Тулсан чулуу шиг хэсэгтээ холдохгүй нь дээ 

Өчигдрийн түүсэн аргалаа хүү нь хуччихаад

Өрхөө бас бүтээчихээд ороод ирье ээж ээ

Өглөөний шүүдрээс ниссэн дуслууд нь

Өнөөдөртөө лав татрахгүй байх аа...

Гандуухан байсан нутаг минь одоо

Гараа дэлгээд л зогсож байна даа

Газрын хэвлий дэвтээд ирэхээр

Голын урсгал түрлэг нэмээд үерлэх байх даа

Ээжээ та хар даа уулсын хөндийг

Эмзэгхэн утастай шанз шиг байна уу

Эвийлэх ганцхан өвгөн бүргэд нь одоо

Элгэн хавцалд нь унтаж байгаа болов уу

Наахна нь бас хэдэн морьд зогсчихож

Наадмын дэнжээ зүүдлээд л үүрсээ дээ

Нарны алтан утас дэлэнд нь ороогдоод

Нарийн хээрийн уяа ойрхон байгаадаа

Энээхэн толгодын цаана дэлгэсэн

Эртээрийн хэдэн аргал хэвлий нь одоо норсон доо

Ээж таны минь саврыг үгүйлээд л

Ээвэр хонгор салхиа мөрөөсөөд л нойрсоо доо

Бүрдийн цэнхэр бороог бүгдээрээ

Бүтэн өдрөөр шивэрдэгийг мэднэ ээ

Бүлээхэн дээ бүлээхэн тиймээ ээж ээ

Бүрхээд л бүрхээд л ордог доо

Зургаан сар гарахаар л хоёулаа

Зузаан үүлсийг харуулдаад л хүлээдэгсэн

Зулай нэвт норгох бүрдийн цэнхэр бороогоо

Зураглаад л та минь хуучилдагсан

Тунгалгийн дээд бүрдийн цэнхэр бороо

Туурга нэвтэртэл шиврэх нь дээ ээж ээ

Хээрийн хөх аргалыг цуглуулах бидний ажил

Хэсэгтээ л нэг зогсох нь дээ ээж минь...

Яруу найрагч Т.Батхүрэл

Гомбын Сэр-Одын шагналт яруу найрагч Төмөрийн Батхүрэл БҮРДИЙН ЦЭНХЭР БОРОО
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

“Оюу толгой” компани агаарын 
чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг уурхайн 
талбайн дотор суурилуулсан AQM65 
загварын суурин дөрвөн станцаар байнга 
хэмждэг. Станц#1 буюу хяналтын цэгийг  
уурхайн талбайн салхины дээд талд буюу 
баруун хойд буланд, бусад гурван станцыг 
уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны 
агаарын чанарт нөлөө үзүүлж байгаа 
эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн 
зонхилох салхины доорх байршлуудад 
тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” 
ажилчдын суурины дунд, Станц#3 (ХС)-ыг 
Хаягдлын сангийн зүүн талд, Станц#4 
(ХУТ)-ыг Хаягдлын удирдлагын төвийн 
зүүн талд тус тус суурилуулсан. Хамтын 

оролцоотой тоосны хяналт шинжилгээг 
“Мөнх ногоон галба” ТББ-тай хамтран 
Dusttrak 8533 тоосны хэмжилтийн 
явуулын багаж ашиглан хийж эхэлсэн 
бөгөөд Ханбогд сумын нь ойролцоо 
гурван цэг, тухайлбал, Сум1 цэг нь сумын 
төвийн зүүн талд, Сум2 цэг нь сумын 
төвийн баруун талд, Сум3 нь “Уужим-Од” 
компанийн уурхайлах талбайн хажууд 
байрласан. Үлдсэн хоёр цэг нь Оюу 
толгой уурхайн талбайн орчимд байрлана. 
Зам1 нь Таван толгой-Гашуун  сухайт 
чиглэлийн нүүрсний замаас Оюу толгой 
уурхай хүртэлх 13 км замын хажууд, Зам2 
цэг нь Оюу толгой уурхайн зүүн талд тус 
тус байрлажээ.

Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгой 
уурхайн агаарын чанарын суурин 
станцуудын 2020 оны V сарын 16-аас  
VI сарын 15-ны хоорондох нэг сарын 
хугацаанд, хамтын оролцоотой тоосны 
мониторингийн V сарын 18, 19-ний 
өдрүүдэд хэмжсэн 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. Станц#2 (МАС) болон 
Станц#3 (ХХБ)  станцуудад эвдрэл 
гарсан тул энэ удаагийн дугаарт мэдээг 
нь оруулаагүй болно. Агаарын чанарын 
үндэсний 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 

0.006мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.007мг/
м3 тус тус байсан бол бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж дунджаар хяналтын 
Станц#1 (ХС)-д 0.007мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.007мг/м3  тус тус агууламжтай 
байв. Өмнөх сарын үр дүнтэй 
харьцуулахад тоосны дундаж агууламж 
0.001-0.002мг/м3-ээр буурсан байна.

Өнгөрсөн нэг сард 4.1мм хур тунадас 
орсон. Салхины дундаж хурд 6.0 м/с буюу 
олон жилийн дундаж (ОЖД) орчим байв. 

Тоосны хэмжилтийн хамтарсан 
хэмжилтийн үр дүнгээр нарийн 
ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж 
агууламж 0.006мг/м3 - 0.015мг/м3 
хооронд байсан бол бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж хяналт шинжилгээний 
цэгүүдэд 0.009-0.028мг/м3 байсан нь 
агаарын чанарын стандартад заасан 
шаардлагаас даруй 3-10 дахин бага 
агууламжтай байна.
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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


