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

“Оюу толгой” ХХК уурхайн талбар 
дээр ашиглаж байсан, дахин ашиглах 
боломжтой эд зүйлсийг хэрэгцээтэй 
газруудад нь хандивлах аяныг жил бүр 
зохион байгуулдаг. Энэ жил сургууль 
болон бусад боловсролын байгууллагууд 
удаан хугацаагаар завсарласантай 
холбогдуулан, боловсролыг дэмжих 
зорилгоор компьютер, бусад дагалдах 
хэрэгслүүдийг их сургууль, ерөнхий 
боловсролын сургууль, төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудад хандивлалаа. 
Нийт 860 гаруй компьютер болон 
тоног төхөөрөмжийг 11 байгууллагад 
хандивлаад байна. 

Хамтран ажилласан байгууллагуудын 
сэтгэгдлээс хуваалцъя.

Шувуу хамгаалах төв: Манай төв шувуу 
судлал, хамгаалалтай холбоотой үйл 
ажиллагааг идэвхтэй явуулдаг үндэсний 
ТББ бөгөөд гадна болон дотоодын сайн 
дурын ажилчид мөн Их дээд сургуулийн 
оюутнуудын тусламжтайгаар олон бичиг 
цаасны ажлын ард гарч чаддаг. Нэмж 

зөөврийн компьютертэй болсноор сайн 
дурын ажилчдаа компьютерээр бүрэн 
хангах боломжтой болж байна. “Оюу 
толгой” ХХК-ийн хамт олонд  дахин 
талархсанаа илэрхийлье.  

Шувуу хамгаалах үйлсэд хамт байгаад 
баярлалаа.

“Дэлхийн зөн монгол” ОУБ-ын хамт 
олон: Хамтын ажиллагааны үр дүнд 
хандивласан суурин болон зөөврийн 
компьютерт Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын яамны боловсролын 
контентуудыг суулгаснаар гамшгийн үед 
боловсролын тогтвортой, хүртээмжтэй 
байдлыг ханган  бид алслагдмал 
сургуулийн хүүхдүүдэд сургалтыг хүргэж 
байна.

МУИС-ын цахим хуудаст гарсан 
мэдээнд: “Оюу толгой” ХХК нь Монгол 
улсын их сургуульд хими, биологи, 
эдийн засаг, хэрэглээний математик, 
компьютерийн ухааны чиглэлээр 
судалгааны төсөл санхүүжүүлэх, 
оюутанд тэтгэлэг олгох, оюутны 
дадлагын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт 
судалгаанд тоног төхөөрөмж хандивлах 
зэрэг олон талаар хамтран ажиллаж 
байгаа билээ. Энэ удаа өөрсдийн 
ажилчдын хэрэглэж байсан 26 зөөврийн 
компьютер, 40 ширээний компьютерийг 
судалгааны лабораторийн судлаач, 
оюутнуудын хэрэгцээнд зориулж МУИС-д 
хандивлалаа.

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас.

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт:

ЖОЛООНЫ ХҮРДТЭЙ ХАМТ 
ХҮНИЙ АМЬ НАС ЯВДАГ

Манай компанийн нийгмийн 
хариуцлагын чиглэлээр ажиллаж буй 
хоёр гол сэдвийн нэг нь замын аюулгүй 
байдлын төсөл юм. Энэхүү төслийг гурав 
дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Төслийн 
хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газартай 
хамтран “Яараад яахав дээ”, “Дураараа 
биш дүрмээрээ” аянуудыг амжилттай 
хэрэгжүүлж, Чойрын замд дундаж хурд 
хэмжигч анх удаа байршуулсан билээ. 
Эдгээр ажлуудын үр дүнд 2019 онд улс 
даяар тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын 
журмын эсрэг гэмт хэрэг 50.8%, нас 
баралт 11.7%, гэмтэл бэртэл 49.7% тус тус 
буурчээ.  Аян 21 аймаг, сумдыг бүхэлд 
нь хамарч, хурд хэтрүүлэлгүй амарч 
зугаалах, хөдөө орон нутагт аюулгүй 

зорчих талаарх мэдээллийг цагдаагийн 
нийт бие бүрэлдэхүүний дэмжлэгтэйгээр 
хүргэсэн нь олон нийтэд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн ажлууд болж чадсан 
юм. Олон нийтийн дунд явуулсан санал 
асуулгаар “Яараад яахав дээ” аян маань 
2019 оны шилдэг санаачилгаар шалгарч, 
нэр хүндтэй шагналыг гардан авсан 
билээ. 

Бид 7 дугаар сарын 1-нээс “Яараад 
яахав дээ” аянаа үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулж эхэллээ. Энэ удаад мөн адил 
орон нутгийн замд амралт зугаалгын 
үеэр аюулгүй зорчих, ялангуяа олуулаа 
яваа зорчигчид жолоочдоо анхаарал, 
халамж тавих, аливаа буруу үйлдэлд 
шаардлага тавьж байхад гол мессежээ 

чиглүүлж байна. Хамтарсан төслийн 
багийнхан орон нутгийг зорих хөдөлгөөн 
эрс нэмэгддэг зун цагийг тааруулж аянаа 
эхлүүлсэн бөгөөд зам тээврийн осол 
хамгийн их гардаг хар цэг, замуудад 
анхаарлаа хандуулан ажиллаж, аюулгүй 
зорчих зөвлөмжийг хүргэж байна. Аян 8 
дугаар сарын 15-ныг хүртэл үргэлжилнэ. 
Мөн Дархан-Сэлэнгэ замд дундаж хурд 
хэмжигчийг байршуулахаар ажиллаж 
байна. Манай компани замын аюулгүй 
байдлын төслөөрөө Монгол Улсын босоо 
тэнхлэг дагуу тодорхой цэгт энэхүү хурд 
хэмжигчийг байршуулахаар төлөвлөж 
байна.  

Анхаарал сэрэмжтэй яваа үед зам 
тээврийн осол бол урьдчилан сэргийлж 

болох зүйл юм. Жолоочийн ухамсар, 
хандлагаар тухайн тээврийн хэрэгслээр 
зорчиж буй бүх хүний амь нас, эрүүл 
мэнд хэмжигдэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл 
жолооны хүрдтэй хамт хүний амь нас 
явдаг гэсэн үг. Оюу толгойд аюулгүй 
ажиллагаа нэн тэргүүнд явдаг. Энэ 
соёлоо гэр бүлийнхэн, найз нөхдөдөө 
түгээх нь бидний эрхэм үүрэг билээ. 
Та бүхэн компаниас хэрэгжүүлж буй 
аянаа дэмжиж, бэлтгэсэн контентийг 
өөрийн Facebook хуудсаараа дамжуулан 
хуваалцаарай. Ингэснээр таны ойр 
дотнын хүмүүс мэдээлэлтэй болж, 
аюулгүй зорчих эерэг дадал суух 
боломжтой юм. 

#ЯараадЯахавДээ   
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2020 оны 7 дугаар сарын санал, гомдол, хүсэлтийн мэдээ

Санал: Орон нутгаас 1 санал хүлээн авсан.

Гомдол: Орон нутгаас гомдол хүлээн аваагүй.

Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 6 хүсэлт хүлээн авч 3 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна. 7 сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг

шийдвэрлэсэн байдлыг дор харуулав (төрлөөр)
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Хүний нөөц Хандив Бусад Хангамж

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо Шийдсэн хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо
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ЭГЭЛ ДУРСАМЖИЙН ЭЗЭН: ТҮҮХ ХҮҮРНЭЕ Р.БАДАМДОРЖ

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХОРОО ХУРАЛДЛАА

“Манай буурлууд Молог, Дэрсэнэ 
усаар нутагладаг байлаа. Энэ газрыг 
мал  өсдөг, өгөөж баян, өлзийтэй газар 
гэлцдэг сэн” хэмээн Р.Бадамдорж 
хуучилна. Түүний эцэг Баян багийн хүний 
бага эмч асан алтан гарт Ц.Равдандорж 
хэмээх түмэнд хүндлэгдсэн буурал, 13 
хүүхдээ эрүүл энх төрүүлж өсгөн, өнгөт 
хорвоогийн жаргалыг хамтдаа туулсан 
эхнэр Ц.Цэдэвсүрэнгийнхээ хамтаар 
өмч хувьчлалын дараа 1990 онд 16 
толгой мал, 2,500 төгрөгтэй хөдөө гарч, 
Молог, Дэрсэнэ ус хэмээх газар 23 жил 
суурьшин төвхнөжээ. 

Хэдхэн жилийн дараа 1999 онд Баян 
багийн хамгийн олон малтай шилдэг хот 
айл болж “улаан халз” туузаар өргөөгөө 
чимсэн билээ.  Ээж Ц.Цэдэвсүрэн нь ач 
зээгээ өсгөлцсөн, хотондоо багтахгүй 
хонь малаа бойжуулсан, цаг зудын хэцүү 
үед ч хурга, ишгээ өдөржин арчлан 
тордсон, шаргуу ажилсаг хүн билээ. 

“Мал минь тостой буян 
Ясандаа хүртэл шимтэй буян 
Дүнчүүр маанийн тооноос давсан буян 
Дүүрэн оддын дор үрждэг буян” 

хэмээн сүслэн залбирдаг
ачит хоёр буурал нь бүх хүүхдүүддээ 

өмч хөрөнгөнөөсөө хуваарилан, өрх 
тусгаарлан айл болгож, бүх төрлийн мал 

оролцуулан 50-108 толгой мал өвлүүлэн 
өгчээ. Долоон хүүхэд нь удам залгасан 
малчин болж, хот хаяа тэлэн, ах дүүсээс 
нь мянгат малчид ч төржээ. 

      Ц.Равдандорж гуайн хүү 
Р.Бадамдорж 1965 онд Ханбогд сумын 
Жавхлант багийн төв “Наймаа ус” гэдэг 
газар төрж, нэхий өлгийд бойжин, сүүл 
хөхөн, эмэг эх Мядагийн хайранд өсчээ. 

Хорвоогийн жамаар эмэг ээж нь 
бурхны оронд заларсан тэр цагаас 
сургуульд суралцан,  дунд сургуулиа 
дүүргээд, Өмнөговь аймгийн техник 
мэргэжлийн сургалтын төвийг барилгын 
засал чимэглэлийн мэргэжлээр төгсөж, 
1983-1986 онд аймгийн барилгын 
цэргийн 223 дугаар ангид М.Бямбаа, 
Х.Эрдэнэбилэг, А.Мөнхнасан, Т.Баянхүү 
нарын хамт алба хааж, халагдаад 
нутагтаа иржээ. Цэргийн алба хүнийг 
ажилсаг, бие даах тэсвэр, тэмүүлэлтэй 
болгодог. Барилгын өрлөг, засал 
чимэглэлийн мэргэжилтэй хүн “Галбын 
хөгжил” нэгдлийн туслах бригадад 
ажиллана гэхэд нь нэгдлийн дарга 
С.Чулуун багтаж ядсан тэмээтэй 
Баян багт шууд томилжээ. Тэр цагаас 
тэмээн дээрээс наран ойрхон дууг 
аяланхан, малын буянаар дэгжин, зах 
зээлд шилжсэн. Бууцан дээрээ орон 
сууц барихаар материал хайж байсан 
тэр үедээ өвөлжөө орчмынхоо ногоон 
шаврыг сонирхон зуурч үзэхэд, бат бөх 
байсан тул өдөрт таван тоосго цохин, 
өвлийн цагт гэрийн зуухандаа шатаан 
туршиж, улмаар бааюунд арван мянга 
гаруй тоосго шатааж, тохитой орон 
сууцтай болжээ. Зах зээлийн үед лаа, 
бензин ховордсон цагт тэрээр үдшийн 
бор хоногт гэрэлтэй суух аргыг сэджээ. 
Бадамдорж соусны шилэнд 20 грамм 
ус, 20 грамм бензин хийж таглан, тагны 
голд цоолж мяндсан утсаар гол гарган 
асаахад ердийн лааны адил гэрэлтүүлж, 
хоёроос гурван орой асдаг байжээ. Энэ 
бол овсгоо. 

Аав, ээж минь биднийг хар багаас 
ажил хөдөлмөр голохгүй хийж, хүнтэй 
эелдэг сайхан харьцаж байхыг сургадаг 
байсан. Би аав, ээжийн сургаал үгсийг 
алт, эрдэнэ гэж боддог. Аавынхаа эрдэм 

чадлыг өвлөөгүй ч “халуун жин тэлдэг, 
хүйтэн жин агшдаг” гэж байсныг одоо ч 
цэгнэн бодож явдаг.

 Манай аав хүүхэд, настай хүнд их 
ээлтэй эмч байсан. Манайхыг суман дээр 
байхад холын сумаас нялх хүүхэдтэй 
гэр бүл мотоциклтой ирж, аавд хүүхдээ 
үзүүлэхэд аав “Наад хүүхдээ гадаа 
элсэн дээр тавь” гэж билээ. Хүүхэд нь 
элсэн дээр мөлхөн, шороо элс идээд 
хачин болов оо, тэгэхэд аав “За зүгээр 
болно явж болно” гэсэн сэн. Хожим нь 
сураглавал эрүүл саруул бойжиж байна 
гэсэн. Дотрын гэмтэй хүүхэд байсан юм 
билээ. 

Аав минь бүхий л насаа үр хүүхэд 
бидний төлөө, хүн ардын эрүүл энхийн 
манаанд 30 гаруй жил зүтгэсэн  дээ. 
Өндрөөс өндөрт дэвж явсан хос ангирын 
нэгэн даль эндэж, худал, үнэнийг 
аргадсан хорвоогийн хуйсгануур салхи 
биднээс аавыг минь булаан одсон юм. 
Ижий минь хэдэн ангаахай үртэйгээ 
амьдралын их далайд хоцорсон болохоор 
ээжийнхээ энгүй их ач тусыг гэрэлт 
хорвоод хүний мөртэй явж хариулна 
хэмээн хүү Р.Бадамдорж хүүрнэн суулаа. 

Р.Бадамдорж хань С.Олдохтой гал 

голомт бадраан, дөрвөн сайхан хүүхдийн 
аж амьдралыг залж, хүүхэд бүртээ гуч 
гучин тэмээ хувь болгон өгч гаргажээ. 
Р.Бадамдоржийн аав Ц.Равдандорж 
Ханбогд сумын анхны морин хуурын 
“Жонон” чуулгын хуурчийн нэг байсан 
ба хүү Р.Бадамдорж нь ч уламжлалт 
хуур татаж, гэрийн жавраа үргээн, 
тарни сан  тавьдаг. Бадамдоржийн хүү 
Б.Наранбаяр нь мөн эцэг, өвгөдийнхөө 
авьяасыг өвлөж, “Малчид дуулж байна” 
улсын уралдаанд оролцон, тэргүүн байрт 
шалгарсан билээ. 

Том том ботийг толгой өндийхгүй 
уншдаг номын хорхойтон тэрээр төрийн 
шагналт, ардын жүжигчин, хөгжмийн 
зохиолч Н.Жанцанноровын дууг шүтдэг, 
эрийн сайхан хийморь сүлд дуугаа 
найранд найгаж дуулдаг, нийтийн бүжигт 
нийлж эргэдэг авьяастай нэгэн. 

Р.Бадамдорж хурдан морины уяа 
сойлго тааруулж, хусуур сойз зүүж явсан 
“Сумын алдарт уяач” цолтой морьд 
айрагдуулан, айраг амсаж явсан хүний 
нэг билээ.

М.Дамдинсүрэн 
2020.07.01

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан”-гийн харилцааны хороо 2020 
оны долоодугаар сарын 01-ний өдөр 
Даланзадгад хотод хуралдав. Харилцааны 
хороо нь Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум 
болон Оюу толгой компанийн хооронд 
байгуулсан “Хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-ний хэрэгжилт, талуудын ил тод, 
үр нөлөөтэй харилцааг хангах үүрэгтэй 
бүтэц юм.

Энэ удаагийн Харилцааны хорооны 
хурлаар “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-
ний сэдэвчилсэн хавсралтууд буюу 
орон нутгийн бизнесийн хөгжил, 

худалдан авалт, хүний нөөц, байгаль 
орчин зэрэг салбарын хүрээнд хийж 
буй ажлууд болон ойрын хугацааны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөгөө ярилцаж, 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрүүдтэй танилцлаа. 

“Хамтын ажиллагааны гэрээ”-ний 
дагуу “Оюу толгой” компани Өмнөговь 
аймгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд 
зориулж жил бүр таван сая ам.доллар 
түүнтэй тэнцэх төгрөгийн санхүүжилт 
олгодог бөгөөд “Хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-ний 8 дугаар зүйлийн 8.4-т 

заасан хэрэглээний үнийн индексийн 
өөрчлөлтийг тусгах томьёоллын дагуу 
2020 онд “Оюу толгой” компани 700 гаруй 
сая төгрөгийн нэмэлт санхүүжилтийг 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аар 
дамжуулан олгохоор шийдвэрлэсэн. 

Үүнтэй холбоотойгоор Даланзадгад 
суманд байгуулах “Сайжруулсан 
түлшний үйлдвэр”-ийн тоног төхөөрөмж, 
Даланзадгад сумын алслагдсан бүсэд 
баригдах 1,200 хүүхдийн цогцолбор 
сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэг, “Гашуун 
сухайтын хилийн боомтын камержуулсан 
харуулын цамхаг” төслүүдийг 

санхүүжүүлэх саналыг дэмжиж, Удирдах 
зөвлөлд зөвлөмж хүргүүлэх шийдвэр 
гаргасан.
ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН
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ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

“ДҮДҮ” ХҮҮХДИЙН 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
МУЗЕЙ БЯЦХАН 
УУРХАЙЧДАА УРЬЖ 
БАЙНА

ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АЖИГЛАЛТ ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан”-гийн  удирдах зөвлөл ээлжит 
хурлаа хийлээ. Хуралдаанд “Оюу толгой” 
компанийн Уурхайн үйл ажиллагаа 
хариуцсан захирал бөгөөд сангийн 
Удирдах зөвлөлийн дарга Тим Экерсли, 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир, 
аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Батболд, 
“Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер Г.Сугар 
болон Удирдах зөвлөлийн гишүүд, 
итгэмжлэгдсэн зөвлөх, албаны хүмүүс 
оролцлоо.

Энэ удаагийн хурлаар Даланзадгад 
суманд байгуулагдах “Сайжруулсан 
түлшний үйлдвэр”-ийн тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх төслийг 1.3 тэрбум төгрөгөөр, 
Даланзадгад сумын алслагдсан гэр 
хороололд мөн тус сангаас санхүүжүүлэн 
барихаар урьд нь шийдвэрлэсэн байсан  
1,200 хүүхдийн сургуультай цогцолбор 
болж баригдах 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгыг 2.5 тэрбум төгрөгөөр, 
“Гашуун сухайтын хилийн боомтын 
камержуулсан харуулын цамхаг” төслийг 
188 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр 
шийдвэрлэлээ. 

Мөн шинээр санхүүжүүлэх дээрх 
төслүүдээс гадна “Германы Олон Улсын 
Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг”-тэй  
хамтран хэрэгжүүлж буй “Өмнөговь 

аймгийн жижиг дунд бизнесийг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийн хугацаа энэ оны   
долоодугаар сард дуусах байсныг 2020 
оныг дуустал үргэлжлүүлж, гэрээний 
хугацааг сунгахаар шийдвэрлэн, 
холбогдох санхүүжилтийг баталлаа.

Ийнхүү “Оюу толгой”  компанийн 
хөрөнгө оруулалттай “Говийн Оюу 
Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн удирдах 
зөвлөл хуралдан үндэсний их баяр 

наадмын босгон дээр Өмнөговьчуудын 
эрүүл мэнд, байгаль орчин, боловсрол, 
бизнес, улсын хилийн дархан 
байдалд чухал хувь нэмэр оруулах 
төслүүдийг санхүүжүүлэхээр шийдэж, 
Өмнөговьчууддаа баяр наадмын нэгэн 
бэлэг барилаа.

“Дүдү” музей нь хүүхдүүд шинжлэх 
ухааны тоглоомоор тоглох,  чөлөөт 
цагаа хөгжилтэй өнгөрөөх, сурч 
хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн танин 
мэдэхүйн хүрээлэн юм. “Оюу толгой” 
компани “Дүдү” хүүхдийн шинжлэх 
ухааны музейг дэмжих ажлын хүрээнд  
2019 онд тус музейн Зайсан Хилл 
дэх хоёрдугаар салбарт Оюу толгойн 
нэрэмжит “Уурхайчин” тоглоомын 
буланг байгуулсан. Энд хүүхдүүд аюулгүй 
ажиллагааны зөвлөмж аваад, хувийн 
хамгаалах хэрэгсэл өмсөж,  уурхайн 
олборлолт хийж тоглох боломжтой. 
Музейн хамт олон энэхүү буланг 
хүүхдүүдийн хамгийн тоглох дуртай хэсэг 
гэдгийг онцолж байна. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд “Оюу 
толгой” компанийн ажилчид болон 
тэдний гэр бүлд 25 хувийн хөнгөлөлт 
үзүүлдэг тул та бүхэн хүүхдүүдтэйгээ 
музейн хоёрдугаар салбараар зочлоорой. 
Мөн сар бүрийн  амралтын нэг өдрийг 
Оюу толгойн  нэрэмжит өдөр болгодог 
уламжлалтай. 

Улсынхаа ирээдүй болсон хүүхэд 
багачуудыг хөгжүүлэх, тэдний чөлөөт 
цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх үйлсийн 
төлөө зүтгэж байгаа “Дүдү” хүүхдийн 
шинжлэх ухааны музейг дэмжин 
ажиллаж байгаадаа уурхайчин бид 
бахархалтай байна.

Манай компанийн Хамтын оролцоотой 
байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн зэрлэг амьтан ажиглалтын 
судалгаанд дөрвөн багийн 16 малчин 
өрх хамрагдаж байна. Зэрлэг амьтан 
ажиглагч тус бүр нийт 100 км  замналд 
ажиглалт мониторинг хийдэг. 

“Мөнх Ногоон Галба” ТББ-ын  Зэрлэг 

амьтан ажиглагч Баян багийн харьяат 
Г.Дүнжгэр “Би 2011 оноос өнөөдрийг 
хүртэл зэрлэг амьтдын ажиглалт 
судалгаанд өөрийн хүсэл сонирхлоор 
нэгдэж, энэ хөтөлбөрт анхнаас нь 
оролцож ирсэн. Зэрлэг амьтдын хувьд 
ерөнхийдөө идэш тэжээл, гадаргын 
ус даган нүүдэллэн бэлчээр сэлгэн 
амьдардаг тул энэ жилийн цаг агаарын 
байдлаас шалтгаалан зэрлэг амьтан 
ховордож хулан, хар сүүлтийн тоо 
толгой нь буурч байгаа нь ажиглалт 
судалгаанаас  харагдаж байна. 
Ажиглалтыг тасралтгүй хийж, тандах нь 
бидний ажлын үндсэн үүрэг юм” хэмээн 
ярилаа.

“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын усны 
мониторингод хамрагдаж байгаа 
Гавилууд  багийн малчин Т.Баясгалангийн 
эзэмшдэг Бударгана худгийн 2019 оны  2, 
3, 4 дүгээр улирал, 2020 оны 1, 2 дугаар 
улиралд хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгээс 
хүргэж байна. Тухайн худгийн сарын 
дундаж усны түвшингийн хэлбэлзэл нь 
0.10-0.30 метрийн өөрчлөлттэй байна.
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Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсэг үйл 
ажиллагааныхаа хүрээнд улирал бүр 
тайлангийн хурал зохион байгуулж, 
хийсэн ажлаа дүгнэн, хийх ажлаа 
гурван жилийн стратеги төлөвлөгөөний 
дагуу хэлэлцэж шийдвэрлэдэг билээ. 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын 
хэсгийн 2015-2020 оны үйл ажиллагааны 
тайланг танилцуулах ээлжит хурлыг 
өнгөрсөн зургаадугаар сард Улаанбаатар 
хотод зохион байгууллаа.

0

2020 оны 6 дугаар сар 30

Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 447
Буянт Галба ХХК 34
Говь Гурван Сайхан ХХК 31
Даян Контракт Майнинг ХХК 373
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 77
Жи Си Ар Монголиа 73
КАМЛ ХХК 34
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 61
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 90 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 25 Ханбогд 1447
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 814 Баян-Овоо 64
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1118
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 91 Манлай 114
Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Өмнөговь аймгийн бусад сум 143
Ханбогд Хурд ХХК 117
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2458
Орика Монголиа ХХК 28 Удирдах ажилтан 30
Мэйжор Дрийлинг ХХК 30 Инженер, мэргэжилтэн 16
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 359 Оператор 207
Нийт 2886 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 136

Дадлагажигч ажилтан 39
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 2886 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах 
хүчний 25.1 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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оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 2886 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах 
хүчний 25.1 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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"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 2886 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах 
хүчний 25.1 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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Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Өмнөговь аймгийн бусад сум 143
Ханбогд Хурд ХХК 117
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2458
Орика Монголиа ХХК 28 Удирдах ажилтан 30
Мэйжор Дрийлинг ХХК 30 Инженер, мэргэжилтэн 16
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 359 Оператор 207
Нийт 2886 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 136

Дадлагажигч ажилтан 39

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

413 413 412 412 412 412 430 430 449 449 449 447

2700 2692 2657 2591 2531 2513 2547 2509 2603 2582 2464 2439

3113 3105 3069 3003 2943 2925 2977 2939
3052 3031

2913 2886

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

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 5-р сар 6-р сар

2020

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

"Оюу толгой" ХХК

Гэрээт компани

61%20%

19%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 

төгсөгчдийн ажиллаж буй 
байдал

Оюу толгой
Гэрээт компани
Бусад

59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг төгсөгчид

Улаанбаатар
Өмнөговь

55

36

31

25

21

9

9

1

Эрүүл мэнд ш/у

Боловсрол

Хөдөө аж ахуй

Барилга

Инженер

Уул уурхай

Мэдээлэл техниологи

Жүжигчин

"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 2886 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах 
хүчний 25.1 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.

Өмнөговь, 
25%

Бусад, 75%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 9%

Уурхайн 
үйл 

ажиллагаа 4% Барилга 
2%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%

0

2020 оны 6 дугаар сар 30

Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 447
Буянт Галба ХХК 34
Говь Гурван Сайхан ХХК 31
Даян Контракт Майнинг ХХК 373
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 77
Жи Си Ар Монголиа 73
КАМЛ ХХК 34
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 61
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 90 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 25 Ханбогд 1447
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 814 Баян-Овоо 64
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1118
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 91 Манлай 114
Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Өмнөговь аймгийн бусад сум 143
Ханбогд Хурд ХХК 117
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2458
Орика Монголиа ХХК 28 Удирдах ажилтан 30
Мэйжор Дрийлинг ХХК 30 Инженер, мэргэжилтэн 16
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 359 Оператор 207
Нийт 2886 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 136

Дадлагажигч ажилтан 39

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

413 413 412 412 412 412 430 430 449 449 449 447

2700 2692 2657 2591 2531 2513 2547 2509 2603 2582 2464 2439

3113 3105 3069 3003 2943 2925 2977 2939
3052 3031

2913 2886

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

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 5-р сар 6-р сар

2020

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

"Оюу толгой" ХХК

Гэрээт компани

61%20%

19%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 

төгсөгчдийн ажиллаж буй 
байдал

Оюу толгой
Гэрээт компани
Бусад

59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг төгсөгчид

Улаанбаатар
Өмнөговь

55

36

31

25

21

9

9

1

Эрүүл мэнд ш/у

Боловсрол

Хөдөө аж ахуй

Барилга

Инженер

Уул уурхай

Мэдээлэл техниологи

Жүжигчин

"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 2886 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах 
хүчний 25.1 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.

Өмнөговь, 
25%

Бусад, 75%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 9%

Уурхайн 
үйл 

ажиллагаа 4% Барилга 
2%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%

0

2020 оны 6 дугаар сар 30

Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 447
Буянт Галба ХХК 34
Говь Гурван Сайхан ХХК 31
Даян Контракт Майнинг ХХК 373
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 77
Жи Си Ар Монголиа 73
КАМЛ ХХК 34
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 61
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 90 Сум Ажилчдын тоо
Премьюм Индастриал энд Инженеринг ХХК 25 Ханбогд 1447
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 814 Баян-Овоо 64
Терра Экспресс ХХК 100 Даланзадгад 1118
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 91 Манлай 114
Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Өмнөговь аймгийн бусад сум 143
Ханбогд Хурд ХХК 117
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Эс Си Си ХХК 48 Бусад 2458
Орика Монголиа ХХК 28 Удирдах ажилтан 30
Мэйжор Дрийлинг ХХК 30 Инженер, мэргэжилтэн 16
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 359 Оператор 207
Нийт 2886 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 136

Дадлагажигч ажилтан 39

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

413 413 412 412 412 412 430 430 449 449 449 447

2700 2692 2657 2591 2531 2513 2547 2509 2603 2582 2464 2439

3113 3105 3069 3003 2943 2925 2977 2939
3052 3031

2913 2886

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

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 5-р сар 6-р сар

2020

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /Сараар/

"Оюу толгой" ХХК

Гэрээт компани

61%20%

19%

Ажил хөдөлмөрт бэлдэх, 
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийг 

төгсөгчдийн ажиллаж буй 
байдал

Оюу толгой
Гэрээт компани
Бусад

59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг төгсөгчид

Улаанбаатар
Өмнөговь

55

36

31

25

21

9

9

1

Эрүүл мэнд ш/у

Боловсрол

Хөдөө аж ахуй

Барилга

Инженер

Уул уурхай

Мэдээлэл техниологи

Жүжигчин

"Говийн оюу" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 
Өмнөговь аймгаас 2886 ажилтан ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах 
хүчний 25.1 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.

Өмнөговь, 
25%

Бусад, 75%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 9%

Уурхайн 
үйл 

ажиллагаа 4% Барилга 
2%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСЭГ“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн 

хүний нөөцийн хэлтэс Өмнөговь аймгийн 
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 
газартай хамтран 2016 оноос Өмнөговь 
аймгийн ажил хайгч иргэдийн 
“Мэдээлэл ур чадварын сан”-г үүсгэн, 
ажил хайгч иргэдийг бүртгэж эхэлсэн. 
Энэхүү бүртгэлд нийт 1,800 гаруй ажил 
хайгч иргэдийн бүртгэл, мэдээллийг 
баримтжуулан хадгалсан байна. 

Улмаар “Мэдээлэл ур чадварын 
сан”-ийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт 
шилжүүлснээр, ажил хайгчийн 
мэдээллийг оруулах, хайх ажлыг 
хялбарчилж, ажил олгогч, ажил хайгч 
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АЛСЫН 
ХАРАА

АЛСЫН 
ХАРАА

“Чадвартай, 
ажилтай, 

хариуцлагатай 
Өмнөговьчууд”

ЭРХЭМ 
ЗОРИЛГО

Нутгийн захиргааны 
байгууллага уул 
уурхайн компаниуд 
хамтдаа харилцан 
үүрэг хариуцлага 
хүлээсэн 
түншлэлийн 
хүрээнд орон 
нутгийн иргэдийг 
чадваржуулан 
тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
замаар Өмнөговь 
аймгийн эдийн 
засгийн хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулна.

З
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Өмнөговь аймгийн 
засаг даргын орчлогч 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ажлын 
хэсгийн дарга 

ХОРЛООГИЙН 
БАТБОЛД

Өмнийн шаргал говийнхоо 
иргэд  та бүхэнд аймгийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн 
2015-2020 оны үйл ажиллагааны 
тайланг хүргэж байгаадаа баяртай 
байна. 

 Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 
онд хөгжүүлэх “Бид хамтдаа”  мөрийн 
хөтөлбөр, Өмнөговь аймгийн нийгэм 
эдийн засгийг  хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд нийгмийн хариуцлагаа 
ухамсарлан орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжин “Түншлэл”-ийн 
хүрээнд  Оюу толгой ХХК, гэрээт 
туслан гүйцэтгэгч компаниудад 
амжилттай хамтран ажилласанд 
талархал илэрхийлье. 

Өмнөговь аймаг Монгол Улсын 
хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшингээрээ 21 аймгуудаа 
тэргүүлэхийн зэрэгцээ 3-н жил 
дараалан МУ-ын Шилдэг аймгаар 
шалгарлаа. Цаашид орон нутгийн 
хөгжил, дэвшил, ард иргэдийн сайн 
сайхан амьдралын төлөөх хамтын 
ажиллагаанд амжилт хүсье.

Оюу толгой компанийн 
боловсон хүчин бүтэц, 
зохион байгуулалтын 
хэлтсийн ерөнхий 
менежер 

ЛАУРА ТОМАС 

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ажлын хэсгийн 5н жилийн ой 
тохиож байгаатай холбогдуулан үйл 
ажиллагааны тайлан мэдээллийг та 
бүхэнтэй хуваалцаж байгаадаа баяртай 
байна. 

Сүүлийн таван жилийн хугацаанд 
орон нутгаас 2015 онд 1222 ажилтан 
ажиллаж байсан бол 2020 онд 3052 
ажилтан Оюу толгой төсөлд ажиллаж 
байгаа нь орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгэм, эдийн засагт бодитой 
хувь нэмэр оруулж олон гэр бүлийг 
ажилтай орлоготой байхад дэмжин 
ажиллаж байгаагийн тод жишээ юм. 

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ажлын хэсгийн хувьд хамтын 
ажиллагааг эрхэмлэж орон нутгийн 
иргэдийн тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжин ажиллах хүрээнд 
төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
зарчмыг амжилттай хэрэгжүүлж 
хамтдаа асуудлаа нээлттэй хэлэлцдэг, 
үр дүнтэй гарц, боломжуудыг судладаг, 
шийдэлд хүрдэг замаар хамтын 
ажиллагааны шилдэг туршлагыг бий 
болгон ажилласаар байна.  
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болгон ажилласаар байна.  
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ҮЙЛ АЖ
ИЛЛАГААНЫ

 ТАЙЛАН 
2015

-2020

МЭНДЧИЛГЭЭ
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮТЭЦ

Өмнөговь 
аймаг

Засаг даргын  
орлогч дарга

Боловсон хүчин, бүтэц 
зохион байгуулалтын 
ерөнхий менежер

-  Орон нутгийн Хүний 
нөөцийн ажилтан

-  Гүний уурхайн хүний 
нөөцийн ажилтан

-  Стратеги түншлэлийн  
ерөнхий менежер 

-  Өмнөговь аймаг дах 
төлөөлөгчийн газрын мeнежep

-  Менежер
-  Сургалтын мэргэжилтэн

Жи-Си-Ар Монголиа 

Даян контракт 
майнинг 

Эпирок Монголиа 

Орика Монголиа 

Саппорт Сервисес 
Монголиа 

Дарга

- Дарга
- Мэргэжилтэн

Нийгмийн 
бодлогын хэлтэс Хүний нөөцийн 

хэлтэс

Хөдөлмөр 
халамжийн 

үйлчилгээний газар Сургалтын хэлтэс

Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс

Захирал

Политехник 
коллеж

Гэрээт 
компаниудОюу толгой ХХК

Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр
Нийт 251 орон нутгийн 
иргэд хамрагдсан 
Хөдөлмөр эрхлэлт – 82,4%

251

225

70

СУРГАЛТ  
3,7 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН  
САНХҮҮЖИЛТ

2015            2016            2017            2018            2019  

Өмнөговь аймгийн ажилгүйдлийн түвшин

Ажилгүйдлийн түвшин /Бууралтын хувь/

Linear (Ажилгүйдлийн түвшин /Бууралтын хувь/)

11.8% 14.3%
16.4%

7.3%
6%

 

2015            2016           2017           2018           2019            2020

Оюу толгой ХХК                      Гэрээт компаниар

Өмнөговь аймгийн ажилчдын тоо

ТООН МЭДЭЭ

Мэргэжил олгох хөтөлбөр
Нийт 225 орон нутгийн  
иргэд хамрагдсан 
Хөдөлмөр эрхлэлт – 70%

Дадлагажигч ажилтны хөтөлбөр 
70 орон нутгийн иргэд Оюу толгой 
компанид дадлагажигч ажилтнаар 
ажилд орсон

377 353 362 367 412 449
845

1222

1896

2928
3140

2925 3052

1543

2566 2773 2513 2603

СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН 
МЭДЭЭЛЭЛ

4  

ҮЙ
Л 

АЖ
ИЛ

ЛА
ГА

АН
Ы

 Т
АЙ

ЛА
Н 

20
20

20
15

-

5  

ҮЙЛ АЖ
ИЛЛАГААНЫ

 ТАЙЛАН 
2015

-2020

Өмнөговь аймаг 
Оюу толгой 

ХХК-ийн хамтын 
ажиллагааны гэрээ 

байгуулагдсан

Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг зохион 

байгуулагдсан
Орон нутгийн хүний 

нөөцийн ажилтан 
ажиллаж эхэлсэн

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
ажлын хэсэг 
байгуулагдсан

2019-2021 оны 3 жилийн 
стратеги төлөвлөгөөг 
баталсан. Гэрээт 
компаниуд  ажлын 
хэсгийн гишүүд болсон

2015

2016

2018

НЭГТГЭСЭН 

ДҮГНЭЛТ20
2020

15

2017

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжсэн
Ажил хайгчийн мэдээлэл 
ур чадварын санг Цахим 
хуудас болгосон

2020

Гүний уурхайгаас 
Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг 
дэмжих зөвлөх 

ажиллаж эхэлсэн

2019

АЛСЫН 
ХАРАА

АЛСЫН 
ХАРАА

“Чадвартай, 
ажилтай, 

хариуцлагатай 
Өмнөговьчууд”

ЭРХЭМ 
ЗОРИЛГО

Нутгийн захиргааны 
байгууллага уул 
уурхайн компаниуд 
хамтдаа харилцан 
үүрэг хариуцлага 
хүлээсэн 
түншлэлийн 
хүрээнд орон 
нутгийн иргэдийг 
чадваржуулан 
тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
замаар Өмнөговь 
аймгийн эдийн 
засгийн хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулна.

З
О

РИ
Л

ГО

Өмнөговь аймгийн 
засаг даргын орчлогч 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ажлын 
хэсгийн дарга 

ХОРЛООГИЙН 
БАТБОЛД

Өмнийн шаргал говийнхоо 
иргэд  та бүхэнд аймгийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн 
2015-2020 оны үйл ажиллагааны 
тайланг хүргэж байгаадаа баяртай 
байна. 

 Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 
онд хөгжүүлэх “Бид хамтдаа”  мөрийн 
хөтөлбөр, Өмнөговь аймгийн нийгэм 
эдийн засгийг  хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд нийгмийн хариуцлагаа 
ухамсарлан орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжин “Түншлэл”-ийн 
хүрээнд  Оюу толгой ХХК, гэрээт 
туслан гүйцэтгэгч компаниудад 
амжилттай хамтран ажилласанд 
талархал илэрхийлье. 

Өмнөговь аймаг Монгол Улсын 
хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшингээрээ 21 аймгуудаа 
тэргүүлэхийн зэрэгцээ 3-н жил 
дараалан МУ-ын Шилдэг аймгаар 
шалгарлаа. Цаашид орон нутгийн 
хөгжил, дэвшил, ард иргэдийн сайн 
сайхан амьдралын төлөөх хамтын 
ажиллагаанд амжилт хүсье.

Оюу толгой компанийн 
боловсон хүчин бүтэц, 
зохион байгуулалтын 
хэлтсийн ерөнхий 
менежер 

ЛАУРА ТОМАС 

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ажлын хэсгийн 5н жилийн ой 
тохиож байгаатай холбогдуулан үйл 
ажиллагааны тайлан мэдээллийг та 
бүхэнтэй хуваалцаж байгаадаа баяртай 
байна. 

Сүүлийн таван жилийн хугацаанд 
орон нутгаас 2015 онд 1222 ажилтан 
ажиллаж байсан бол 2020 онд 3052 
ажилтан Оюу толгой төсөлд ажиллаж 
байгаа нь орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгэм, эдийн засагт бодитой 
хувь нэмэр оруулж олон гэр бүлийг 
ажилтай орлоготой байхад дэмжин 
ажиллаж байгаагийн тод жишээ юм. 

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих ажлын хэсгийн хувьд хамтын 
ажиллагааг эрхэмлэж орон нутгийн 
иргэдийн тогтвортой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжин ажиллах хүрээнд 
төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
зарчмыг амжилттай хэрэгжүүлж 
хамтдаа асуудлаа нээлттэй хэлэлцдэг, 
үр дүнтэй гарц, боломжуудыг судладаг, 
шийдэлд хүрдэг замаар хамтын 
ажиллагааны шилдэг туршлагыг бий 
болгон ажилласаар байна.  
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ҮЙЛ АЖ
ИЛЛАГААНЫ

 ТАЙЛАН 
2015

-2020

МЭНДЧИЛГЭЭ
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮТЭЦ

Өмнөговь 
аймаг

Засаг даргын  
орлогч дарга

Боловсон хүчин, бүтэц 
зохион байгуулалтын 
ерөнхий менежер

-  Орон нутгийн Хүний 
нөөцийн ажилтан

-  Гүний уурхайн хүний 
нөөцийн ажилтан

-  Стратеги түншлэлийн  
ерөнхий менежер 

-  Өмнөговь аймаг дах 
төлөөлөгчийн газрын мeнежep

-  Менежер
-  Сургалтын мэргэжилтэн

Жи-Си-Ар Монголиа 

Даян контракт 
майнинг 

Эпирок Монголиа 

Орика Монголиа 

Саппорт Сервисес 
Монголиа 

Дарга

- Дарга
- Мэргэжилтэн

Нийгмийн 
бодлогын хэлтэс Хүний нөөцийн 

хэлтэс

Хөдөлмөр 
халамжийн 

үйлчилгээний газар Сургалтын хэлтэс

Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс

Захирал

Политехник 
коллеж

Гэрээт 
компаниудОюу толгой ХХК

Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр
Нийт 251 орон нутгийн 
иргэд хамрагдсан 
Хөдөлмөр эрхлэлт – 82,4%

251

225

70

СУРГАЛТ  
3,7 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН  
САНХҮҮЖИЛТ

2015            2016            2017            2018            2019  

Өмнөговь аймгийн ажилгүйдлийн түвшин

Ажилгүйдлийн түвшин /Бууралтын хувь/

Linear (Ажилгүйдлийн түвшин /Бууралтын хувь/)

11.8% 14.3%
16.4%

7.3%
6%

 

2015            2016           2017           2018           2019            2020

Оюу толгой ХХК                      Гэрээт компаниар

Өмнөговь аймгийн ажилчдын тоо

ТООН МЭДЭЭ

Мэргэжил олгох хөтөлбөр
Нийт 225 орон нутгийн  
иргэд хамрагдсан 
Хөдөлмөр эрхлэлт – 70%

Дадлагажигч ажилтны хөтөлбөр 
70 орон нутгийн иргэд Оюу толгой 
компанид дадлагажигч ажилтнаар 
ажилд орсон

377 353 362 367 412 449
845

1222

1896

2928
3140

2925 3052

1543

2566 2773 2513 2603

СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН 
МЭДЭЭЛЭЛ
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ҮЙЛ АЖ
ИЛЛАГААНЫ

 ТАЙЛАН 
2015

-2020

Өмнөговь аймаг 
Оюу толгой 

ХХК-ийн хамтын 
ажиллагааны гэрээ 

байгуулагдсан

Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг зохион 

байгуулагдсан
Орон нутгийн хүний 

нөөцийн ажилтан 
ажиллаж эхэлсэн

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
ажлын хэсэг 
байгуулагдсан

2019-2021 оны 3 жилийн 
стратеги төлөвлөгөөг 
баталсан. Гэрээт 
компаниуд  ажлын 
хэсгийн гишүүд болсон

2015

2016

2018

НЭГТГЭСЭН 

ДҮГНЭЛТ20
2020

15

2017

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжсэн
Ажил хайгчийн мэдээлэл 
ур чадварын санг Цахим 
хуудас болгосон

2020

Гүний уурхайгаас 
Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг 
дэмжих зөвлөх 

ажиллаж эхэлсэн

2019

2017

НИЙТ 
АЖИЛДЧЫН 

ТОО

2315

Ханбогд 

Бусад сум

Баян-Овоо
1430

115

813

185

81

Даланзадгад

Манлай

Өмнөговийн 
ажилчдын тоо

362
Оюу толгой ХХК 

Гэрээт компаниар

2565

НИЙТ 
АЖИЛДЧЫН 

ТОО

3140

Ханбогд 

Бусад сум

Баян-Овоо
1632

165

1094

156

93

Даланзадгад

Манлай

Өмнөговийн 
ажилчдын тоо

367
Оюу толгой ХХК 

Гэрээт компаниар

2565

2018ОРОН НУТГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТНЫ 
АЖЛЫН ЦАР ХҮРЭЭ

ГЭРЭЭТ КОМПАНИУДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮН БОЛОВ

НЭЭЛТТЭЙ 
ӨДӨРЛӨГ

Өмнөговийн ажил хайгч иргэдийн Мэдээлэл ур чадварын санг 
ХХҮГ-тай хамтран 1894 хүний 6үртгэл үүсгэсэн. Ажил хайгч 
иргэдэд хүний нөөцийн зөвөлгөө мэдээлэл сургалтыг өгч, гэрээт 
компаниудын нээлттэй зарласан ажлын байранд зуучилж, Цахим 
хуудсыг хариуцан ажилладаг.
Нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулалтанд гэрээт компаниудтай 
хамтран ажилладаг.

Нээлттэй өдөрлөгөөр 
гэрээт компаниудын 
зарласан ажлын 
байрны 370 орон тоонд 
Өмнөговь аймгийн 
62 ажил хайгч иргэн 
нээлттэй өдөрлөгийн 
үеэр ажилд орсон

АЖИЛ ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

36    66.7%

              Анги Төгсөгч          Хөдөлмөр эрхлэлт 

Ковш оператор        7                   4
ХММ-ийн оператор       12                   9
Барилга         9                   6
Автын механик        8                   5

МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ 

28        89%

АЖИЛ ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

83  77%

              Анги    Төгсөгч       Хөдөлмөр эрхлэлт 
Барилгын цахилгаан           9                    9
конкрете            8                    5
Шат угсралт          25                   20
Цахилгаан           15                    9
Экскавторын оператор          14                    9
Гагнуур           12                   12

МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ 

54         87%

              Анги                Төгсөгч          Хөдөлмөр эрхлэлт 
Гагнуур    33                 28
Цахилгаан     10                 10
Механик    11                  9

Гэрээт компаниуд

15%

85%

Нийт Монгол ажилчид
Өмнөговийн ажилчид

70%
65%

87%

15%

30% 35%

13%

85%

НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

Нээлттэй өдөрлөгөөр 
гэрээт компаниудын 
зарласан ажлын 
байрны 599 орон тоонд 
Өмнөговь аймгийн 
173 ажил хайгч иргэн 
нээлттэй өдөрлөгийн 
үеэр ажилд орсон.

Жи Си Ар 
Монгол

Орика 
Монгол

Эпирок 
Монгол 

Саппорт 
Сервис 
Монгол 

Даян 
Контракт 
Майнинг

              Анги               Төгсөгч            Хөдөлмөр эрхлэлт 

Гагнуур  11                  9
Цахилгаан    9                  9
Механик   8                  7
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ҮЙЛ АЖ
ИЛЛАГААНЫ

 ТАЙЛАН 
2015

-2020



Орон нутгийн сонин 6 2020 оны Долоодугаар сар

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 
ГАЗРЫН МЭДЭЭ 

ШИМЭГЧТЭХ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
АРГА ХЭМЖЭЭ

БИЗНЕС ЭРХЛЭХ УР ЧАДВАРЫГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

“Оюу толгой” компани, “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан”, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны 
Нийгэмлэг  Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ийн хамтарсан 
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг чадавхжуулах хөтөлбөр 
нь 2018 онд байгуулсан Санхүүжилтийн гэрээнд 
тохиролцсоноор  2020 оны долоодугаар сард дуусгавар 
болох байсан ч оролцогч талууд харилцан тохиролцсоны 
үндсэн дээр 2020 оныг дуустал хэрэгжүүлэхээр боллоо.

2020 онд Өмнөговь аймгийн жижиг дунд 
үйлдвэрүүдэд үйлдвэрлэлийн чиглэлийн ганцаарчилсан 
зөвлөх үйлчилгээг түлхүү өгөх бөгөөд хөдөө аж ахуй, 
агро-бизнесийн чиглэлийг хөгжүүлэхэд анхааран 
ажиллана.

Мөн гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулан 
Даланзадгад сум дахь Бизнес Инноваци Хөгжлийн Төв /
БИХТ/-ийн байранд хямд үнээр дундын оффис түрээслэх 
боломж нээлттэй байгаа ба бизнесээ удирдан явуулахад 
шаардагдах бүх төрлийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээг нэг 
дороос авах боломжтой юм. 

Өмнөговь аймаг Даланзадгад хот “Мэнд” цамхаг 
Бизнес Инноваци Хөгжлийн Төв /БИХТ/ 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.business-
innovation-growth-mongolia.com/ цахим хаягаас авна уу.

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны 
Үндсэн чиглэлийн 2.2.58-д заасан заалтыг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд  “Мал угаалга, хашаа-хорооны ариутгал-2020” 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад орон 
нутгийн төсвөөс 850.0 сая төгрөгийн зардлыг тусган 
шийдвэрлэснээр аймгийн хэмжээний  6,108 малчин 
өрхийн  2.9 сая толгой бог малыг угаалгад, нийт 5,764 
өвөлжөө, бууцыг ариутгал , халдваргүйжүүлэлтэд бүрэн 
хамруулахад шаардагдах эм бэлдмэлийн нийлүүлэлт 
100 хувь хийгдсэн байна.  Уг ажлыг гүйцэтгэх мал 
эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээ байгуулсан 
бөгөөд  бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаж, мал угаалгын 
ажил эхлээд байна.

Гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүд нь мал угаах, хороо бууц 
ариутган халдваргүйжүүлэх эм бэлдмэл, багаж хэрэгсэл 
болон шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр  бүрэн 
хангагдсан бөгөөд сум, багийн Засаг дарга,  малчид, 
мал бүхий иргэд мал сүргээ шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэх, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулахад 
идэвхтэй оролцоно гэдэгт итгэлтэй байна.

Малчдад зориулсан зөвлөмж:
Мал амьтныг шимэгчтэх  өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ нь хавар, намрын улиралд 
хийгддэг мал эмнэлгийн гол арга хэмжээ бөгөөд энэ 
нь зөвхөн Мал эмнэлгийн асуудал төдий биш малчин, 
орон нутгийн удирдлага, ард иргэдийн хамтын үүрэг 
учраас өргөн утгаараа нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал 
юм. Намар мал таргалж биеийн эсэргүүцэл сайжрах 
үеэр мал угаалга, туулгалт, боловсруулалтыг хийх нь 
шимэгчтэх өвчнөөс бүрэн эмчлэх шинжлэх ухааны 
үндэстэй мал эмнэлгийн арга хэмжээ юм. Малыг 
шимэгчтэх өвчнөөс эмчилсний дараа хэвтэр бууцыг 
нь халдваргүйжүүлж, хөрзөнг бүрэн ховхлон,  ариутгал 
хийгээгүйгээс тэнд үүрлэсэн үүсгэгчийг устгаж, үржил 
хөгжлийг таслан зогсоолгүйгээр төгс эмчилгээ, арга 
хэмжээ болж чадахгүй, дахин халдварлах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Сүүлийн үед малчид баталгаагүй эм бэлдмэлийг 
худалдан авах, мэргэжлийн байгууллагын заавар 
зөвлөгөөгүйгээр малдаа хэрэглэж байгаа нь тухайн 
малдаа эмчилгээ бус хор болж байгааг дурдахгүй өнгөрч 
болохгүй. Энэ нь улмаар хүн амын хүнсний эрүүл ахуйд 
ноцтой аюул учруулж болох юм. Аливаа эмийн бодисыг 
заавал мал болон хүний эмчийн заавраар хэрэглэж 
хэвшихийг малчдад зөвлөж байна.

Хаврын улиралд мал сүргийн бие физиологид нөхөн 
төлжилтийн үйл ажиллагаа явагддаг тул энэ үед мал 
эмнэлгийн дараах арга хэмжээнүүдийг цогцоор нь авч 
хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй байдаг.

Үүнд: Хавар, намрын улиралд
1. Малчид өвөлжөө, хаваржаанаас гарахдаа хөрзөнгөө 

бүрэн ховхолж хатаах. 

2. Өвөлжөө, хаваржаа, зуслан, намаржаа, отрын 
буудал нутгийг цэвэрлэх, үхсэн малын сэг зэмийг 
бүрэн цуглуулж, шатааж устгах, халдваргүйжүүлэх 
ажлыг  хийх.

3. Малыг  зургаадугаар сарын 15-аас наймдугаар 
сарын 01-ний хооронд бүрэн ноосолж, ноосны 
хэмжээ 1.5 см-ээс бага байх хугацаанд бод малыг 
хашаанд шүршиж, бог малыг шумбуулан угаах 
ажлыг  жилд нэг удаа заавал хийх (Мал угаалгын 
ванн, төхөөрөмж хашааны талаар малын эмч бүрт 
хүргүүлсэн зөвлөмж байгаа).

4. Ховхолсон хөрзөнг зөөж, талбайг чөлөөлсний дараа 
наймдугаар сарын 25-ны дотор өвөлжөө, хаваржааг 
мал эмнэлгийн байгууллага, гэрээт эмчээр мал 
эмнэлгийн эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, хэрэглэх 
заавар нь тодорхой ариутгалын бодисоор малын 
эмчийн хяналт дор ариутгах.

5. Малчид тухайн жилийн эцэст тоологдсон бүх 
малаа тухайн орон нутагт гардаг халдварт, гоц 
халдварт, паразиттах өвчний үзлэгт(бүх үхрийг 
гуурын үзлэгт заавал хамруулна)  хамруулан, 
өвчтэй малыг эмчлүүлж, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ аван, эмчлүүлэх,  (эмчлэх найдваргүй малыг  
хэрэгцээлэх), халдваргүйжүүлэх.

6. Эмийг баталгаагүй газраас худалдан авч, дур 
мэдэн хэрэглэхээс татгалзах. малын гаралтай 
бүтээгдэхүүнд эмийн бодсын үлдэгдэл ихээр 
хуримтлагдан, түүнийг хүнсэндээ хэрэглэсэн хүний 
эрүүл мэндэд нөлөөлж, хүнсний аюулгүй байдал 
алдагдаж байгаад онцгой анхаарч ажиллах. 

7. Хавар, намрын цагт гэрийн тэжээвэр нохойд туулга 
хийлгэж, зэрлэг нохойг устгах.

8. Намар малын тарга хүч тогтсон үед дотор шимэгч 
хорхой, гадна шимэгчийг угаалгах, гуурын 
боловсруулалт хийлгэж, хороо бууцаа бүрэн 
ариутгуулах, малаа хужирлуулж говьлуулах, малд 
элдэв өвчний урьдчилан сэргийлэлт хийлгэх 
(шүлхий, цэцэг, шөвөг яр, амруу, сахуу, хамуу, ширх, 
хүрд г.м )

9. Жил бүр паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
(угаалга, туулга, боловсруулалт) Мал эмнэлгийн арга 
хэмжээнд хамруулах. Хариуцсан малын эмчийн 
гэрээнд тусгах, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлснээр таны мал сүрэг 
эрүүлжин өсөж, хүнсний баталгаат, аюулгүй байдал 
хангагдана. 

ТА БҮХЭНДЭЭ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны 
Нийгэмлэг /GIZ/-ийн “Түншлэлд суурилсан техникийн 
болон мэргэжлийн боловсрол сургалт” төсөл, ЖДҮ-
ийг чадавхжуулах төсөл хамтран Өмнөговь аймгийн 
Политехник коллежийн төгсөгчдөд “Бизнес эрхлэх ур 
чадварыг хөгжүүлэх” сургалтыг 2020 оны  зургаадугаар 
сарын 15-17-ны өдрүүдэд Даланзадгад сумын Бизнес 
Инноваци Хөгжлийн Төв /БИХТ/-д амжилттай зохион 
байгууллаа. 



Орон нутгийн сонин 7 2020 оны Долоодугаар сар

УРАН ЗОХИОЛЫН БУЛАН

ЖДҮ-ИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ХАМТАРСАН 
ХӨТӨЛБӨР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН 
ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ЧАНАРЫН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭВ

АЖЛЫН БАЙРНЫ БАТЛАМЖАА ГАРДАН АВЛАА

“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах хамтарсан 
хөтөлбөр” нь 2019 оны аравдугаар 
сараас эхлэн, орон нутгийн ЖДҮ-ийг 
чадавхжуулан хөгжүүлэх, тэдгээрийн 
үйлдвэрлэж буй бараа бүтээгдэхүүнийг 
үндэсний брэнд болгох чиглэлээр 
шаталсан үйл ажиллагаа, сургалт зохион 
байгуулж, зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. 
Хамтарсан хөтөлбөрийн зөвлөхүүдийн 
баг 2020 оны  аравдугаар сарын 19-ний 

өдөр  ЖДҮ-ийн ажилчдад зориулан 
брэндийн үнэ цэн, брэндийн хууль эрх 
зүйн талаар сургалт зохион байгуулж, 
зөвлөгөө өглөө. Энэхүү сургалтад “Оюу 
Толгой” ХХК-ийн ханган нийлүүлэгч “Өнөд 
Өвлөх Урлахуй” ХХК, “Хасудбат” ХХК болон 
“Их Говийн Төгөл” ХХК-ийн ажилчид болон 
“Диваажингийн зам” хоршооны гишүүд 
идэвхтэй оролцлоо. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд 
Чанарын менежментийн MNS: ISO-9001-
2016 тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг 
амжилттай хэрэгжүүлж, гэрчилгээгээ 
гардан авлаа. Тогтолцооны стандартыг 
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр 
иргэд, үйлчлүүлэгчдийн үйлчилгээ авах 

орчин нөхцөл, байгууллагын дотоод эмх 
цэгц, ажил үйлчилгээний ил тод байдал 
сайжирч, мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүд 
гарч эхэлсэн үр дүнтэй байна. Цаашид 
энэхүү стандартыг байгууллагын соёл 
болгон хэвшүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ.

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын “БИД 
ХАМТДАА” аймгийн хөгжүүлэх  2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр үр 
дүнтэй хэрэгжиж байна. Хөтөлбөрийн 
хүрээнд 20 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд эдгээр хөтөлбөрийн 
нэг нь “Орон нутагт дутагдалтай хүний 
нөөцийг бүрдүүлэх” хөтөлбөр юм. Орон 
нутагт дутагдалтай мэргэжлээр их 
дээд сургуульд сурч байгаа оюутны 
сургалтын төлбөрийг аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар 100 хувь  төлдөг. 
Хөтөлбөр хэрэгжсэн 2017, 2018, 2019 
онд давхардсан тоогоор 349 оюутан 
уг хөтөлбөрт хамрагдсанаас энэ жил 
төгссөн 31 оюутан ажлын байрны 
батламжаа гардан авлаа. Сургалтын 
төлбөрийг нь төлөөд зогсохгүй ажлын 
байраар хангаж байгаа нь  орон нутагтаа 
чадварлаг боловсон хүчнийг ажиллуулах 
зөв бодлого юм.

#Боловсролыг_дэмжих_жил_2020

 Бага ангийн багш мэргэжилтэй. Өмнөговь аймгийн 
“Алтан гадас” одонт Улсын тэргүүний нэгдүгээр 

сургуульд ажилладаг. Сургуулийнхаа “Шинэ үе” 
яруу найргийн дугуйланг удирдан таван жил 
хичээллүүлсэн. “Эгшиглэнт говь-2015” яруу 
найргийн наадмын цомын эзэн.

- 2006 онд “Хайр ивлэх цагаар...”
- 2014 онд “Исгэлэн дарс”

- 2018 онд “Эсрэг алслалт” яруу найргийн түүврүүд 
хэвлүүлсэн.

“Эмээтэйгээ гэрийн бууриар тамгалсан нутаг минь - ХУВ ШАНД

Эмээгээ санахын зоргоор уйлж очих өлгий минь - ХУВ ШАНД”

Өвс, өрөм хоёр ихэрлэж шаргалтсан намар
Эмээ, үүр хоёр ханьсаж өглөөг угтдаг
Хув шандын намаржаагаа санах тоолонд
Эвхээстэй сур хөврөх мэт дурсамж алдарч
Бүрхээрийн ээрэмд шунасан хүүхэд зан минь
Бусдаас далдуур эмээгээ санаад уйлчихдаг аа
 Үхрийн зэлнээс хувинтай сүүг тань дамналцаж ирэхдээ
 Үйлийн үртэй хорвоод таныгаа уусчихна гэж зүүдлээгүй ээ
 Гүүний саам шуугьтал саахад нь эрхэлж үнсүүлэхдээ
 Гандсан дээлийг тань тэврээд таныгаа хүлээнэ гэж санаагүй ээ
 Өглөө бүхэн аяганд хийсэн өрөмтэй цайг тань уухдаа
 Өмөлзтөл санаад уйлж сууна гэж төсөөлж чадаагүй ээ охин нь
Ижилсүүлж барьсан шавар зуухныхаа эрүүнд данхтай цайгаа даргиулж
Илүү гэрт шөнө хугаслан тогоо, жалавч угсарч, айраг цагаагаа бүлсээр
Гүзээтэй өрөм, туламтай хөөс хусам, тунтай айраг дунд өөрийгөө 
умартаж
Тогоотой сүү, тунарсан шар тос, тэмээн тавган хурууд, шинэ нэрмэлээр
Хол ойрын олныг дайлж, цайлахдаа өөрөө жаргаж суудаг таныгаа
Хээр мориндоо шуудай дүүрэн аргал тэгнээд ирэх юм шиг санах юмаа
 Тогоотой цагаа буцлах шиг дэвхрэг, царцаа үсчсэн намраар
 Тос даасан даалимбан бор  дээлэндээ та минь багадаж
 Холбоо дүүрэн ямаагаа сааж, хонио бэлчээрлүүлчихээд
 Гэр тойрч ааруул тоншсон хэдэн тагтаатай хөөрөлдөж
 Бяслаг шахаж суухдаа Цагаан гүвээг хэдэнтээ саравчлаад
 Буцах шувууд шиг ирэхийг минь хүлээж нулимстай зогсоо бол...
Өвс, өрөм хоёр ихэрлэж шаргалтсан намар
Эмээ, үүр хоёр ханьсаж өглөөг угтдаг
Хув шандын намаржаагаа санахын тоолонд
Эвхээстэй сур хөврөх мэт дурсамж алдарна аа

Гомбын Сэр-Одын шагналт яруу найрагч Оюунсүрэнгийн Сувдаа

ХУВ ШАНД-НЫ НАМАР
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

ХАНБОГД СУМЫН БАЯР НААДАМ ТӨГӨЛДӨР 
САЙХАН БОЛЛОО

“Оюу толгой” компани нь уурхайн үйл 
ажиллагаанаас орчны агаарын чанарт 
нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг хянах, 
хэмжих зорилгоор  AQM65 загварын 
суурин станцаар дөрвөн цэгт агаарын 
чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
тасралтгүй хэмждэг. Станц#1 буюу 
“хяналтын цэг”-ийг  зонхилох салхины 
дээд талд буюу уурхайн талбайн 
баруун хойд буланд, бусад гурван 
станцыг нутгийн зонхилох салхины 
доод  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. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурин 
станцуудын 2020 оны зургаадугаар 
сарын 16-аас  долоодугаар 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. Жич: Станц#2 (МАС) 
болон Станц#3 (ХХБ)  станцуудад эвдрэл 
гарсан тул энэ удаагийн дугаарт мэдээг 
нь оруулаагүй болно.

Хэмжилтийн хугацаанд нарийн болон 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
Монгол улсын агаарын чанарын 
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд нийцэж байв. Энэ сарын 
хувьд нарийн ширхэглэгт тоосны дундаж 
агууламж Станц#1 (ХС)-д 0.005мг/м3,  
Станц#4 (ХХУТ)-д 0.003мг/м3 тус тус 
байсан бол бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 
(ХС)-д 0.006мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 
0.004мг/м3  тус тус агууламжтай 
байв. Энэхүү үзүүлэлтийг өмнөх 
сартай харьцуулахад 0.001-0.004мг/м3 
хэмжээгээр буурсан байна.

Өнгөрсөн сард долоон удаа нийт 

12.95мм хур тунадас орсон. Салхины 
дундаж хурд 4.5 м/с буюу олон жилийн 

дундаж (ОЖД)-аас 1м/с орчим хурдаар 
бага байв. 

Ханбогд сум байгуулагдсаны 96 жилийн ойн 
баяр наадам  өргөн дэлгэр боллоо. Наадмын 
үйл ажиллагааг нээж сумын засаг дарга 
Ш.Эрдэнэжаргал, ИТХ-ын дарга М.Цэвээнравдан 
нар үг хэлж ажил үйлс, амжилт бүтээлээрээ 
манлайлсан шилдэг тэргүүний сайчуудаа шагнаж 
урамшуулсан юм.  Жавхлант багийн  уяач 
Э.Ууганбаяр, Баян багийн уяач А.Дамбацэрэн, 
Гавилууд багийн уяач О.Батчулуун нар нь “Аймгийн 
алдарт уяач” гэсэн эрхэм цолоор энгэрээ мялааж, 
тэргүүний ардын авьяастан н.Отгонтуяа, Э.Уянга 
нар нь МУСТА цол тэмдгээр шагнуулсан зэрэг олон 
арван хүмүүс баярынхаа өдрөөр шагналын эзэд 
боллоо. Баяр наадмын нээлтэд зориулж соёлын 
төвийн дэргэдэх Галба биелгээ хамтлагийн  40 
гаруй бүжигчин сурагчид уян налархай бүжгээрээ 
наадмын ногоон дэвжээг чимж, морин хуурын 

Жонон чуулгын хөгжимчид хуурын аялгуугаар 
наадамчин олны сонорыг мялаан баяр наадам 
эхэллээ. Сумын баяр наадамд Ханбогд сумын 
таван багийн малчид, иргэд, уяачид, хүчит бөхчүүд, 
сур шагайн харваачид оролцов. 

Баяр наадмаар сумын зургаан насны хурдан 
хүлгүүд  хурд сорин уралдаж, тоосоо өргөсөн бол 
хүчит бөхийн барилдаанд аймаг, сумын цолтой 
32  бөх барилдаж бяр хүчээ сорин,  үндэсний 
сурын харваанд 15 харваач цэц мэргэнээ 
уралдуулан, шагайчид үндэсний шагайн харвааны 
тэмцээнд онч мэргэнээ сорин Ханбогд сумын 96 
жилийн ойн баяр наадам нар асгарсан наадмын 
өргөн дэвжээнээ цэнгэл баяраар дүүрэн болж 
өндөрлөлөө. 

 МСНЭ-ийн Ган үзэгтэн шагналт,  идэвхтэн 
бичигч Ч.Амгалан
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