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“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх 
сүлжээ” ТӨХК болон “Оюу толгой” 
ХХК-ийн төлөөлөл 2020 оны 09 
дүгээр сарын 03-ны өдөр  “Цахилгаан 
эрчим хүчээр хангах гэрээ”-нд гарын 
үсэг зурлаа. Гарын үсэг зурах ёслолд 
Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх, “Оюу 
толгой” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 
Армандо Торрес болон бусад албаны 
хүмүүс оролцлоо.

Ёслолын үеэр Эрчим хүчний сайд 
Н.Тавинбэх: “Монгол Улсын Засгийн 
газраас Өмнөд бүс, говийн стратегийн 
орд газруудын цахилгааны хэрэглээг 
дотоодын эрчим хүчний системээс 
хангах зорилгоор 220 киловольт /
кВ/-ийн дөрвөн дэд станц, 670 км 
урттай цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамыг барьж дуусаад байна. 
“Оюу толгой” ХХК-тай байгуулсан 

“Цахилгаан эрчим хүчээр хангах 
гэрээ” нь Монгол Улсын эдийн засагт 
эерэг үр дүн авчрах ач холбогдолтой 
юм” гэв.
Харин “Оюу толгой” ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес: “Энэхүү гэрээг байгуулсан 
нь манай компанийн хувьд маш 
чухал үйл явдал болж байгаагийн 
зэрэгцээ дотоодоос авах эрчим 

хүчний хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг 
зорьсон бидний хүчин чармайлтын 
илэрхийлэл болж байна. Бид цаашдаа 
ч “Эрчим хүчний эх үүсвэрийн 
зохицуулалтын гэрээ,” “Эрчим хүчний 
эх үүсвэрийн зохицуулалтын нэмэлт, 
өөрчлөлтийн гэрээ”-ний хүрээнд нөөц 
боломжуудыг эрэлхийлэн Эрчим 
хүчний яамтай үргэлжлүүлэн хамтран 
ажиллах болно” гэлээ.

2020 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН САНАЛ, 
ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Санал: Орон нутгаас санал хүлээн аваагүй.
Гомдол: Орон нутгаас нэг гомдол хүлээн авсан бөгөөд судлан шийдвэрлэх шатанд явж 
байна. 
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт гурван хүсэлт  хүлээн авч хоёр хүсэлтийг шийдвэрлэсэн. 
есдүгээр сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг дор харуулав (төрлөөр)

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт:
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ЕСДҮГЭЭР САР

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ 
ХҮЧНИЙ ЗАРИМ ХЭРЭГЛЭЭГЭЭ ДОТООДООСОО 
ХАНГАЖ ЭХЭЛЛЭЭ
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Далай ээж Далантайн Тангадын охин Дашнямын 
тухай бичихэд ээжийнх нь гавьяаг дурдах нь зүй ёсны 
хэрэг билээ. Д.Тангад нь ардын сургуулийн анхны багш 
бөгөөд багш нарыг бэлтгэх түр курст суралцан 1940-1942 
онд Ханбогд сумд, улмаар Дундговь аймгийн Өлзийт 
сумд багшилж байсан түүхтэй ажээ. Тэрээр1962 онд 

дөрвөн багийн малыг 
төрөлжүүлэхэд Номгон 
бригадын анхны үхэр 
сүргийг хариулан жил 
бүр тогтмол амжилт 
гаргасаар 1969 онд 
105 үнээнээс 105 тугал 
бойжуулж, БНМАУ-ын 
“Аварга малчин” цол 
хүртжээ. Энэ буурал 
насныхаа эцэс хүртэл 
мал сүргээ маллаж, үр 
ач нартаа малчин ухааны 
эрдэм, аргыг зааж 
сургажээ. 

Тангадын охин Дашням нь Дорноговь аймгийн 
Хатанбулаг сумын “Баян төхөм” хэмээх газар аав 
Ямандаг, ээж Тангадын гэрт 1951 онд төржээ. Бага 
сургууль дүүргээд 1964 оны аравдугаар сард ах 
Түнтэгийн 700 гаруй үхэртэй суурьт туслах малчнаар 

очиж, үхэрчин болох замналаа эхэлжээ. Жилийн дараа 
80 тугалтай үнээ аваад үүнээс хойш Гүн сухай, Хажуу 
сухайн ус, бэлчээр, дэрс, цагаалжтай өгөөж баян нутагт 
идээшин дассан билээ. Ээжийнхээ малч ажилсаг 
ухааныг өвлөн авч, сайн малчин болсны жишээ нь 1965 
оноос нэгдлийн үхэр сүргийг маллан, гуравхан жилийн 
дотор (1974-1977) 436 тугал бойжуулж, ашиг шим, сүүний 
норм даалгаврыг жил бүр 100-127 хувиар биелүүлж, 
малын зүй бусын хорогдолгүй, амжилтын гараагаар 1977 
онд “БНМАУ-ын Залуу аварга” малчин алдрыг хүртжээ. 
“Галбын хөгжил” нэгдлийн үхэр сүргийн цөм суурь 
Тангад, Уртнасан, Бадраа нарын суурьт төвлөрч байсан. 
1990 оны хувьчлалаас хойш Дашнямынх үхэр сүргийн 
тоогоор сум болон аймагтаа хэдэн удаа тэргүүлж байлаа. 
Дашнямын эгч Нанжид олон жил тэмээн сүрэг малласан 
сум, аймгийн аварга, “Алтан гадас” одонт малчин, дүү 
Т.Төмөрсүх нь мөн л эгчийн хамт үхэр сүрэг өсгөн 
үржүүлж буй тогтвортой амжилтын эзэн “Хөдөлмөрийн 
хүндэт медаль”-тан, Аймгийн начин Т.Түмэнжаргал нь 
бөхийн спорт, үндэсний шагайн харвааны олон удаагийн 
аваргын амжилтаар аймгийн гоц мэргэн, “Монгол улсын 
хүндэт мэргэн” цолтой, Хөдөлмөрийн хүндэт медальтай 
гэрэлт цагаан замналтай удам дамжсан аваргууд 
юм. Т.Дашням нь мал маллах арга ухаан, туршлагын 
талаараа Монгол улсын Үнэн, Эдийн засаг сонинд 
бичигдэж, туршлага нь орон даяар нэвтэрч, аймгийн 

хүндэт самбарт зураг нь тавигдаж байсан удаатай. Үхэр 
маллахад ус бэлчээр хамгийн чухал, үхэр дэрс зүлэгтэй 
уулын хөндий хоолойд тогтвортой байдаг, шуурганд 
уруудах нь амархан тул хашаа хороо, нөмөр нөөлөгтэй 
газар тогтоох хэрэгтэй, төллөх үед хээлтэй үнээг өдөр 
бүр харж ажиглаж байж, тугалыг бүрэн бойжуулах үндэс 
болдог гэж Дашням ярьж байна. Т.Дашнямын хөдөлмөр 
бүтээлийг үнэлсэн гавьяа шагналыг дурдвал улс, аймаг, 
сумаас хөхүүлэн шагнасан “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” 
“Тэргүүний малчин залуу” алтан медаль, 1976,1978,1979 
оны “Аймгийн аварга малчин”, Төл бойжуулалтын 
аймгийн аварга цолыг удаа дараалан биелүүлжээ. 
Нэгдлийн холбооны V их хурлын төлөөлөгч, аймгийн 
депутат, залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч зэрэг 
ард түмнийхээ итгэл найдварыг төлөөлж, нэр алдрын 
оргилд хүрсэн малчин юм. Би Дашнямын гавьяа шагнал, 
баярын бичиг, урилга гээд музей болохуйц материалыг 
үзэж сонирхлоо. Тэрээр сүүлийн үед тэмээн сүргийн 
үүлдэр угсааг сайжруулахад чармайн ажиллаж, 2002 онд 
Өмнөговь аймгийн улсын анхны тэмээний баярт “Шилдэг 
буур” нь алтан медаль, сумын тэмээний баярт сүүлийн 
жилүүдэд 10 гаруй тэмээд нь Галбын говийн тэмээний 
сор болон шалгарч иржээ. 

М.Дамдинсүрэн

Орон нутгийн сонин

УДАМ ДАМЖСАН АВАРГУУД Эгэл дурсамжийн эзэн

“ГАРАА ХАЙРЛАЦГААЯ ” ЗУРГИЙН УРАЛДААН

“Оюу толгой” компанийн аюулгүй 
ажиллагааны баг нь “Гараа хайрлацгаая 
” сэдэвт гар зургийн уралдааныг нийт 
ажилтнуудынхаа хүүхдүүдийн дунд  
наймдугаар сард амжилттай зохион 
байгууллаа. 

Уг зургийн  уралдаанд  86 хүүхдийн 107 
уран бүтээл ирснээс удирдамжийн дагуу 
гурван насны ангилалд (3-5 нас, 6-8 нас, 
9-12 нас) тус тус гурван байр эзлүүллээ.

Хүүхдийн нүдээр аюул осолгүй байна 
гэж юу гэсэн үг вэ? Тэр дундаа гараа 
бэртээж гэмтээхээс сэргийлэх гэдэг нь 
тэдний хувьд ямар утгатай зүйл болохыг 
хүүхдүүд өөрсдийн бүтээлээр гайхалтай 
илэрхийлжээ. 

Цаг гарган  бидэнд бүтээлээ илгээсэн 
бүх хүүхдүүддээ баярлалаа. 

3-5 нас:
1-р байр: 
Алтангэрэлийн Энхжаргал
2-р байр: 
Сэр-Одын Сарангэрэл
3-р байр: 
Батмөнхийн Ачит-Эрдэнэ

6-8 нас:
1-р байр: 
Ууганцэцэгийн Хонгорзул
2-р байр: 
Тамирын Тэнүүн
3-р байр: 
Идэрчулууны Мишээл

9-12 нас:
1-р байр: 
Л.Нандин-Эрдэнэ
2-р байр: 
Мягмарнарангийн Есүгэн
3-р байр: 
Баярхүүгийн Амаржаргал

1-р байр, 3-5 нас 2-р байр, 3-5 нас 3-р байр, 3-5 нас

1-р байр, 6-8 нас

1-р байр, 9-12 нас 2-р байр, 9-12 нас 3-р байр, 9-12 нас

2-р байр, 6-8 нас 3-р байр, 6-8 нас
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“Оюу толгой” компани “Таван толгой” 
компанийн нүүрсний замаас Оюу толгой 
уурхай хүртэлх 13 км сайжруулсан 
шороон замын тоосжилтыг бууруулах 
зорилгоор 2020 оны дөрөвдүгээр сараас 
эхлэн усалгаа хийж эхэллээ. Хоёрдугаар 
улиралд төлөвлөгөөт хувиарийн дагуу 
усалгаа хийсэн ба гуравдугаар улиралд 
ажлын ачааллаас шалтгаалан усалгаа 
цөөн хийсэн. Есдүгээр сараас өдөрт 
20 тонны багтаамжтай  усалгааны 
машинаар тоос ихтэй хэсгүүдэд хоёр 
удаа усалгаа хийхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна.

“Оюу толгой” ХХК-ийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, 
аюулгүй байдлын /ЭМААБОАБ/ хэлтэс 
нь Ханбогд сумын Ерөнхий боловсролын 
хоёрдугаар сургуультай хамтран ажиллах 
санамж бичиг байгуулж, “Аюулгүй 
сургууль” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, 
хүүхдүүдийн сурах орчныг эрүүл, 
аюулгүй байлгах, багш болон сурагчдын 
аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдлэг, 
мэдээллийг сайжруулахад дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаж 
байна.
Аюулгүй ажиллагааны баг болон 
Гэнэтийн ослын баг хамтран хөтөлбөрийн 
зорилтын хүрээнд сургуулийн орчинд 
ажлын байрны үзлэг хийв. Мөн 
эрсдэлийн үнэлгээ боловсруулан, 
сургуулийн орчинд хүүхдэд учирч 
болзошгүй аюул эрсдэлийг урьдчилан 
илрүүлж, тэдгээр аюул эрсдэлийг 
арилгах, засаж сайжруулах 70 гаруй арга 
хэмжээг авч  ажиллаж байна. 
Эдгээр засаж сайжруулах ажлууд  болон 
арга хэмжээнд уурхайн талбарт ажиллаж 
буй гэрээт гүйцэтгэгч компаниуд 
өөрсдийн сайн дураар оролцож, 
мэргэжлийн өндөр ур чадвараа ашиглан 

тусалж дэмжин ажиллаж байна. 
Жишээлбэл, сургуулийн эвдэрсэн 
галын дохиоллын системийг засварлан 
хэвийн ажиллуулах ажлыг “Таван-Орд” 
ХХК, гал унтраагууруудыг засварлаж 
дахин цэнэглэх, тэмдэгжүүлэх, нэмж 
байрлуулах ажлыг “Анти-Файер” ХХК, 
химийн кабинетын химийн урвалжийн 
шүүгээний агааржуулалтыг зохих 
стандартын дагуу монтажлан холбож, 
ажиллагаанд оруулах ажлыг “Явуу-
Импекс” ХХК, сургуулийн гадна талбайд 
хог хаягдлыг ангилан ялгах хогийн цэгийг 
“Жавхлант Говь Инвестмент” ХХК хийж, 
байрлуулах зэрэг олон ажлуудыг хийлээ.         
Цаашид багш болон сурагчдын эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчин, галын аюулгүй байдлын талаарх 
мэдлэг мэдээллийг сайжруулах 
зорилгоор сургалтын тусгай хөтөлбөрүүд 
боловсруулах, тодорхой хөтөлбөр, арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулах мөн 
сурагчдад багаас нь аюул эрсдэлийг 
таниулан ойлгуулах “Аюулыг таниулах 
кабинет”-ыг тохижуулан ажиллуулахаар 
төлөвлөн хамтран ажиллаж байна.

Б. Нямбаяр

Орон нутгийн сонин

ТАВАН ТОЛГОЙ НҮҮРСНИЙ ЗАМААС 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХҮРТЭЛХ ЗАМЫН 
УСАЛГАА, АРЧИЛГАА

“АЮУЛГҮЙ СУРГУУЛЬ” ХӨТӨЛБӨР 
АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

ХАНБОГД СУМД “ДУНДЫН ОФФИС” 
БАЙГУУЛНА

Өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн замын усалгаа болон 
усалгаа хийх төлөвлөгөөг доорх графикаас харна уу. 

Зам арчлах төлөвлөгөө

Тус замын нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор зам арчилгааны ажлыг сард хоёр өдөр 
хийхээр төлөвлөсний дагуу 2020 оны есдүгээр сард хувиарийн дагуу замын арчилгааг 
хийж байна. 

ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙЛЭЭ 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Үйл ажиллагааны 
хэлтсийн Газар шорооны баг Оюу толгой 
уурхайгаас Манлай сумын зүүн хойно 
орших “Хүйтэнгийн зоо”  хүртэлх улсын 
чанартай сайжруулсан замын засварын 
ажлыг 2020 оны есдүгээр сарын хоёрны 
өдрөөс есдүгээр сарын 18-ны өдрийг  
хүртэл хоёр үе шаттайгаар аюул осолгүй 
хийж гүйцэтгэлээ. 

Зун болон намрын улиралд гэнэтийн 
дуу цахилгаантай ширүүн аадар бороо, 
мөндөр орсны улмаас  авто зам эвдэрч, 
ялангуяа Дунд гучингийн худгийн орчимд 
ус зайлуулах хоолой урсаж, тээврийн 
хэрэгсэл зорчих боломжгүй болтол зам 
эвдэрсэн байсныг хэвийн байдал оруулж, 
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“Хөгжлийн шийдэл” ТББ, Залуучуудын 
хөгжлийн төв хамтран Ханбогд сумын 
хэмжээнд гарааны бизнес эрхлэх гэж 
байгаа болон эрхэлж байгаа залуучуудын 
төслийн санааг дэмжих, баяжуулах, 
сурталчлах, цаашдын үйл ажиллагааг нь 
идэвхтэй явуулах дундын оффисыг бий 
болгох зорилгоор “Чадварлаг залуучууд” 
арга хэмжээг 2020 оны есдүгээр 
сарын 17-ны өдөр амжилттай зохион 
байгууллаа. 

Уг арга хэмжээнд урилгаар туршлагатай 
гарааны бизнес эрхлэгч В.Өнөрзаяа, 
Хас банкны Ханбогд салбарын захирал 
Б.Эрхэмбаяр, ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн 
тасгийн Жижиг дунд үйлдвэрлэл, 
хүнсний хоршооны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн М.Сүглэгмаа, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны 
хэлтсийн  мэргэжилтэн Б.Танхилдулам 
болон сумын гарааны бизнес эрхэлж буй 
залуучуудын төлөөлөл оролцон, мэдээлэл 
солилцож, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион 
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хэсэг байгуулж, үйл ажиллагаагаа ойрын 
хугацаанд хийхээр төлөвлөөд байна.  

Ханбогд сумын ЗХТөв

ЭРҮҮЛ БИЕД САРУУЛ УХААН, 
ГОО САЙХАН
Ханбогд сумын Залуучуудын хөгжлийн 
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ба уг уралдаанд 15 хүн бүртгүүлж, дэмжих 
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Ханбогд сумын ЗХТөв
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“Оюу толгой” компани Шинжлэх 
Ухааны Академийн (ШУА) Археологийн 
хүрээлэнтэй 2001 оны  аравдугаар 
сараас эхлэн хамтран ажилласан 
билээ. Тухайн үед “Айвенхоу Майнз 
Монголиа Инк” компанийн геологич 
Монгол улсын Аж үйлдвэрийн гавьяат 
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тавьснаар хоёр байгууллагын олон 
жилийн хамтын ажиллагаа эхэлсэн 
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археологийн судалгааны талаар  дөрвөн 
ном, бүтээл хэвлэгдсэн байна. 

 Шинжлэх Ухааны Академийн 
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төлөвлөсөн байршилд хамгийн ойрхон 
байгаа 18 дурсгалыг авран хамгаалах 
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хийж гүйцэтгэлээ. Эдгээр  дурсгалуудыг 
2011 оны зургаадугаар сард археологийн 
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түүхийн музей”-н эртний түүхийн танхимд 
байршуулан олны хүртээл болгох юм. 

Судалгааны ажилд ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэнгийн “Чулуун 
зэвсгийн үе” салбарын эрхлэгч, доктор 
(Ph. D), профессор Б.Гүнчинсүрэн, 
эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга, доктор 
(Ph. D) Н.Эрдэнэ-Очир, мэдээллийн 
сан, археологийн өвийн менежментийн 
салбарын эрхлэгч, доктор (Ph. D), дэд 
профессор Ч.Амартүвшин, тус салбарын 
эрдэм шинжилгээний ажилтан, магистр 
Б.Батдалай болон мэргэжлийн сургуулийн 
оюутнууд оролцон ажилласан болно. 

АРХЕОЛОГИЙН АВРАН ХАМГААЛАХ МАЛТЛАГА, СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ
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Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 446
Буянт Галба ХХК 67
Говь Гурван Сайхан ХХК 33
Даян Контракт Майнинг ХХК 366
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 75
Жи Си Ар Монголиа 74
КАМЛ ХХК 30
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 58
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 92 Сум Ажилчдын тоо
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 802 Ханбогд 1456
Терра Экспресс ХХК 95 Баян-Овоо 61
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 92 Даланзадгад 1114
Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Манлай 113
Ханбогд Хурд ХХК 118 Бусад сум 153
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27
Эс Си Си ХХК 48 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Орика Монголиа ХХК 28 Бусад 2446
Мэйжор Дрийлинг ХХК 39 Удирдах ажилтан 30
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 380 Инженер, мэргэжилтэн 11
Нийт 2897 Оператор 206

Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 166
Дадлагажигч ажилтан 38

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
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59

22

Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх, Мэргэжил 
олгох хөтөлбөрийн төгсөгчид

Ажил хөдөлмөрт 
бэлтгэх хөтөлбөр

Мэргэжил олгох 
хөтөлбөр

Дадлагажигч ажилтан

59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг төгсөгчид
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Өмнөговь
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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 08-р сарын 31-
ний байдлаар Өмнөговь аймгаас 2897 ажилтан ажиллаж 
байгаа нь нийт ажиллах хүчний 25.2 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
2016-2019 онд 187 оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулсан байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас 
нь бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 
Өмнөговь аймгаас 215 сурагч хамрагдаад 
байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020 оны 08 
сарын байдлаар орон нутгийн 92 иргэн хамрагдсан 

үзүүлэлттэй байна.

"Оюу толгой" төсөлд Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд уул 
уурхай болон бусад мэргэжлээр төрөл бүрийн ажлын байранд бүх 
түвшинд ажиллаж байна.
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Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 92 Даланзадгад 1114
Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Манлай 113
Ханбогд Хурд ХХК 118 Бусад сум 153
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27
Эс Си Си ХХК 48 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Орика Монголиа ХХК 28 Бусад 2446
Мэйжор Дрийлинг ХХК 39 Удирдах ажилтан 30
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 380 Инженер, мэргэжилтэн 11
Нийт 2897 Оператор 206

Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 166
Дадлагажигч ажилтан 38
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"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 08-р сарын 31-
ний байдлаар Өмнөговь аймгаас 2897 ажилтан ажиллаж 
байгаа нь нийт ажиллах хүчний 25.2 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
2016-2019 онд 187 оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулсан байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас 
нь бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 
Өмнөговь аймгаас 215 сурагч хамрагдаад 
байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020 оны 08 
сарын байдлаар орон нутгийн 92 иргэн хамрагдсан 

үзүүлэлттэй байна.

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

Өмнөговь, 
25%

Бусад, 75%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 8%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа 

4% Барилга 
3%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%

0

2020 оны 08 дугаар сарын 31

Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 446
Буянт Галба ХХК 67
Говь Гурван Сайхан ХХК 33
Даян Контракт Майнинг ХХК 366
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 75
Жи Си Ар Монголиа 74
КАМЛ ХХК 30
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 58
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 92 Сум Ажилчдын тоо
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 802 Ханбогд 1456
Терра Экспресс ХХК 95 Баян-Овоо 61
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 92 Даланзадгад 1114
Ханбогд Хайрхан ХХК 27 Манлай 113
Ханбогд Хурд ХХК 118 Бусад сум 153
Эм-Си-Эс Проперти ХХК 27
Эс Си Си ХХК 48 Албан тушаалын ангилал Ажилчдын тоо
Орика Монголиа ХХК 28 Бусад 2446
Мэйжор Дрийлинг ХХК 39 Удирдах ажилтан 30
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 380 Инженер, мэргэжилтэн 11
Нийт 2897 Оператор 206

Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 166
Дадлагажигч ажилтан 38

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

412 412 412 412 430 430 449 449 449 447 447 446

2657 2591 2531 2513 2547 2509 2603 2582 2464 2439 2495 2451

3069 3003 2943 2925 2977 2939
3052 3031

2913 2886 2942 2897

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

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 7-р сар 8-р сар

2019 2020

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /сараар/

"Оюу толгой" ХХК

Гэрээт компани

11

59

22

Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх, Мэргэжил 
олгох хөтөлбөрийн төгсөгчид

Ажил хөдөлмөрт 
бэлтгэх хөтөлбөр

Мэргэжил олгох 
хөтөлбөр

Дадлагажигч ажилтан

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 08-р сарын 31-
ний байдлаар Өмнөговь аймгаас 2897 ажилтан ажиллаж 
байгаа нь нийт ажиллах хүчний 25.2 хувийг эзэлж байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
2016-2019 онд 187 оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулсан байна. 

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас 
нь бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт 
Өмнөговь аймгаас 215 сурагч хамрагдаад 
байна. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020 оны 08 
сарын байдлаар орон нутгийн 92 иргэн хамрагдсан 

үзүүлэлттэй байна.

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

Өмнөговь, 
25%

Бусад, 75%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 8%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа 

4% Барилга 
3%

Сайтын 
үйлчилгээ 10%ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ,

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ
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Орон нутгийн сонин

НЭГ ӨРХ НЭГ АЖЛЫН 
БАЙР ПРОГРАММД 
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭД 
ПОЛИТЕХНИК 
КОЛЛЕЖИД ҮНЭ 
ТӨЛБӨРГҮЙ СУРАЛЦАХ 
БОЛОМЖТОЙ

УСНЫ ХАЙГУУЛЫН ЦООНОГУУДЫГ БИТҮҮМЖЛЭН 
ОРОН НУТАГТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Өмнөговь аймгийн ЗДТГазар 2020 
оныг Өрх, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих 
жил болгон зарласан. Өрх, гэр бүлийн 
хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд зохион 
байгуулж буй томоохон ажлуудын нэг нь 
“Нэг өрх-нэг ажлын байр” хөтөлбөр юм. 
Энэхүү хөтөлбөрт ХХҮГ-ын өрх гэр бүлийн 
системд бүртгэлтэй ажил хөдөлмөр 
эрхэлдэггүй, зорилтот бүлгийн иргэд 
хамрагдаж, аймгийн ПТК-ийн богино 
хугацааны мэргэшүүлэх сургалтад үнэ 
төлбөргүй суралцаж байна. Хөтөлбөрийн 
нэгдүгээр ээлжийн сургалтад нийт 91 хүн 
долоон төрлийн мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдаж, ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн 
боловсрол сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл 
арга зүйн төвийн баталгаатай чадамжийн 
гэрчилгээтэй болсон.
#Өрх_гэр_бүлийн_хөгжлийн_жил_2020

Газрын доорх усны хайгуул судалгааг 
шинжлэх ухааны үндэстэй хийж 
ашиглалтыг оновчтой буюу тухайн 
ордын нөхөн сэргээгдэх чадварыг 
алдагдахгүй байхаар тооцож явуулах нь  
чухал байдаг. 
Усны хайгуулын цооног нь газрын 
доорх усыг судлах үндсэн аргуудын нэг 
бөгөөд хайгуул судалгааны цооногийг 
өрөмдөж, туршилт шавхалтын 
ажлуудыг хийснээр уст давхаргын 
шинж чанаруудыг нарийвчлан тооцох 
боломжтой болдог. 
“Оюу толгой” компанийн хувьд 2003, 
2004, 2007 болон 2011 онуудад 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 

нутагт Галбын говь болон Гүний хоолой 
гэсэн талбайнуудад хийсэн газрын 
доорх усны эрэл, хайгуулын ажлын 
хүрээнд судалгааны олон цооногуудыг 
өрөмдсөн. Тус цооногуудаар дамжуулан 
тухайн орд газрын усны нөөц, чанар 
найрлага болон байгалийн горим зэрэг 
олон чухал судалгааг хийсэн. 
Эдгээр цооногуудыг усны эрэл, 
хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн 
цооногууд бөгөөд цаашид судалгааны 
зорилгоор ашиглахгүй тул Усны тухай 
хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.17 
дахь заалт, Ханбогд сумын Засаг 
даргын 2015 оны аравдугаар сарын 
05-ны өдрийн 01/225 тоот захирамж 
болон Галба-Өөш Долоодын Говийн 
Сав Газрын Захиргааны зөвлөмжийг 
үндэслэн үе шаттайгаар битүүмжлэн, 
хүлээлгэн өгч байна. Үүнээс гадна 
ашиглах боломжтой 20 цооногийг 
бэлчээрийн усан хангамж болон 

усжуулалтад ашиглах зорилгоор орон 
нутагт хүлээлгэн өгсөн.
2020 онд нэмж 33 хайгуулын 
цооногуудыг битүүмжлэн, орон нутагт 
хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөж байна. 
Мөн өнгөрсөн хугацаанд нийт 117 
цооногуудыг битүүмжлэн, шаардлагатай 
нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэж, орон 
нутагт хүлээлгэн өгсөн бөгөөд доорх 
байдлаар жил болгон үе шаттайгаар 
гүйцэтгэж ирсэн
• 2014 онд GHW5x1, GHW6x1, GHEB-

02 дугаартай гурван цооногийг 
битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн 
өгсөн.

• 2016 онд GHEB-01, GHEB-08, 

GHW14x1, GHW4x6, GGW6, GGW19 
дугаартай зургаан цооногийг  
битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн 
өгсөн.

• 2016 онд Галбын говьд артезийн 
даралттай уст үед өрөмдсөн GGW47, 
GGW20 дугаартай цооногуудыг мал 
услах зориулалтаар тоноглон орон 
нутагт актаар хүлээлгэн өгсөн.

• 2017 онд Ханбогд сумын Засаг 
даргын 2015 оны аравдугаар сарын 
05-ны өдрийн 01/225 тоот захирамж 
болон Галба-Өөш Долоодын Говийн 
Сав Газрын Захиргааны зөвлөмжийг 
үндэслэн Ханбогд сумын “Гурван 
талт зөвлөл”-тэй хамтран хайгуулын 
үед ашиглаж байсан 12 цооногийг 
сонгон авч, битүүмжлэн орон нутагт 
хүлээлгэн өгсөн.

• 2018 онд Галбын говьд, 2003-2007 
онуудад Гүний хоолойд өрөмдсөн 
хайгуулын үеийн том диаметртэй 

найман хуучин цооног, 50мм голчтой 
хуванцар яндан, шүүрээр тоноглосон 
нарийн диаметртэй хуурай болон 
бөглөрсөн нийт 28 цооног мөн 2011 
онд Оюу толгой-Гашуун сухайтын 
хооронд баригдсан хатуу хучилттай 
авто замын усны хайгуулын 
зориулалтаар өрөмдсөн шүүр, 
яндан хоолой суулгаагүй цаашид 
ашиглах боломжгүй цооногуудаас 19 
цооногийг сонгон авч, битүүмжлэн 
орон нутагт хүлээлгэн өгсөн.

• 2019 онд Ханбогд сум-Оюу толгой 
уурхай хооронд баригдсан хатуу 
хучилттай авто замын барилгын 
ажилд ашиглаж байсан OTC02, OTC04 
дугаартай худгуудыг бэлчээрийн усан 
хангамжийг сайжруулах зорилгоор 
орон нутагт актаар хүлээлгэн өгсөн.

• 2019 онд Галбын говьд 2003 онд 
өрөмдсөн хайгуулын үеийн 50мм 
голчтой хуванцар яндан, шүүрээр 
тоноглосон нарийн диаметртэй 
11 цооног, 2011 онд Оюу толгой-
Гашуун сухайтын хооронд баригдсан 
хатуу хучилттай авто замын усны 
хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн 
50мм голчтой хуванцар яндан, 
шүүрээр тоноглосон нарийн 
диаметртэй таван цооног, шүүр 
яндан хоолой суулгаагүй цаашид 
ашиглах боломжгүй нийт 25 
цооногийг битүүмжлэх ажлыг 
2019 оны 8-10-р сард захиалагч 
“Оюу толгой” ХХК болон гүйцэтгэгч 
“Эрдэнэ дрийлинг” ХХК, техникийн 
зөвлөх “Вотер Менежмент” ХХК 
нарын хамтран боловсруулсан 
ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийж 
гүйцэтгэн Галба-Өөш Долоодын 
говийн сав газрын захиргаа болон 
Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын 
газарт  актаар хүлээлгэн өгөөд 
байна.

Тус ажлын гүйцэтгэлд Галба-Өөш 
Долоодын Говийн Сав Газрын 
Захиргааны Гүний усны ундрагын 
нөөц, ашиглалт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, Монгол улсын зөвлөх 
инженер Д.Гансүх болон гүний 
усны ундрагын хяналт шинжилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн Э.Анхбаяр нар 
хөндлөнгийн хяналтаар ажилласан. Мөн 
Ханбогд сумын Уул уурхай, Ус хариуцсан 
байгаль хамгаалагч О.Ангараг, “Мөнх 
ногоон галба” ТББ-ын төлөөлөл 2019 
оны долоодугаар сарын есний өдөр 
цооног битүүмжлэх ажлын аргачлал 
болон ажлын гүйцэтгэлтэй газар дээр 
нь танилцлаа. 

2020 оны есдүгээр сарын зургааны 
өдөр Онцгой байдлын үед үзүүлэх 
дадлагыг амжилттай хийлээ. 

Дадлага сургуулилтын сэдэв: Уурхайн 
талбайгаас 20 км-ийн зайд орших Оюу 
толгой  уурхай - Ханбогд сумын зам 
дээр замын хөдөлгөөний осол гарсан.
Яаралтай дуудлагад “Оюу толгой” 
компанийн Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх 
баг, Аюулгүй байдлын баг, Ханбогд сумын 
Онцгой байдлын Гал унтраах, аврах 
66 дугаар анги болон Ханбогд сумын 
Цагдаагийн тасаг оролцов.

Энэхүү дадлага сургалтын зорилго 
нь орон нутгийн хамтын ажиллагааны 
хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар, багаар 
ажиллах чадвар, сэтгэлзүйн бэлэн 
байдлыг дээшлүүлэх, Ханбогд сумын 
Онцгой байдлын Гал унтраах, аврах 
66 дугаар анги болон Ханбогд сумын 
цагдаагийн тасгийн бие бүрэлдэхүүнтэй 
хамтарсан дадлага сургуулилт хийхэд 
оршино. Энэ он гарснаас хойш Аюулгүй 
байдал болон Гэнэтийн осолд хариу 
үзүүлэх хэлтсийн сургалтын баг нь 
Ханбогд сумын Онцгой байдлын аврах, 
гал унтраах 66 дугаар ангитай хамтарсан 
сургалтыг зургаан удаа зохион байгуулав.

Энэхүү арга хэмжээг амжилттай 
зохион байгуулсан Аюулгүй байдал болон 
Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх хэлтсийн 
Сургалтын багт талархал илэрхийлье. 
Мөн идэвхтэй оролцсон “Оюу толгой” 
компанийн Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх 
баг, Аюулгүй байдлын баг, Онцгой 
байдлын хяналтын өрөө, Ханбогд сумын 
Онцгой байдлын аврах, гал унтраах 66 
дугаар анги, сумын цагдаагийн тасаг 
болон “Ханбогд хурд” ХХК-ийн удирдлага, 
ажилчдад талархал илэрхийлье.

ГЭНЭТИЙН ОСОЛД 
ХАРИУ ҮЗҮҮЛЭХ 
ХАМТАРСАН ДАДЛАГА 
СУРГУУЛИЛТЫГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
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“ЖДҮ-г чадавхжуулах хамтарсан” хөтөлбөр нь 2020 
оны  есдүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн дөрвөн долоо 
хоногийн хугацаанд Өмнөговь аймагт бизнес эрхэлж буй 
35 хүртэлх насны залуу бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийг 
оролцуулсан сургалт, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь “Энтрепренершипийн 
онолын мэдлэгийг эзэмшүүлэх, бизнес эрхлэгчдийн 

туршлагаас судалж, өөрийн санаагаа бизнес болгох, 
эрхэлж буй бизнесээ өргөжүүлэхэд нь туслах зорилготой 
юм. Онол, дадлага хосолсон сургалтын дараа Өмнөговь 
аймагт амжилттай бизнес эрхэлж буй бизнес эрхлэгчид 
“Амжилтын түүхээ хуваалцъя” ярилцлага-уулзалтыг 
хөтөлбөрт хамрагдсан залуучуудад зориулан зохион 
байгуулж, тэдний алдаа оноо болон ололт амжилтын 
талаар ярилцлаа. Сургалтын дараа оролцогчид “ Их 

говийн төгөл” ХХК-д зочиллоо. 
Сургалтын агуулга нь бизнес эрхлэх хандлага, багийн 

менежмент, судалгаа хийх болон загварчлах, бизнесийн 
модель гэсэн дөрвөн сэдвийг хамрах ба  олон улсын 
болон Монгол улсын туршлага, жишээн дээр суурилж, 
лекц, бүлгийн ажил, дадлага хэлбэрээр явагдана. 

ЗАЛУУ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН 
СУРГАЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 
АМЖИЛТТАЙ ЭХЭЛЛЭЭ

ЗӨӨЛӨН ОЁДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ “ӨЛЗИЙТ МӨНХ ОВОО” ХХК
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын “Өлзийт 

Мөнх Овоо” ХХК нь 2010 онд зөөлөн оёдлын үйл 
ажиллагаатайгаар байгуулагдаж, байгуулагдсан 
цагаасаа эхлэн “Оюу толгой” ХХК-д бүх төрлийн 
хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас ханган нийлүүлэн 
ажиллаж байна. Ханбогд сумд 34 тогтвортой ажлын 
байр бий болгон ажиллаж байгаа бөгөөд “Оюу толгой” 
ХХК-аас “Шилдгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч”, төр 
засгаас “Шилдэг татвар төлөгч байгууллага”-аар шалгарч 
байсан түүхтэй.

2020 оны долоодугаар сард “Оюу толгой” ХХК-ийн 
“Говийн оюу хөгжлийн дэмжих сан”, Германы Эдийн 
засгийн Хөгжлийн яамны хамтарсан санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлж байгаа “ЖДҮ-ийг Чадавхжуулах хамтарсан 
хөтөлбөрт хамрагдаж, Даланзадгад сумын Бизнес 

Инновац, Хөгжлийн Төв  дээр “Менежментийн зарчмууд”, 
“Үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх 5S аргачлал” 
сургалтуудад оролцож, улмаар Ханбогд сум дах 
үйлдвэрийн бүх ажиллагсдадаа “5S” сургалтыг зохион 
байгуулж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа нэмэгдүүлэх, зардлаа 
бууруулах, үйлдвэрлэлийн алдагдлыг багасах “5S 
хөдөлгөөн”-ийг компани дээрээ өрнүүлэн, олон улсын 
шилдэг туршлагыг амжилттай хэрэгжүүлж эхэллээ.

Компанийн удирдлагын зүгээс “Тасралтгүй 
сайжруулалт хийх Кайзен сэтгэлгээ”, “Үйлдвэрлэлийн 
үйл явцыг илүү эмх замбараатай болгосноор үргүй 
зардлыг бууруулах 5S хөдөлгөөн”-ий ач холбогдлыг 
ойлгож, ажиллагсдадаа урам зориг өгч байхын давуу 
талыг мэдэрч, сургалтыг зөвхөн танхимд сонсоод 
өнгөрөхгүй, харин өөрийн үйл ажиллагаанд нутагшуулан, 

амжилттай хэрэгжүүлж байгаа нь маш том амжилт юм. 

“Өлзийт Мөнх Овоо” ХХК-ийн захирал Туяа: “Бид 
ЖДҮ-ийг Чадавхжуулах Хөтөлбөрт хамрагдсандаа маш 
баяртай байна. Ялангуяа ажлын байран дээр хүрэлцэн 
ирж, бүх ажиллагсдад сургалт хийж, нэгдсэн ойлголттой 
болгож байгаа нь  их үр дүнтэй байна. Хамт олны уур 
амьсгалд эергээр нөлөөлж, “Хөдөлмөрлөе, хийе, бүтээе” 
гэсэн хандлага, идэвх санаачилгыг урамшуулж байгаа 
нь хамгийн сайхан байна. Хамгийн чухал нь ажилчид 
хүнээр хэлүүлэхгүй, өөрсдөө санаачлаад сайжруулалт 
хийгээд байна” гэв.

Энгийн зүйл дээр боловч тасралтгүй, алхам алхмаар, 
өдөр тутам хийх сайжруулалтын зарим жишээнээс:
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ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН МАЛЫН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ШУВУУДЫН НҮҮДЭЛ БА ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН
Ихэнх тохиолдолд жирийн иргэд нүүдлийн шувуудыг 

усны шувуудаар төсөөлдөг бол бүх төрлийн шувууд 
нүүдэг. Монгол орны шувуудын 20 хүрэхгүй хувь нь 
суурин амьдардаг бол үлдсэн хувь нь нүүдлийн шувууд 
юм. Шувууны нүүдэл гэдэг нь гол төлөв хойноос урагш, 
урдаас хойш гэсэн чиглэлтэй, үржих болон өвөлжих 
нутаг хоёрын хооронд тогтмол хийгддэг улирлын 
шилжилт хөдөлгөөн юм. Шувууд нүүдэг гол шалтгаан 
нь идэш тэжээлийн хүрэлцээ буюу үржлийн нутагт 
нь өвөл идэш тэжээлийн хомсдол болдог учир идэш 
тэжээл хангалттай өмнөд нутаг руу нүүдэг. Шувуудын 
нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн нь дотроо алсын зайн 
нүүдэл болон ойрын зайн нүүдэл буюу өндөршлөөс 
хамаарсан нүүдэл гэж хуваагддаг. Мөн олон зүйлийн 
шувууд маш хол нүүдэллэдэг. Дэлхийн хамгийн хол 
нүүдэг шувууны рекордыг Умардын хараалай эзэмшдэг 
ба Арктикийн бүсэд зундаа үржээд Антарктидад очиж 
өвөлждөг байна. Ингэхдээ жилд дунджаар хоёр талдаа 
70,000-90,000 км замыг туулдаг. Монгол орны нутагт 

үрждэг, алс зайд нүүдэг шувууд гэвэл Амарын шонхор 
болон Зээрд шонхор Өмнөд Африк, хээрийн галуу болон 
Өвөгт тогоруу Гималайн нуруу даван Энэтхэгийн нутагт,  
Дорнын хиазит шувуу нь Австралид хүрч өвөлждөг. 

Шувууд ерөнхийдөө тогтсон нэг маршрутаар нүүж, 
өвөлжих болон үржих нутагтаа очдог ба үүнийг шувууны 
зам гэж нэрлэдэг. 

Дэлхий дээр найман нүүдлийн зам байдгаас Монгол 
орны нутгаар Зүүн Ази - Австрали, Төв Ази, Зүүн Африк- 
Баруун Ази гэсэн гурван нүүдлийн зам дайрч өнгөрдөг. 

Шувуудын нүүдэл бол дэлхий дээрх маш гайхалтай 
амьд байгалийн үзэгдлүүдийн нэг юм. Энэ нь шувуудад 
маш их эрсдэл, хор хохирлыг дагуулдаг ба урт удаан 
нүүдлийнхээ явцад олон саад бэрхшээлийг даван 
туулж, зорьсон газраа хүрдэг бол зарим шувууд замдаа 
өлсөж ядрах, махчин амьтанд бариулах, цахилгааны 
утас мөргөх, цахилгаан хүчдэлд цохиулах, хордох гэх 
мэт олон шалтгааны улмаас үхэж хорогддог. (Монгол 
орны шувууд, Цолмонжавын Пүрэвсүрэн, Ламжавын 

Жаргалсайхан, 2019. х.17).
Галбын говь нь  нүүдлийн шувууд дамжин өнгөрөхдөө 

амрах бүс нутаг болдог. Доорх шувууд Ханбогд сумын 
нутагт шувуудын нүүдлийн үед тааралдсан байна. Иймд 
нүүдлийн шувуудыг үргээхүй байцгаая. 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: “Мөнх ногоон галба” ТББ-ын 
Байгаль орчны мэргэжилтэн Н. Батбаяр 

Анхидал ангир  ( Common merganser), Жавхлант баг, 2020

Зээрд шонхор  (falco naumanni), Жавхлант баг, 2020

Өвөгт тогоруу (Anthropoides 
virgo), Жавхлант баг, 2020

Амарын шонхор   
(Falco amurensis), 
Жавхлант баг, 2020

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аас  1.4 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлж, орон нутгийн “Билэгт багана” компани нь 
436 ам метр талбай бүхий үзлэг шинжилгээний барилга, 
дөрвөн айлын орон сууц, дөрвөн машины гараж, малын 
хашаа саравч зэрэг цогцолборыг барьж, 2018 онд 
ашиглалтад оруулсан. 

Малын эрүүл мэндийн төв нь одоогоор мал 
эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч их эмч нэг, 
лабораторийн дөрвөн малын их эмч гэсэн бүтэц, орон 
тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Ийлдэс судлал, нян судлал, молекул биологи, шимэгч 
судлал зэрэг орчин үеийн лабораториудтай.

Эдгээр лабораторид мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, 
сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг, ноос ноолуур, арьс ширэнд иж 
бүрэн шинжилгээ хийх, малыг халдварт болон халдварт 
бус өвснөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх бүрэн 
боломжтой. 

Малын эрүүл мэндийн төв нь ашиглалтад орсноор 

Өмнөговь аймаг төдийгүй Дорноговь, Дундговь аймгийн 
малчид үйлчлүүлэх боломж бүрдэж байна. 
НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ

Нян судлалын шинжилгээ бол нянгаар үүсгэгддэг 
халдварт өвчнүүдийг оношлох, халдварт өвчний 
халдварлалтыг бууруулахад оршино. Үүнд: 

• Мал, амьтны эмгэгт эд материалын шинжилгээ
• Иммунофлюресценцийн урвалаар оношлох
• Оношийг баталгаажуулах шинжилгээ

МАЛ ЭМНЭЛЭГ АРИУН ЦЭВЭР, МАГАДЛАН 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

        Мал амьтны гаралтай түүхий эдийн 
бүтээгдэхүүний ариун цэврийн магадлан шинжилгээг 
хийж байна.

• Мал амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
магадлан шинжилгээ

• Асколын урвал тавих шинжилгээ
• Хүнсний  бүтээгдэхүүний нян судлалын шинжилгээ

ИЙЛДЭС СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ:
РБУрвал, наалдуулах урвал, ХХУ, элиза урвалаар мал 
амьтны цусны ийлдэс, арьс ширэнд халдварт өвчнийг 
оношлох, оношийг баталгаажуулах шинжилгээ хийнэ.  
ШИМЭГЧ СУДЛАЛ /МОЛЕКУЛ БИОЛОГИ/ ЛАБОРАТОРИ:
Дээжид шимэгч хорхой, шимэгч хорхойн өндөг, авгалдай 
илрүүлэх, эктопаразитын шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ 
зарим эгэл биетний авгалдайгаар үүсгэгддэг өвчнийг  
оношлох шинжилгээ хийдэг. 
Мөн гэрийн тэжээвэр амьтад /нохой, муур бусад/ эрүүл 

мэндийн үзлэг шинжилгээ хийж дархлаажуулалт, 
шимэгчтэх өвчний арга хэмжээ зэрэгт хамруулах, нохой 
муурын   арчилгаа, маллагаа, тэжээллэгийн талаар 
мэргэжил аргазүйн заавар, зөвлөгөө өгч  өдөр тутмын 
үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна.

Мал эрүүл бол хүнс эрүүл
Хүнс эрүүл бол хүмүүн эрүүл
Нийт малчин түмэндээ мал сүрэг тань эрүүл байж түм 
бумаар үржихийг болтугай хэмээн ерөөе!

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ: Ханбогд сум дахь Сум дундын 
малын эрүүл мэндийн төв.
Утас: 99026824   89271106
Цахим хаяг: Hblaboratori2020@gmail.com
Фэйж хуудас: ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ 
ДАХЬ СУМ ДУНДЫН МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын 
усны мониторингод хамрагдаж 
байгаа Жавхлант багийн малчин 
Х.Ганболдын эзэмшдэг Бударгана 
худгийн 2019 оны 2, 3, 4-р улирал, 
2020 оны 1, 2-р улиралд хэмжсэн 
хэмжилтийн үр дүнгээс хүргэж 
байна. Тухайн худагт 1,2-р улиралд 
усны түвшин хэлбэлзэл нь 0.10-
0.25 метр ажиглагдсан. Худаг 
модон хашлагатай, 2018 оны 
есдүгээр сард засвар үйлчилгээ 
хийгдсэн. Энэ худагнаас бог, бод  
нийлсэн 500 гаруй мал ус уудаг, 
усны ундрагын хурд сайн байна 
гэж малчин өрх үзэж байгаа. 

Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт үнэлгээний хөтөлбөр 

МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО БИДЭНД ХАМГИЙН ЧУХАЛ
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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)

“Оюу толгой” компани агаарын чанарын үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг уурхайн талбайн дотор суурилуулсан 
AQM65 загварын  дөрвөн суурин станцаар байнга 
хэмжиж байна. Станц#1 буюу хяналтын цэгийг  уурхайн 
талбайн салхины дээд талд буюу баруун хойд буланд, 
бусад дөрвөн станцыг уурхайн үйл ажиллагаа орчны 
агаарын чанарт нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг хянах, 
хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох салхины доор 
дараах байршлуудад суурилуулсан. Үүнд; 

1. Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” ажилчдын суурингийн 
дунд, 

2. Станц#3 (ХС)-ыг Хаягдлын сангийн зүүн талд, 
3. Станц#4 (ХУТ)-ыг Хаягдлын удирдлагын төвийн 

зүүн талд, 
4. Станц#5 (ХА)-ыг Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн 

агуулахын зүүн урд талд.
 Хамтын оролцоотой тоосны хяналт шинжилгээг 

“Мөнх ногоон галба” ТББ-тай хамтран Dusttrak 8533 
тоосны хэмжилтийн явуулын багаж ашиглан хийж 
эхэлсэн бөгөөд хяналтын гурван цэг нь Ханбогд сумын 
нь ойролцоо байрлалтай. Тухайлбал: Сум1 цэг нь сумын 
төвийн зүүн талд, Сум2 цэг нь сумын төвийн баруун 
талд, Сум3 цэг нь “Уужим-Од” компанийн хайрга, дайрга 
бэлтгэх талбайн хажууд байрласан. Үлдсэн хоёр цэг нь 

Оюу толгой уурхайн талбайн орчимд буюу 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 байрлана

Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгой уурхайн агаарын 
чанарын суурин станцуудын 2020 оны VIII сарын 16-аас  
IX сарын 15-ны хоорондох хамтын оролцоотой тоосны 
мониторингийн VIII 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 байдаг. 

Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
Монгол улсын агаарын чанарын стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцсээр байна. Энэ сарын 
хувьд нарийн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 

Станц#1 (ХС)-д 0.003мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.001мг/
м3, Станц#5 (ХA)-д 0.004мг/м3 тус тус байсан бол бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын 
Станц#1 (ХС)-д 0.003мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.001мг/
м3, Станц#5 (ХA)-д 0.010 мг/м3 тус тус агууламжтай байв. 
Өмнөх сарын үр дүнтэй харьцуулахад тоосны дундаж 
агууламж 0.003 мг/м3-р буурсан байна.

Өнгөрсөн сарын хугацаанд есөн удаа бороо орсон ба 
нийт 45.72мм хур тунадас орсон. Салхины дундаж хурд 
4.3 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД) орчим байв. 

Хамтарсан тоосны хэмжилтийн үр дүнгээр нарийн 
ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж агууламж 0.004мг/
м3- 0.017мг/м3 хооронд байсан бол бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж хяналт шинжилгээний цэгүүдэд 0.006-
0.025мг/м3 байсан нь агаарын чанарын стандартад 
заасан шаардлагаас даруй 3-10 дахин бага агууламжтай 
байна.

Орон нутгийн сонин

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим хуудаснаас авна уу.

Эх сурвалж: Зургийг www.agaar.mn сайтаас авч ашиглав

ТАВАН ХОШУУ МАЛЫН ДҮРСТ 
ХӨГЖМИЙН ЗЭМСГИЙГ ӨМНӨГОВИЙН 
УРАН БҮТЭЭЛЧДЭД ГАРДУУЛЖ ӨГЛӨӨ

Өмнөговь аймгийн Манлай сумын уугуул 
хөгжим урлаач, шинийг санаачлагч, лимбэчин 
Г.Дэчингийн урласан Таван хошуу малын дүрст 
хөгжмийг аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын 
(ХЖТ) уран бүтээлчдэд гардуулж өглөө. 1967 
оны сүүлчээс хонь, ямаа, үхэр, тэмээн хуур хийж 
эхэлсэн түүхтэй. Улмаар урласан хөгжмийн 
зэмсгээрээ уралдаан тэмцээнд амжилттай 
оролцож явсан нэгэн цагийн хосгүй авьяастан 
билээ. 

Түүний анхлан урласан таван хошуу малын 
дүрст хөгжмийг аймгийн ХЖТ-т хүлээлгэн өгч 
байгаа нь аялгуут магтаал язгуур урлагийг 
аймаг, орон нутагтаа хөгжүүлэхэд үр дүнтэй 
ажил болж байгааг албаны хүмүүс онцолж 
байлаа. Цаашид таван хошуу малын дүрст 
хөгжмөөр тоглогдох урлаг соёлын бүтээлүүд 
Өмнөговийн брэнд болон хөгжих юм.

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хүрээнд Өмнөговь аймгийн ЗДТГ, НҮБ-ын Хүүхдийн сантай 2020 оноос 
эхлэн хамтран ажиллахаар санамж бичиг байгууллаа. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээлийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, эсэн мэнд 
амьдрах нөхцөл, нийгмийн харилцааны тэгш хүртээмжтэй оролцоо, 
боломжийг дэмжих зэрэг дөрвөн үндсэн чиглэлээр төлөвлөгөө 
боловсруулан ажиллаж байна.

НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН САНТАЙ 
ХАМТАРЧ АЖИЛЛАНА


