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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2020 ОНЫ АРАВДУГААР САР

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН АЖИЛТНУУД 
ТҮҮХ, БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУДЫН 
ХОГИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

Бизнесийн Инноваци Хөгжлийн 
Төвийн мэдээ

2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 
САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН 
МЭДЭЭ

ОРОН НУТГААС ИРҮҮЛСЭН ХҮСЭЛТ

3-р нүүр 5-р нүүр

“Соёлын өвийг дээдлэгч Оюу толгой” 
сэдвийн хүрээнд “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль 
орчны хэлтэс, Орон нутгийн харилцааны хэлтэс 
хамтран Ханбогд сумын нутаг дахь байгаль, 
түүхийн дурсгалт газар болох Агуй уулын хийд, 
Ловончомбын агуй орчмыг цэвэрлэлээ.

“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан 
хөтөлбөрийн захирал А.Амгалан, Өмнөговь аймгийн 
МҮХАҮТанхимын дарга А.Амартөр нар Өмнөговь 
аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын ЖДҮ-үүдийг 
дэмжиж, 10 га газарт гүний худаг, усалгааны 
систем барих санхүүжилт/хамтын ажиллагааны 
гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Оюу толгой “Хариуцлагатай 
зэс үйлдвэрлэгч”-ийн 
батламжийн болзлыг 

хангахын тулд хариуцлагатай, 
ил тод үйл аж иллагаа явуулдаг 
гэдгээ нотлон 30 гаруй шалгуур 
үзүүлэлтийг хангасан юм. 

“Оюу толгой” компанийн 
гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес: “Хариуцлагатай, ил тод 
үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгээ 
нотлон зэсийн салбартаа 
энэ батламжийг авч байгаа 
анхдагчдын нэг болсондоо 
бид баяртай байна. Монгол 
дахь бүх оролцогч талууд, 
түншүүдийнхээ хамтаар 
бид энэ амжилтад хүрсэн. 
Бид дагаж мөрддөг хууль 
тогтоомж, орон нутаг болон 
байгаль орчны өндөр стандарт, 
шаардлагуудыг ханган ажил-
лахын зэрэгцээ байгаль орчны 
мэргэжилтнүүд, нутгийн 
иргэдийнхээ заавар зөвлөгөөг 
цаашдаа ч үйл ажиллагаандаа 
тусган ажиллана” хэмээв. 

Хариуцлагатай зэс 
үйлдвэрлэгч буюу The 
Copper Mark нь зэсийн 
салбарын хариуцлагатай 
үйлдвэрлэлийг тодруулдаг 
анхны бөгөөд өдгөө байгаа 
цор ганц хөтөлбөр юм. 
“Олон улсын зэсийн холбоо”-
оос харилцагчид, ТББ, зэс 
үйлдвэрлэгчдийн саналыг 
тусган анх санаачилж байсан 
хөтөлбөр нь олон оролцогч 
тал бүхий зөвлөлтэй бие 
даасан байгууллага болон 
өргөжин ажиллаж байна. 

“Оюу толгой” компани Үндэсний Хөгжлийн Газар ба МУИС-ийн Эдийн Засгийн Хүрээлэнтэй хамтран “Говийн дэд 
бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр-2030” судалгааг боловсруулан говь нутгийнхандаа хүлээлгэж өглөө. Энэхүү баримт 
бичиг нь Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгийн хөгжлийн бодлогод тусгагдаж, аймгуудын хамтын 
ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах, тогтвортой хөгжлийн зорилгын суурь хэрэгжилтийг хангахын зэрэгцээ Ногоон 
хөгжлийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлалыг тусгасан бодлогын баримт бичиг болсноороо чухал ач холбогдолтой юм.

ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

ГОВИЙН ДЭД БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР-2030

Хөтөлбөрийн хүрээнд Оюу 
толгойн үйл ажиллагаандаа 
баримтлах зарчим, нийгэм, 
эдийн засагт оруулж буй хувь 
нэмэр болон байгаль орчны 
нөлөөллийг хэрхэн удирдан, 
хянаж байгаатай холбоотой 
олон амлалт, үүргийг хүлээдэг. 
Эдгээр үүрэг амлалтууд нь 
Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжил, тогтвортой ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг 
дэмжихэд Оюу т олгой чухал 
үүрэг хүлээж байгаа гэдгийг 
тодотгож өгдөг бодлого, 

журам, арга барилуудад эдгээр 
үүрэг амлалт тусгалаа хэдийн 
олсон байна.

“Хариуцлагатай зэс 
үйлдвэрлэгч”-ийн батламж 
буюу Copper Mark гэж юу вэ?

Copper Mark нь хариуцлагатай 
зэс үйлдвэрлэгч гэсэн утгатай. 
Зэс үйлдвэрлэлийн салбарын 
шилдэг туршлагуудыг төдийгүй 
тэдний НҮБ-н Тогтвортой 
Хөгжлийн Зорилгын 12 дахь 
зорилт болох тогтвортой 

үйлдвэрлэл, хэрэглээ гэсэн 
бүлэгт оруулж буй хувь нэмрийг 
таниулахаар боловсруулсан 
нийгэм байгаль орчны хяналт 
баталгаажуулалтын анхны 
бөгөөд цор ганц систем юм. 

“Хариуцлагатай зэс 
үйлдвэрлэгч” хөтөлбөрт хэн 
оролцох боломжтой вэ? 

“Хариуцлагатай зэс 
үйлдвэрлэгч” нь сайн 
дурын хөтөлбөр бөгөөд зэс 
үйлдвэрлэж буй аль ч уурхай, 

үйлдвэрүүд (олборлогч, 
хайлуулагч) магадлан 
итгэмжлэлийн энэ хөтөлбөрт 
хамрагдах боломжтой.

“Хариуцлагатай зэс 
үйлдвэрлэгч” батламжийг 
хэрхэн олгодог вэ? 

Хөтөлбөрт оролцогч нь 
хариуцлагатай үйлдвэрлэлийн 
хэдэн бүлэг шалгуурын 
дагуу үнэлүүлж, заримыг нь 
хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээдэг. 
Эдгээр шалгуур үзүүлэлт нь 
Хариуцлагатай эрдэс баялгийн 
үйлдвэрлэлийн санаачилгын 
(Responsible Minerals Initiative) 
боловсруулсан Эрсдэлийн 
бэлэн байдлын үнэлгээ (Risk 
Readiness Assessment)-нд 
үндэслэсэн.

Энэхүү үнэлгээ, магадалгааг 
хөндлөнгийн гэх боловч 
хэн хяналт, үнэлгээг хийж 
баталгаажуулдаг вэ? 

“Хариуцлагатай зэс 
үйлдвэрлэгч”-ийн шалгуурт 
нийцсэн эсэхийг хөндлөнгийн 
итгэмжлэгдсэн шинжээчид 
баталгаажуулдаг. Үнэлгээ, 
магадалгаа нь Аудитын 
Удирдлагын Системийн 
шаардлагуудын зааварчилгаа 
буюу ISO19011 стандартад 
бүрэн нийцсэн байдаг. 
Хөндлөнгийн магадалгаа 
үнэлгээг Коппер марк (Copper 
Mark)-ийн итгэмжлэгдсэн 
үнэлгээ, шинжилгээний бай-
гууллагуудын нэг болох Ар Си 
глобал (RCS Global Ltd) хийсэн.

ОЮУ ТОЛГОЙ “ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЗЭС ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ” БАТЛАМЖААР ШАГНУУЛЛАА 

Санал: Орон нутгаас санал хүлээн 
аваагүй.
Гомдол: Орон нутгаас гомдол 
хүлээн аваагүй. 
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 14 
хүсэлт хүлээн авч 7 хүсэлтийг 
шийдвэрлэсэн. 10 сард хүлээн 
авсан хүсэлтүүдийг дор харуулав 
(төрлөөр)

Хүлээн авсан хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй хүсэлтийн тоо
Шийдсэн хүсэлтийн тоо
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Өлзийт улаан толгой, Тал 
хармагтайн өнтэй сайхан 
нутагт өвөг дээдсийнхээ удам 

өвөө Ухна, эмээ Лхамсүрэн нарынхаа 
сургаал, малч хичээнгүй үйлсийг өвлөн 
яваа Тамсаг овгийн Цэдэнбалжир, ээж 
Сайнхүү нарын хүү Идэрборгил, гэргий 
Түнтүүшийн Номин хоёр дөрвөн цагийн 
эргэлтэд их сүргийн захад сэтгэл 
хангалуун, зорилго зүтгэл нь биелж явна.

Ц.Идэрборгил 1973 онд төрсөн. 
Сургуульд байхдаа чөлөөт бөх, хөнгөн 
атлетикийн спортоор хичээллэдэг 
“хурдан Боргил” нэртэй тамирчин 
байжээ. Тэрээр бүрэн дунд боловсрол 
эзэмшээд дээд сургуульд элсэх болзол 
хангасан ч уг сургууль нь татан буугдсан 
аж. 1991 онд Өмнөговь аймгийн ардын 
армийн 167-р цэргийн ангид алба 
хааж, 1992 оноос мал маллан өвөө, 
эмээгийн туршлага, зааж сургаснаар 
сайн малчин болох эхлэл тавигджээ. 
1995 онд өрх гэрийн голомт бадрааж, 
ханьтайгаа халуун хошуут малаа өсгөж, 
2010 онд сумын мянгат малчин болж, 

“Оюу толгой” компани нь үйл 
ажиллагааныхаа явцад хөндөгдөж буй 
газрыг цаг тухай бүрд нь нөхөн сэргээж, 
явцын нөхөн сэргээлтийг хариуцлагатайгаар 
хийсээр байна. 2013-2015 онуудад биологийн 
нөхөн сэргээлт хийж эхэлсэн Нарийн загийн 
ой болон хуучин нисэх онгоцны “Оюут” 
буудлын нөхөн сэргээлтийг амжилттай 
гүйцэтгэж, шалгуур үзүүлэлтэд нийцүүлэн, 
хүлээлгэн өгч байгаа явдал юм. Говь 
цөлийн бүс нутагт нөхөн сэргээлт ялангуяа 
биологийн шатны ажлыг хийн, ургамал 
тарьж ургуулан шавж, жижиг мэрэгч амьтад 
орогнох, мал, зэрлэг амьтдын бэлчээр нутаг 
болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх нь маш их цаг 
хугацаа, хөлс хөдөлмөр шингэсэн ажил юм. 
Энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэхэд хамтран 
ажиллаж байсан үе үеийн бүх хүмүүс, баг 

Ц.Идэрборгилын ээж Л.Сайнхүү нь 
1971 онд МХЗЭ-ийн илгээлтээр мал 
маллаж байгаад ХААИС-ийг 1986 онд 
малын их эмч мэргэжлээр төгсөн, 
нутагтаа олон жил малын эмчээр 
ажиллаж “Хөдөлмөрийн гавьяаны 
улаан туг”-ийн одон, “Алтан гадас” 
одонгоор шагнагдсан ахмад эмчийн 
нэг билээ. “Эх нь хээр алаг бол унага 
нь шийр алаг” гэгчээр хүү нь малаа 
сайн оношилж, өөрөө эмчилдэг. Номыг 
нь үзээгүй ч домыг нь сайн сурсан 
“малчин-эмч” гэхэд хилсдэхгүй. Ер нь 
Жавхлант, Гавилуудынхан өөрсдөө 
малаа эмчилж, мал эмнэлгийн арга 
хэмжээнд идэвхтэй сайн оролцдог 
нь эмч Сайнхүүгийн үлгэр жишээч 
ажлын үр дүн билээ. Ц.Идэрборгил 
нь отор нүүдэлд зориулан автобусыг 
доторлон шаллаж, зурагт, хөргөгч, 
буйдан тавьж сайхан тохижуулжээ. 
Мөн худаг усан дээрээ нарны толь 
суурилуулан, нэг худагтаа моторын пин 
барьж хамгаалжээ. “Малчин хүний ахуй 
амьдрал хот, төвөөс дутах юм алга. 
Гэрэл цахилгаан, орчин үеийн интернэт, 
гар утас, ирээдүйд дрон ашиглан малаа 
хариулах цаг ойрхон байна. Энэ бол 
мөрөөдөл биш бодит хөгжил, бахархал 
юм. Гагцхүү байгаль дэлхийгээ 
хайрлаж алтан говио усжуулах төсөл 
биелээсэй хэмээн залуучуудад захиж, 
хүсэж байгаа эгэл малчны товч цадиг 
зузаарах нь дамжиггүй. Эрдэнэ болсон 
гурван хүүхдээ эрдэм боловсролтой 

Эгэл дурсамжийн эзэн: Зорьсон зорилго, олсон амжилт

түүнээс хойш арван жилийн турш 
мянгат малчин алдраа хадгалж явна. 
Энэ их зүтгэл, хөлс хөдөлмөрийн үр 
шимд ган зудад нэг ч малын гарзгүй 
алс холын аймаг сумын нутагт отор 
нүүдэл хийж, олонтой танилцаж явсан 
нэг жишээ нь: Дундговь аймгийн 
Дэлгэрхангай сумын Д. Жамбалдорж 
юм. Техник мэргэжлийн сургууль 
төгсөн, цэргийн алба хаасан ганц бие 
залуу долоон жил туслах малчнаар 
нь ажиллан аж амьдрал нь дээшилж, 
хуурай хүү нь болж, эхнэр хүүхэдтэй 
болон өрх үүсгэн, сум сунгасан тул 10 
адуу 300 гаруй бог мал хувь болгон өгч, 
шинэ мотоцикл, Бонго машинтай нутаг 
явуулжээ.

Ц.Идэрборгилынх тэмээ, хонь, ямаа 
голдуу өсгөж 2019 оны эцэст 1,277 мал 
тоолуулжээ. Нутаг бэлчээрээ тохируулж, 
ус бууцаа хамгаалан, малынхаа өнгө зүс 
өвчин эмгэгийг ажиглаж, өвс ургамлыг 
судлан, өвөл, хаврын сарыг шинжин 
ажил байдлаа зохицуулах нь малчин 
хүний гайхамшигт эрдэм юм.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛЫГ ХАРИУЦЛАГАТАЙГААР ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

# Актын 
дугаар Нөхөн сэргээсэн талбайн нэр Нөхөн сэргээлтийн 

үе шат
Нөхөн сэргээсэн 

талбайн хэмжээ /га/

1 2020/09
Оюу толгой уурхайн барилгын үе шатанд ашиглаж байсан ажилчдын 
суурин, карьер болон археологийн авран хамгаалах малтлага хийсэн 

талбайнууд
Техникийн 15.37

2 2020/10 Оюу толгой - Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн барилга угсралтын 
ажлын явцад хөндөгдсөн Нарийн загийн хоолой Биологийн 6.77

3 2020/11 “Оюут” хуучин нисэх онгоцны буудал Биологийн 45.62

4 2020/12 Оюу толгой - Манлай сумын чиглэлийн замын барилгын ажлын явцад 
ашигласан ажилчдын суурин болон материал олборлох зургаан карьер Техникийн 12.49

БАЯН-ОВОО СУМЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН КВОТ-2020
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сум жил бүр 50 мянган ам.долларын квотын 

санхүүжилтийг “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-аас хүлээн авдаг. 2020 оны квотын санхүүжилтээрээ сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль болон ЗДТГ-т тус бүр нэг, нэг УАЗ-Фургон маркийн автомашин 
худалдан авсан нь аймгийн төвөөс 165 км, Улаанбаатар хотоос 669 км алслагдсан 
сумын 31 багш ажилчид, 235 сурагчдыг хөгжүүлэх сургалт, олимпиад, уралдаан 
тэмцээнд оролцуулах, бусад сургуулиудын багш, сурагчдын туршлага судлах зэрэг 

аяллыг аюулгүй, тав тухтай зохион байгуулах боломж бүрдэнэ.
Сумын ЗДТГ-ын хэрэгжүүлж буй “Шуудан үйлчилгээ” төслийн хүрээнд аймгийн 

төвийн чиглэлд тогтмол шуудан (хүн тээврийн үйлчилгээ) явдаг болсноор сумын 
иргэдийг аюулгүй, найдвартай нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр хангаж, иргэдийн 
цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгийг хэмнэх цаашлаад албан байгууллага, хувь хүний 
хугацаатай бичиг баримт, яаралтай ачаа зэрэг тээвэр харилцаатай холбоотой олон 
асуудал шийдэгдэж байна.

хүн болгож, ирээдүйн Галбын говьдоо 
авьяас, эрдмээ зориулсан иргэн 
болгохыг зорьсноор охин И.Алтанзул нь 
Плехановын нэрэмжит орос сургуульд, 
И.Хонгорзул нь алс далайн цаадах 
Австралид инженерийн мэргэжлээр 
тус тус суралцдаг ба хүү И.Ууганбаатар 
нь “Оюу толгой” компанийн ил уурхайд 
операторчноор ажиллаж байна.

Ц.Идэрборгил нь
- ХАА-н тэргүүн ажилтан цол тэмдэг
-  Залуучуудын холбооны “Тэргүүний 

малчин залуу” медаль
- 2010 онд Сумын мянгат малчи
- 2013 онд “Сумын таван од” шагнал
- 2017 онд “Аймгийн аварга” малчин 

цол тэмдэг, тууз 
тус тус хүртсэн гарамгай малчин юм.

Адуугаа өсгөн, урин дэлгэр цагт унагаа 
уяж, хөхүүр хөхүүр айраг бялхуулж, хол 
ойрын зочин гийчид тасрахгүй зан сайтай 
эзэгтэй, завгүй ажиллах өрхийн тэргүүн 
хоёрын жилийн хөдөлмөрийг бахархнам.

Сүрэг нь өсөж, сүү цагаа нь дэлгэрч, 
өнтэй сайхан өвөлжихийн ерөөл өргөе.

“Хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан”,
Ахмад зоо техникч М.Дамдинсүрэн

2020.10.15

хамт олон болон гэрээт байгууллагууд, орон 
нутгийн зүгээс үзүүлж байсан дэмжлэг, 
хамтын ажиллагаанд Оюу Толгойтууд бид 
бүхэн маш их талархаж байна.

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2016 оны 
А/519 дугаар захирамжаар байгуулагдсан 
ажлын хэсэг 2020 оны есдүгээр сард “Оюу 
толгой” компанийн нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайг газар дээр нь үзэж, хэмжилт 
хийн, нөхөн сэргээлтийг амжилттай 
хийсэн хэмээн дүгнэж, дараах актуудаар 
баталгаажуулан хүлээн авлаа.

“Оюу толгой” компани нь хүлээсэн 
үүргээ хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж, 
Монгол улсын хууль, журам, стандартын 
шаардлагад нийцүүлэн нөхөн сэргээлтийг 
цаг тухай бүрд нь үргэлжлүүлэн хийсээр 
байна. 
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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН АЖИЛТНУУД ТҮҮХ, БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУДЫН ХОГИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

Орон нутгийн залуус нарийн мэргэжил эзэмшиж байна

“Оюу толгой” компани нь дотоод үйл ажиллагаандаа 
сар бүр сэдэв зарлаж, тухайн сэдвийнхээ хүрээнд 
ажилчдадаа хандсан үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 
аравдугаар сарын сэдвийг “Соёлын өвийг дээдлэгч 
Оюу толгой” болгон зарласан. Уг сэдвийн хүрээнд Оюу 
толгой уурхайн нийт ажилтнуудад “Өмнөговь аймгийн 
соёлын өвийн хөтөлбөр”, “Оюу толгой орчмын дурсгалт 
газруудын танилцуулга”, “Оюу толгой компанийн соёлын 
өвийн менежмент” болон “Соёлын өв олдсон тохиолдолд 
авах арга хэмжээ” зэрэг мэдээллүүдийг түгээн ажиллаж 
байна. Мөн “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс, 
Орон нутгийн харилцааны хэлтэс хамтран Ханбогд 
сумын нутаг дахь байгаль, түүхийн дурсгалт газар болох 
Агуй уулын хийд, Ловончомбын агуй орчмыг аравдугаар 
сард цэвэрлэлээ. Агуй уулын хийд нь газарзүйн 
байрлалын хувьд Ханбогд сумын Номгон багийн нутагт 

Цагаан хад хилийн сууринаас 25 орчим километр зайд 
байдаг тул уг агуй, хийдийн туурийг үзэж сонирхох 
аялагчид ихтэй газар юм. Энэ удаагийн цэвэрлэгээгээр 
нийт 15 уут хог түүснээс дийлэнхийг нь архи, пивоны сав 
эзэлж байна.

Мөн “Оюу толгой” компанийн хувьд жил бүрийн 
хавар, намрын улиралд Ханбогд сумын нутаг дахь иргэд 
олноор амарч, зугаалдаг уст цэгүүд болох Их булаг, Бага 
булаг болон Далайн булгийг цэвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулдаг. Энэ удаагийн намрын цэвэрлэгээг “Оюу 
толгой” компанийн сургалтын хэлтсийн хамт олон 
Ханбогд сумын төвд орших Их булаг орчмын газарт 
хийсэн бөгөөд нийт 33 хүн уг цэвэрлэгээнд оролцож, 
арав орчим уут хог хаягдлыг түүж цэвэрлэсэн байна. 
Суурин газарт ойрхон байдаг онцлогоос хамаарч түүсэн 
хаягдлын дийлэнхийг гялгар уут болон ус, ундааны 
хуванцар сав эзэлж байна. 

“Соёлын өвийг дээдлэгч Оюу толгой”-чуудын зүгээс 
Байгалийн болон түүхийн хосгүй үнэт үзмэр, үзэсгэлэнт 
тогтоц бүхий газруудаар аялж зугаалахдаа хог хаягдлаа 
орхихгүй байхыг уриалж байна.

Манай компаниас Өмнөговь аймгийнхаа иргэдийн мэргэжлийн боловсрол, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлдэг “Дадлагажигч ажилтан” 
хөтөлбөрт хамрагдаж, хоёр жилийн хугацаанд амжилттай суралцсан залуус 
мэргэжлийн сертификатаа гардаж авлаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд дадлагажигч 
ажилтнууд маань ажлын талбар дээрх сургалтад хамрагдаж дадлага, туршлагатай 

болохын зэрэгцээ олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх мэргэжлийн үнэмлэхтэй 
болдгоороо давуу талтай юм. Энэ онд механик, цахилгаанчин, гагнуурчин 
мэргэжлээр суралцсан 19 төгсөгч олон улсын гэрчилгээгээ гардаж авсан бөгөөд 
уг хөтөлбөрт 2013 оноос хойш 269 залуус хамрагдаж, төгсөгчдийн 85 хувь нь Oюу 
толгойн уурхайд мэргэжлээрээ ажиллаж байна.

Тус хийд, агуйн талаар “Ноён хутагт Данзанравжаа 
туулай жил Хув аргалантад заларч, булагдаж баларсан 
агуйн шороог авч, Ловончомбод будаг өргүүлэн бас 
урьд бүтсэн Ловончомбыг тэр агуйд залж, аравнай 
өргөхөд солонго үзэгдсэн чухал адистай шүтээн. Үүний 
дэргэд олон тооны хурал тогтоон, шавь нарт пүрэвийн 
ванг хайрлаж, нинва лайрон хаган жинсрэг сэлтийг 
гүйцэлдүүлсэн тухай тавдугаар ноён гэгээнтний 
цэдгийн товч хураангуй оршвой” хэмээх сурвалжид 
тэмдэглэжээ. 

Мөрөөдлийн зүг аян амжилттай хэрэгжлээ
“Өрх гэр бүлийг дэмжих жил”-н хүрээнд Ханбогд сумд 

заавал хөгжүүлэх өрхийн амьдрах орчин нөхцөлийг 
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Жавхлант 
багийн харьяат Ц.Мөнгөнцоож агсны таван өнчин 
хүүхдийг орон сууцжуулах зорилгоор “Мөрөөдлийн зүг” 
аяныг Сумын засаг даргын захирамжаар батлагдсан 
ажлын хэсэг амжилттай зохион байгууллаа. 
Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 
энэ ажлыг богино хугацаанд эхлүүлж Г.Гандалай 
захиралтай “Жи Ти Анир констракшн” ХХК-тай гэрээ 
байгуулснаар барилгын зураг төслийн ажлыг тус 
компани үнэ төлбөргүй гүйцэтгэсэн нь хүн хүнээ 
хайрлах уламжлалт монгол ухааны илрэл байлаа. 
Барилгын нийт зардал 30 гаруй сая төгрөг ба үүнээс 
20 гаруй сая төгрөгийг Ханбогд сумд үйл ажиллагаа 
явуулж буй төрийн болон ТББайгууллагууд, ААНэгж, 
иргэд олны хандив тусламжаар бүрдүүлсэн байна. 
Сумын ЗДТГазар тавгийн идээ, цагаан идээ, бусад сав 
суулга, гал тогооны тавилга зэргийг өгөхөөс гадна 

бүрэн хашаажуулснаар хүүхдүүд бүрэн тавилгатай, 
тохилог дулаан орон байранд амьдрах болсонд ах дүү, 
хамаатан садангуудын зүгээс баярлаж талархсанаа 
илэрхийлсээр байна. Том охин М.Анхтуяа ярихдаа: 
“Би хэдий гэр бүлтэй болсон ч хэдэн дүү нараа хараад 
сэтгэл эмтрэн шаналж, нулимс дуслуулдаг байсан. 
Энэ сайхан орон сууцыг бидэнд барьж өгч байгаа 
нь бидний сэтгэлийн шаналлыг нимгэлж, хэдэн 
дүү нарынхаа хамт дулаан тохилог сууцанд тухтай 
амьдрах болсонд маш их баяртай байна. Сумынхаа 
ИТХ, ЗДТГ болон тусалж дэмжсэн ААН, байгууллагууд, 
нутгийн зон олон, ах эгч нартаа баярласан сэтгэлийн 
үгээ дахин дахин илэрхийлж баршгүй байна. Ингээд 
барилгачин ах эгч нартаа болон бүх нутгийн олон 
түмэндээ эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэж, ажлын 
өндөр амжилтыг ерөөж байгааг минь сониныхоо 
хуудсаар дамжуулж өгөөрэй” хэмээн ярьж сууна. 

Ч.Амгалан
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ,
БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

Уурхайчдын эрдмийн их өргөө болсон Сургалтын хэлтсийн хамт олон бид аюулгүй ажиллагааны 
соёлыг нийгэмд түгээх зорилгын дор “Бидний зан үйл – 3” семинарыг Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумд зохион байгуулж, сумын Ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургуульд зочлон, дараах ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ.
• “Оюу толгой” компани 2018 оноос эхлэн Ханбогд сумын Нэгдүгээр сургуульд хэрэгжүүлж буй “Аюулгүй 

сургууль” төслийн үйл явцтай танилцан, энэ жилийн төслийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж мөн багш нарт 
чиглэсэн менторшип хөтөлбөрийг эхлүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

• Тус сургуулийн 11, 12 дугаар ангийн сурагчдад ирээдүйд шаардагдах ур чадвар, мэргэжлийн талаарх 
мэдээлэл түгээж, мөн өөрсдийн эзэмшсэн мэргэжлийн талаар сурагчдын сонирхсон асуултад хариулж, 
ярилцлаа.

• Сургалтын хэлтсийн хамт олон сургууль дээр эрсдэлийн үнэлгээ хийж, сурагчдад аюултай гэж тооцогдох 
хүчин зүйлсийг тодорхойлон, зөвлөгөө өглөө.

• Ханбогд сумын байгалийн дурсгалт газар Их булаг орчмын хогийг цэвэрлэж, өдрийг байгальд ээлтэйгээр 
өнгөрүүллээ.

“Оюу толгой” компанийн Сургалтын хэлтсийн хамт олон аравдугаар сард 
“Бидний зан үйл – 3” семинарын хүрээнд Ханбогд сумд зочиллоо
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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

Худалдан авалтын газрын мэдээ

Бизнесийн Инноваци Хөгжлийн Төвийн мэдээ

ЗАЛУУ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, 
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бид худалдан авалтын булангаараа амжилттай яваа 
орон нутгийн бизнесүүдийг цувралаар танилцуулж 
байгаа билээ. Энэ удаагийн дугаараар “Өгөөмөр 
гавилууд” компанийг онцолж байна.

“Өгөөмөр гавилууд” компани нь орон нутагт 
бизнес хөгжүүлэх, урт удаан хугацаанд тогтвортой 
үйл ажиллагаа явуулах зорилготойгоор 2010 онд 
байгуулагдсан бөгөөд хүний нөөц бүрдүүлэлт, тээврийн 
үйлчилгээ болон агуулахын түрээсийн үйлчилгээнд 
“Оюу толгой” компанитай хамтран ажиллахын сацуу 
Эпирок Монголиа, Сандвик Монголиа, Глобал Вэлдинг 

Залуу бизнес эрхлэгчдэд энтрепренёршипийн онолын мэдлэгийг эзэмшүүлэх, 
бизнес эрхлэгчдийн туршлагаас судалж өөрийн санаагаа бизнес болгох, эрхэлж 
буй бизнесээ өргөжүүлэхэд нь туслах зорилгоор Өмнөговь аймагт бизнес эрхэлж 
буй 35 хүртэлх насны залуу бизнес эрхлэгчдийг хөтөлбөрт хамрууллаа. 

Уг хөтөлбөрөөр оролцогчдод дараах дөрвөн чиглэлийн мэдлэг, ур чадварыг 
эзэмшүүлэх зорилгоор сургалт, лекц, бүлгийн ажил, дадлага гэсэн төрлөөр дөрвөн 
долоо хоногийн хугацаанд сургалтыг зохион байгууллаа.

Энтрепренёр хандлага: 
Бизнесийн санаанд бус зорилгодоо дурлахад энтрепренёр болон уламжлалт бизнес 
эрхлэгч хоёрын ялгаа оршдог. Зах зээлийн хэрэгцээг олж харсан шинэ санаа, 
цаг хугацаагаа олсон байдал, хамт олон, бизнес модель, санхүү гэх мэт олон хүчин 
зүйлсийн нөлөөгөөр бизнес тогтвортой хөгжих боломж бүрддэг. Бизнес эрхлэгч хүний 
зогсолтгүйгээр шинэ боломжийг эрэлхийлэх, уян хатан үзэл бодолтой байх, эрсдэлийг 
тооцох, боломжийг ашиглах, баг удирдах, урамшуулах гэх мэт олон талын чадваруудын 
талаар танилцуулж, бизнесийн санаагаа олох, олсон санаагаа үнэлэх, баяжуулах юм.

“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан хөтөлбөрийн захирал 
А.Амгалан, Өмнөговь аймгийн МҮХАҮТанхимын дарга 
А.Амартөр нар Өмнөговь аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын 
ЖДҮ-үүдийг дэмжиж, 10 га газарт гүний худаг, усалгааны 
систем барих санхүүжилт/хамтын ажиллагааны гэрээнд 
гарын үсэг зурлаа. 

Монголиа зэрэг уул уурхайн томоохон компаниудын 
найдвартай харилцагч, ханган нийлүүлэгч болсон 
байна. Эдүгээ “Өгөөмөр гавилууд” компани нь 50 гаруй 
ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус компани 2015 онд Монголын татварын Ерөнхий 
Газрын “Шилдэг татвар төлөгч”-өөр шалгарч, татварын 
албаны дээд шагнал болох “Хөх дэвтэр” цомын эзэн, 
2019 онд Нийгмийн даатгалын газрын нэрэмжит 
“Шилдэг байгууллага”-аар шалгарсан.

Компанийн хүний нөөцийн ажилтан Одсүрэн нь 
компанидаа олон жил идэвх зүтгэлтэй ажиллаж байгаа 
бөгөөд одоогоор хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа 
мэргэжлийн талаар ийнхүү ярьсан юм: Өмнөговь 
аймаг уул уурхайн бүс нутаг гэдэг утгаараа хүнд машин 
механизмтай холбоотой ажлын байр ихээр гардаг. 
Үүнээс гадна орон нутагт чухал хэрэгцээт мэргэжил 
бол уул уурхайн нөхөн сэргээлт юм. Мөн хөнгөн болон 
хүнд оврын, хүнд машин механизмын засварчин, тоног 
төхөөрөмжийн засварчин, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, туслах ажилтан зэрэг 
боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ их байна. 

Багийн менежмент: 
Бизнесийн шинэ санаа нэг хүнээс гарч, төгс гүйцэтгэлтэй хэрэгжих боломжгүй. 
Иймд, багтаа хэнийг сонгодог вэ?, Баг ямар итгэл үнэмшил дээр тогтдог вэ?, Баг 
ямар соёлд баригдах ёстой вэ?, Багийн гишүүд ямар үүрэгтэй байх вэ?

Судалгаа хийх болон загварчлах:
Бизнесийг тогтвортой амжилттай эрхлэхийн тулд асуудлаа тодорхойлох мөн 
бизнесийн орчноо судалж миний өрсөлдөгч, түншлэгчид, нийлүүлэгчид хэн бэ 
гэдгээ тодорхойлно. Энэ бүгдийг болон өөрийн бизнесийн ирээдүйг хэрхэн төсөөлж 
байгаа, би зөв зүйлийг хийж байна уу? эсвэл зөв зүйлийг эхлэх гэж байна уу? гэдгээ 
тодорхойлох.

“Бизнес Модель ” ашиглах сургалт
“Business Model Canvas” буюу “Бизнес загвар” сургалт нь бизнес, төсөл, санаа, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хамгийн хялбар аргаар, үр дүнтэй боловсруулах арга 
хэрэгсэл болох бизнес загварыг үр дүнтэй ашиглах.

Бид ажлын байрны зарыг олон нийтэд нээлттэй 
зарладаг ба бодлогын хүрээнд аль болох түгээмэл 
мэргэжилтэй ажилтан орон нутгаасаа авах бодлого 
хэрэгжүүлдэг. Ажлын байрны зарын тухай хамгийн 
эхэнд сум орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал 
хариуцсан ажилтантай хамтран ажиллаж мэдээллээ 
өгдөг ба өөрсдийн мэдээллийн суваг болох “Өгөөмөр 
гавилууд” ХХК гэсэн цахим хаяг, “Өгөөмөртөв” ФБ хаяг, 
“Biznetwork” болон бусад хэлбэрээр тухайн ажлын 
байранд тавигддаг шаардлагын талаарх мэдээлэл 
түгээж, ажилтан сонгон шалгаруулдаг.

“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан хөтөлбөр болон 
“Монголын менежментийн зөвлөх”-үүдийн институтийн 
хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний 
хүрээнд Өмнөговь аймгийн зөвлөхүүдийг чадавхжуулах 
сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. Сургалтыг 
олон улсын мэргэшсэн зөвлөхүүд удирдан явуулав. Орон 
нутгийн зөвлөхүүдийг чадавхжуулах хөтөлбөр нь онол, 
дадлага, шалгалт гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн.
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ХАНБОГД СУМЫН БАЙГАЛЬ, ТҮҮХ СОЁЛЫН ГАЗРУУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАРЫГ ШИНЭЧЛЭВ
“Оюу толгой” компанийн 

гэрээлэгч “Жавхлант говь 
инвестмент” компанийн 
санаачлан, үүсгэн байгуулсан 
“Говийн эрин сан” нь Ханбогд 
сумын Засаг Даргын Тамгын 
газартай хамтран тус сумын 
нутагт буй байгалийн үзэсгэлэнт 
газар болон улс аймгийн 
хамгаалалтад байх түүх 
соёлын дурсгалт газрууд болох 
Жавхлант хайрхан, Чавгын 
агуй гэсэн хоёр газарт жишиг 
болох мэдээллийн самбарыг 
шинэчлэн байрлуулж, хогийн 
сав, авто зогсоол, тэмдэг 
тэмдэглэгээ байрлуулах зэрэг 
тохижилтын ажлыг хийж 
гүйцэтгэв. Тус тохижилтын 
ажлыг аравдугаар сарын 29-нд 

сумын ЗДТГ болон “Үлэмжийн 
чанар” соёлын төвд хүлээлгэж 
өглөө. Мэдээллийн чулуун 
самбарын нэг талд нь тухайн 
газрын талаарх дэлгэрэнгүй 
тайлбар, танилцуулга, нөгөө 
талд нь соёлын өв болон хог 
хаягдлын тухай хуулийн зүйл, 
заалтын талаарх мэдээллийг 
оруулсан. Энэхүү тохижилтын 
ажлыг цаашид Ханбогд сумын 
нутагт буй байгалийн үзэсгэлэнт 
газар болон түүх соёлын өв 
бүхий зургаан газарт хийх юм. 

 “Говийн эрин сан” нь 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
байгаль орчин, боловсрол, эрүүл 
мэнд, урлаг спорт гэсэн үндсэн 
дөрвөн чиглэлээр иргэдийн 
хөгжилд түлхэц өгөхүйц арга 

хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх 
зорилготой байгуулагдсан. 
Энэхүү зорилгынхоо хүрээнд 
2020 онд багагүй ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн ба үүнээс дурдвал: 
Улаанбаатар хотоос эмч 
мэргэжилтэн авчирч Ханбогд, 
Даланзадгад сумдын иргэдэд 
эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо 

хийлгэсэн, “Ногоон Ханбогд” 
аяны хүрээнд Ханбогд сумын 
айл өрхүүдийн дунд мод тарих 
уралдааныг зарлан, модоо сайн 
тарьж ургуулсан арван өрхийг 
шагнаж урамшуулах гэх мэт 
ажлуудыг зохион байгуулаад 
байна. 

“Говийн эрин сан” нь цаашид 
нутгийн иргэдийг аюулгүй 
орчинд аж төрөх, хүүхэд 
залуучуудын мэдлэг боловсрол, 
эрүүл зөв, нийгмийг бүрдүүлэх 
үйлсэд хувь нэмрээ оруулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байгаа 
бөгөөд орон нутгийн аж ахуй 
нэгж, байгууллагатай хамтран 
ажиллах урилгыг хүргүүлснийг 
та бүхэнд дамжуулахад таатай 
байна.

“Оюу толгой” компани нь нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн 
хамгааллын чиглэлээр хэд хэдэн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэн ажилладаг ба эдгээрийн нэг болох заган 
ойг сэргээх, тархалтын хүрээг нь тэлэх ажлыг 2016 
оноос  хийж ирсэн байна. 

“Мөнх ногоон галба” ТББ нь хамтын оролцоотой 
байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ хөтөлбөрт оролцогч 
малчдадаа нэмэлт орлогын эх үүсвэр бий болгох 
зорилгоор байгаль орчны хамгааллын төсөл 

   “Мөнх ногоон галба” ТББ нь 2019 оноос эхлэн малчидтай хамтран энгийн гар худгийн 
түвшин хэмжилтийг хийж байна. Усны хяналт шинжилгээнд 85 малчин өрх хамрагдан, 
өөрсдөө худгийн усны түвшинг хэмжиж, хяналт хийдэг. Энэ удаад усны мониторингод 
хамрагдаж байгаа Баян багийн малчин Э.Үйтүмэнгийн   эзэмшдэг Хурал цавчир   худгийн 
2019 оны  2, 3, 4, 2020 оны 1, 2, 3-р улиралд хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгээс хүргэж байна.  
Тухайн худгийн   усны түвшин хэлбэлзэл 0.01-0.05 метр буюу маш бага хэлбэлзэлтэй  байна. 
Уг худгаас сард дунджаар 700-800 орчим мал уудаг. Хур тунадастай улиралд усны түвшин 
0.02-0.05 м дээшилдэг байна. 

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛЛЫН АЖИЛД ОРОН НУТГИЙН МАЛЧИД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Малчдын оролцоо бидэнд хамгийн чухал

хөтөлбөрүүдэд хамрагдахыг зорин ажилладаг. Энэ 
удаад “Оюу толгой” компанийн нөхөн сэргээлт, 
дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд зарлагдсан 
тендерт амжилттай оролцон шалгарч, хөтөлбөрт 
оролцогч дөрвөн багийн 18 малчдын төлөөлөл, 
“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын ажилтнууд, зөвлөх 
мэргэжилтэн, тээвэр болон усны машины жолооч 
зэрэг нийт 26 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хийсэн нь онцлог, давуу 
талтай байлаа. 

Талбайн тарилтын ажлыг Ханбогд сумын төвөөс 22 км-т 
орших Ухаа загийн хоолойн 5.1 га талбайд Монгол азар, 
Сибирь хармаг, Давссаг заг гэсэн гурван зүйл ургамлын 
нийт 5,180 суулгацыг технологийн дагуу тарьж, усалгаа 
хийн, өвөлжилтөд бэлтгэлээ. Орон нутгийн малчид, 
иргэд энэхүү нөхөн сэргээлтийн ажилд оролцсоноор 
мод тарих, нөхөн сэргээлт хийхийн ач холбогдол, цаашид 
хэрхэн хайрлан хамгаалж, ургуулах, өрхийн хэрэгцээндээ 
ургамал тарих зэрэг тодорхой ойлголттой болох үр 
өгөөжтэй ажилд идэвх зүтгэлтэй хамтран ажиллалаа.

Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр
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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

20 ӨРХӨД ГЭРИЙН ДУЛААЛГА ХАЛААЛТЫН БАГЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ

Аймгийн Мал Эмнэлгийн Газрын мэдээ Уран зохиолын булан

НҮБ-ийн Хүүхдийн сан Швейцарын хөгжлийн 
агентлаг, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар хамтран ӨРХ ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛ-
ийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд 20 өрхөд монгол 
гэрийн дулаалга, халаалтын шинэ арга технологийг 
нэвтрүүлэв. Дулаалга, халаалтын бүрэн багц нь уур ус 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бруцеллёз өвчнөөр эрүүл-халдваргүй тайван бүс болохыг 
баталгаажуулах шинжилгээг 15 сумын 30 багийн 415 өрхийн адуу-200, тэмээ-259, үхэр-
700, хонь-2,596, ямаа-9,745 буюу нийт 13,500 толгой малд хийсэн ба  мал, амьтны гоц 
халдварт мялзан өвчний тандалт шинжилгээнд  Мандал-Овоо, Хүрмэн, Даланзадгад, 
Булган сумдын найман багийн 40 өрхийн 960 толгой малыг, шүлхий өвчний шинжилгээнд  
Манлай, Ханбогд сумын дөрвөн багийн 30 өрхийн 450 толгой малыг тус тус хамруулан, 
халдваргүй болохыг баталгаажууллаа.

МЗЭ-ийн Өмнөговь аймаг дахь салбарын 
тэргүүн Д.Мишигсүрэн

2013 онд “Ертөнцийн өнгө” ном
2016 онд “Ер бус ертөнц” ном гаргасан.
2010 оны “Эгшиглэнт говь” цомын эзэн
2011 оны Хайрын шүлгийн наадмын тэргүүн байрын шагналт

Сэтгэлийн гүн дэх алсаас...

Зүрхэн дундуур минь намрын салхи урсаж өнгөрөхөд

Зөргөөр ганцаараа гэлдэрсэн гөрөөс миний бодлын сэжүүрт хоргодсон

Зүүдний чанадаас хайсаар л чиний дэвтрийн нугалаасанд бүдчихэд

Зөвхөн инээмсэглэл чинь миний нулимсанд торсон

Эзэнгүй сүмийн оройд хань эрсэн хэрээ гуагчихад

Эрэлдээ цайсан эрийн бодолд сүүмийх ганц хайлаас горьдлого төрүүлдэг шиг

Эмжээр нимгэрсэн сэтгэлийн чанадаас чиний дүр бүдэгхэн сүүмийж

Эрлээ олсон шиг хэдэн үгээ чирсээр би дэвтрээ дэлгэнэ ээ

Бударганы оройд салхи амсах голио тэнгэр царайчлах гантай зунаар

Бут норгож шидлэх хэдэн дусал чийг үнэртүүлж замхрах шиг

Будантай бодлын эрээн салхи холоос наашлахад

Бутархай хэдэн мөртөө хумьж шүлэг болгон мэтгэдэг ээ

Хүмүүний  аашийг шүүрдэж, шүүрдэж атгасан жаахан гэгээ минь

Хөл ихтэй дэлхийн үймээнд үйчих вий дээ, тэрлэгээ нөмөргөөд баринтаглахсан

Хөлчүү сэтгэлийн угаас тарнидаж ш ившсэн шүлэг минь

Хөх намрын салхинаас дайжчих вий дээ, алгандаа бүлээцүүлж өнжихсөн

Ижлийнхээ араас чөдөртэйгөө дэгж цөхрөх хангал морьд шиг

Бодлоос минь цамнасан ч бусдын сонор мялааж амжаагүй мөртүүд минь

Яг одоо хэн нэгний өмнө урсана

Ялимгүй ичингүйрсхийгээд дэвтэрт минь  эргэж хургана

Сэтгэлийн гүн дэх алсын бодлоос үгээр бороо зүсрэхэд

Сэрүү татсан бүхэн арилж одно

Сэрж гэгээрэх энэ мөчид

Шүлэг сэржимлэсэн байдаг аа

2016.02.21
Д.Мишигсүрэн

“Ер бус ертөнц” номоос

үл нэвтрэх бүрээс, хаяавч, шалавч, хаалганы дулаалга, 
халаагуур ширээ зэрэг багтана. 

Агаарын бохирдол өндөр бүсийн хувьд нүүрс түлэх 
улмаар агаар бохирдуулах хүчин зүйлийг бууруулах, 
нөгөөтээгүүр айл өрхүүд тохилог, дулаан орчинд 
амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үр дүнтэй ажил болж 

байна. Цахилгаанаар халах халаагуур, дулаалгын 
энэхүү технологийг өөр аймгуудад нэвтрүүлсэн 
бөгөөд дулаан тохируулга температураас хамаарч 
сард төлбөр 70.000-120.000 төгрөг гардаг байна.

#Өрх_гэр_бүлийн_хөгжлийн_жил_2020

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020 оны гуравдугаар сарын 17-ны өдрийн А/245 
дугаар “Мал угаалга, хашаа хорооны ариутгал-2020” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
захирамж болон 15 сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн 850.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй “Мал угаалга, хашаа хорооны ариутгал 
халдваргүйтгэл-2020” арга хэмжээг 15 сумын 59 багийн 6,108 малчин өрхийн 2.9 сая 
толгой малыг угаах, 5,764 хашаа хороог ариутгахаар төлөвлөн 2020 оны долоодугаар 
сарын 01-ний өдрөөс зохион байгуулан ажиллаж, 100 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжүүллээ. 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2020 ОНЫ АРАВДУГААР САР

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

КОВИД-19 ХАЛДВАРААС ХАМТДАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ

“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 салхины 
зонхилох чиглэл бүхий 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.

“Рио Тинто”, “Оюу толгой” компаниуд КОВИД-19 
цар тахалтай хийх тэмцэл, цар тахлын нийгэм 
эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах хүчин 
чармайлтад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 602 мянган 
ам.доллар буюу ойролцоогоор 1.7 тэрбум төгрөгөөр 
Монгол Улсын цар тахлын эсрэг үйл ажиллагааны 
тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, хариу үйлдэл 
үзүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийгдэх 
төслүүдийг шинээр санхүүжүүлэхээр боллоо.

Энэхүү бэрхшээлт цаг үед “Рио Тинто”, “Оюу 
толгой” компаниуд НҮБ-ын Хүн амын сан болон улс, 
орон нутгийн холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
урьдчилан сэргийлэх суурь арга хэмжээг дэмжих 
зорилгоор хамтран ажиллаж байна. 

Рио Тинто компанийн Монгол дахь үйл 
ажиллагаа хариуцсан дэд захирал Х.Амаржаргал 
хэлэхдээ: “Рио Тинто компани цар тахлын энэ 
цаг үед өөрийн ажилтнууд болон үйл ажиллагаа 
явуулж буй улс орныхоо ард иргэдийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаанд тогтмол анхаарч, 
уурхайн үйл ажиллагааг саадгүй явуулахыг зорин 
ажиллаж байна. Ингэснээр бид бүхэн улс, орон 
нутгийн татварт хувь нэмрээ оруулан, харилцагч 
худалдан авагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангах 
боломжтой байх болно. Бид НҮБ-ын Хүн амын 
сантай хамтран Монгол Улс дахь КОВИД-19 болон 
бусад халдварт өвчний оношилгоо, эрт илрүүлэлтийг 
сайжруулах, зайн оношилгоо, эмчилгээний чадавхыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах болсондоо баяртай 
байна” гэсэн юм. 

 “Оюу толгой” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Армандо 
Торрес: “Цар тахал биднийг үйл ажиллагааг хэр зэрэг 
бат бэх, тогтвортой байгаа вэ гэдгийг сорьж байгаа 
энэ үед бид хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг даван туулж, 
бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой байлгах бүхий л 
арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Ийм учраас хамтран 
ажиллаж буй түнш, орон нутгийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор 
бэлэн байдлыг нь нэмэгдүүлэхэд бид зохих хувь нэмрээ 
оруулж, эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлтэй нөхцөл 
байдлыг хамтдаа даван туулж чадах юм. Бид энэ бүх 
бэрхшээлийг хамтдаа даван туулж гарна” гэв. 

Энэхүү түншлэлийн үндсэн зорилго нь эрсдэл 
өндөртэй, ар гэрийн гачигдал, санхүүгийн чадавх 
султай ард иргэдэд үйлчилдэг эрүүл мэндийн 
нэгжийн чадавхыг үргэлжлүүлэн сайжруулж, 
КОВИД-19 болон бусад төрлийн халдварт өвчнийг 
оношилгооны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, КОВИД-19 
цар тахлын үед мэргэжлийн эмчийн тогтмол үзлэгт 
хамрагдах шаардлагатай, эрсдэл өндөртэй өвчтөн, 
жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зайн оношилгоо, эмчилгээ 
үйлчилгээг чанартай, цаг алдалгүй хүргэх явдал юм.

Энэхүү хөрөнгө оруулалтын дүнд ямар 
үр дүн гарах вэ?

Оношилгооны чадавх нэмэгдэнэ
Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо, 

эмчилгээний төв, Дорноговь аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэг, Яармаг дахь Нийслэлийн КОВИД-19/
Эх, хүүхдийн эмнэлэг, ЭХЭМҮТ-д оношилгооны 
үйлчилгээний нэгжийг байгуулна:
• Лабораторийн дараах төхөөрөмжийг нийлүүлнэ. 
• Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо, 

эмчилгээний төв, Дорноговь аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэг, Яармаг дахь КОВИД-19/Нийслэлийн 
Эх, хүүхдийн эмнэлэгт тус бүр гурван ширхэг 
термоциклийн төхөөрөмж. ЭХЭМҮТ-д нэг 
термоцикл байдаг. 

• PCR буюу Полимеразийн гинжин урвалын дөрвөн 
лаборатори

• ДНХ-тэй ажиллах бичил хурилтуур 
• Цельсийн -70 градусын дөрвөн ширхэг хөлдөөгч 
• ДНХ, РНХ ялгах төхөөрөмж
• КОВИД-19 праймер ПГУ-ийн урвалж

Лабораториудыг дээрх төхөөрөмжөөр хангаснаар 
халдварт өвчний оношилгоонд тавигддаг олон 
улсын стандарттай нийцэхийн сацуу холбогдох 
хэрэгцээт төхөөрөмжөөр хангана.

Европын Холбооны санхүүжилтээр Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллаж 
лабораторийн боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэнэ.

Зайн оношилгоо, эмчилгээ
Мэргэжлийн эмчийн байнгын үзлэгт орох ёстой 

хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалах нөхцөл бүрдэнэ: 

• Эх, нярай, хүүхэд, өсвөр насны хүүхдийн эрүүл 
мэнд, дотор, эндокринилоги, сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүдтэй анхан шатанд 
ажиллаж буй эрүүл мэндийн ажилтнуудыг 
холбох, цахимаар зөвлөлдөж, улмаар эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээг хүргэх тухай заавар 
боловсруулна.

• Өмнөговь, Дорноговь аймгийн багууд, 
Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 
гэр хорооллын бүсэд ажилладаг анхан шатны 
эмнэлгийн ажилтнуудад шаардлагатай эрүүл 
мэндийн тусламжийн хэрэгслийг нийлүүлэх. 
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/291 тоот 
тушаалд дурдсан байдаг бөгөөд дараах хэрэгсэл 
ордог. Үүнд: 

• Интернэтийн эрх бүхий зөөврийн таблет
• Судасны цохилт хэмжигч
• Жинлүүр
• Цусны даралт хэмжигч
• Чагнуур
• Халуун хэмжигч
• Цусан дахь сахар, холестерины түргэн оношлуур.

Алсын зайнаас жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх 
эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх 
тухай сургалтыг эмч нар зориулан Zoom, эсвэл 

Mn.Obstetrics гэх мэттэй дүйцэх Эрүүл мэндийн 
яамнаас баталсан программ хангамжийг ашиглан 
явуулна.
“Оюу толгой” компанийн өмнө нь гаргасан 

санаачилгууд
“Оюу толгой” компанийн захиргаа болон 

компанийн ажилтнууд КОВИД-19 цар тахлын 
дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх хүчин чармайлтад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 455 сая төгрөгийн 
хандив өгсөн юм. Үүнээс 100 сая төгрөгийг 
Монголын Уул уурхайн үндэсний ассоциациар 
дамжуулж Монгол Улсын Засгийн газарт, 200 сая 
төгрөгийг Өмнөговь аймгийн Онцгой комисст, 10 
сая төгрөгийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-
аар дамжуулан Ханбогд сумын Онцгой комисст 
хандивласан юм. Оюу толгойн уурхайчид хандивын 
аян өрнүүлсний үр дүнд цугларсан 145 сая төгрөгийг 
Эрүүл мэндийн яаманд мөн хандивласан. Энэхүү 
хандивын аянд Оюу толгойн гэрээт 38 компанийн 
ажилчид оролцсон юм.

Нэмэлт мэдээлэл
Рио Тинтогийн зүгээс КОВИД-19 цар тахлын 

үеийн сэргээн босгох үйл ажиллагаанд зориулж 
буй 602 мянган ам.доллар нь дэлхийн улс орнуудад 
зориулан гаргаж буй түншлэлийн нэг санаачилга 
юм. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах 
хуудаснаас авна уу.

https://www.riotinto.com/news/covid-19

Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгой уурхайн агаарын чанарын 
суурин станцуудын 2020 оны IХ сарын 16-аас  X сарын 15-ны 
өдрийн хоорондох 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.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны хэлтэс
Утас: +976-331-880 (5316), +976-331-880 (7634)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим хуудаснаас авна уу.

Зургийг www.agaar.mn сайтаас авч ашиглав

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 0.002мг/м3, Станц#5 (ХA)-д 0.003мг/м3 тус тус байсан бол 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 
(ХС)-д 0.004мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.002мг/м3 , Станц#5 (ХA)-д 
0.016мг/м3 тус тус агууламжтай байв. 

Өнгөрсөн сарын хугацаанд хоёр удаа бороо орсон ба нийт 5.08мм хур тунадас орсон. 
Салхины дундаж хурд 5.0 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД) орчим байв.
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