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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
“ОЮУ ТОЛГОЙ” уурхайн “Байгаль 
орчны цахим хяналт шинжилгээ” 
төсөл 2020 оны шилдгээр шалгарлаа

ТООРОЙН ТӨГЛИЙН СЭРГЭН УРГАХ 
НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

2020 ОНЫ САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

3-р нүүр 6-р нүүр

Рио Тинто компанийн Зэс-Очир эрдэнийн группийн 
Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит “Тэргүүн санаачлагч” 
шагналд Оюу толгой уурхайн Эрүүл мэнд, Аюулгүй 
ажиллагаа, Байгаль орчин, Аюулгүй байдлын хэлтсийн 
Байгаль орчны багийн хэрэгжүүлж буй “Байгаль орчны 
цахим хяналт шинжилгээ” төсөл нь “Өсөлт” төрөлд 
шилдгээр шалгарлаа.

Тоорой мод нь шинжлэх ухааны нэршлээр Бургастаны 
овог Элдэв навчит улиас (Populus diversifolia) бөгөөд 
Монгол Улсын улаан номын жагсаалтад нэн ховор 
зүйл хэмээн ангилагдсан бол ДБХХ-ны Улаан дансны 
шалгуураар олон улсын хэмжээнд “Үнэлгээ хийгдээгүй”, 
Бүс нутгийн хэмжээнд “Эмзэг” хэмээн үнэлэгдсэн байна. 

Бид ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийн гэрээг 
нэмж Голомт, Хас, Худалдаа хөгжлийн банктай байгуулснаар 
нийт таван арилжааны банктай хамтран ажиллахаар боллоо.

“Оюу толгой” ХХК нь нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг 2016 оноос Монгол Улсын арилжааны 
банкнуудтай хамтран хэрэгжүүлсэн ба энэхүү хөтөлбөрөөр 
ханган нийлүүлэгч нартаа бага зардал бүхий санхүүжилт авах 
боломж олгох, мөн орон нутгийн бизнес эрхлэгч нарт мөнгөн 
хөрөнгөө зөв, зохистой зарцуулахад нь туслах зорилготой 
байсан. Энэхүү хөтөлбөр нь дотооддоо аюулгүй, өрсөлдөхүйц 
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгоход үндсэн хөшүүрэг 
болж байгаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд 300 гаруй үндэсний жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчид 600 мянган ам долларын санхүүжилт 
аваад байна. Банктай хамтран ажиллах хамтын ажиллагааны 
хүрээнд Монгол Улсын томоохон арилжааны банкууд 
тухайлбал Голомт, Хаан, Хас, Худалдаа хөгжлийн банк болон 
Капитрон банктай тус тус ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний 
санхүүжилтийн гэрээг шинэчлэн сунгасан ба ингэснээр ханган 
нийлүүлэгчдийнхээ бага зардал бүхий аюулгүй санхүүжилт авах 
боломжийг нэмэгдүүлээд байна. Энэхүү гэрээг байгуулснаар 
ханган нийлүүлэгчид хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр өрсөлдөхүйц 
хүүтэй зээл авах боломжтой болж байгаа төдийгүй ханган 
нийлүүлэгчдийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулж, “Оюу 
толгой” компанитай урт хугацаанд хамтран ажиллаж, бизнесээ 
амжилттай өргөжүүлэх боломжийг олгож байгаа юм.

Зарим арилжааны банкнууд “Оюу толгой” ХХК-ийн ханган 
нийлүүлэгч нарт зориулан тусгай цахим хуудсыг нээгээд байна. 

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аас “Говийн 
Оюу-Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийг Өмнөговь 
аймагт нэн хэрэгцээтэй мэргэжлээр суралцаж 
буй тэргүүний оюутнуудыг хамруулан 2016 
оноос эхлэн тав дахь жилдээ хэрэгжүүлж 
байна. 

“Говийн Оюу-Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрт 
Өмнөговь аймагт шаардлагатай байгаа 
боловсрол, эрүүл мэнд, соёл урлаг, хөдөө 
аж ахуй, барилга, уул уурхай зэрэг салбар, 
чиглэлийн 30 орчим мэргэжлээр дотоодын 
магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд 

ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

“ГОВИЙН ОЮУ-ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ” ХӨТӨЛБӨРТ 
ШАЛГАРСАН ОЮУТНУУДАД ТЭТГЭЛЭГ ГАРДУУЛЛАА.

ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Санал: Орон нутгаас 9 санал хүлээн авав.

Гомдол: 2020 онд 8 гомдол хүлээн авч 4 гомдлыг шийдвэрлэв. 4 гомдол судлан шийдвэрлэх шатанд 
явж байна.

Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс нийт 87 хүсэлт хүлээн авч 79 хүсэлтийг 
шийдвэрлэсэн байна.  8 хүсэлт судлан шийдвэрлэх шатанд явж байна.

2020 онд хүлээн авсан гомдлууд (сараар)

2020 онд хүлээн авсан хүсэлтүүд

Тухайлбал:

Хаан банк: https://www.khanbank.com/mn/corporate/product/167

Худалдаа хөгжлийн банк: https://tdbm.mn/mn/12981/c?m1757&mc=12975

Голомт банк: https://www.golomtbank.com/corporate/credit-facility

Хас банк: https://www.xacbank.mn/product/122

амжилттай суралцаж буй оюутнуудыг 
хамруулдаг. 2020-2021 оны хичээлийн 
жилд өмнөх жилүүдэд тэтгэлэгт хамрагдан 
амжилттай суралцаж, тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
гэрээгээ сунгахаар болсон оюутнууд мөн 
шинээр тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж 
байгаа нийт 47 оюутан сургалтын төлбөрийн 
тэтгэлгийн батламжаа гардаж авлаа.
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Садга хочит сайн анчин Балжирынхан овогт 
Пүрэвийн Баянмөнх 50 насны алтан ембүү 
өвөртлөөд, унаган нутагтаа удам хэлхсэн 

эгэл бор эр эхнэр Сүрэнжаргалын хамт малын 
хөлийн тоосонд малын буян хишгийг нь хүртэж 
явнам. Гэргий нь Оросын холбооны улсын Ярослав 
хотод гэр ахуйн цахилгаан хэрэглэлийн засварчин 
мэргэжлээр төгсөж, Өмнөговь аймгийн нийтийн 
ахуй үйлчилгээний салбарт ажиллаж байсан ба 
тус байгууллага задарсны улмаас орон нутагтаа 
иржээ. Баянмөнхийн аав 1958 оноос “Галбын 
хөгжил” нэгдлийн малчнаар ажиллаж аймгийн 

“Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө-2040”-г боловсруулах ажлын явц:

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ийн захиалгаар, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн санхүүжилтээр Барилга Хот Байгуулалтын Яам, 
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын оролцоотой хамтын 
ажиллагааны хүрээнд “Ханбогд сумын төвийн Хөгжлийн 
Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, хэсэгчилсэн төлөвлөгөө 
боловсруулах” ажил идэвхтэй өрнөж байна. 

2020 оны аравдугаар сард Ханбогд сумын иргэд, оршин 
суугчдад Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц, 
сумын төвийн бүсчлэл, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд, 
барилгажилт, орон сууц, үйлдвэрлэл, инженерийн дэд 
бүтцүүдийн төлөвлөлт, холбоо харилцаа, зам, нийтийн тээвэр, 
аялал жуулчлалын хөгжлийн төлөвлөлт зэргийн хэтийн 
хөгжлийн төлөвлөлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулан, санал авах 
“Иргэдийн хэлэлцүүлэг”-ийг амжилттай зохион байгууллаа. 

Ханбогд сумын 2040 он хүртэлх хөгжлийн төлөвлөлтийн 
концепцыг дараах байдлаар тодорхойлоод байна. Үүнд: 
1. Хүн төвт сум: Ханбогд сумын үнэт зүйл нь сумын иргэд, 

оршин суугчид юм. “Хүний түвшинд, хүний хэмжээнд” хүн 
төвтэй, хэрэглэгчдэд ээлтэй, амьд төлөвлөлтийг бий болгох 

2. Ухаалаг, цэвэр эрчим хүчтэй сум: Хот төлөвлөлтийн 

ажлаа өгөн мэргэжлээрээ ажиллаж байтал улс 
оронд салхи эргэж орон тооны цомхотголд орлоо. 
Цомхотголоор олон мал зүйч ажилгүй болж, 
малын үүлдэр угсаа сайжруулах сайхан ажил, 
мэргэжил унтарсан билээ. Суурин бараадаж, 
хийсэн юмгүй явтал нэгдэл тарж, өмч хувьчлалаар 
малчдад мал тарааж өгснөөр хундан цагаан 
хонио хувьчлалд авч, 2008 оноос мэргэжилтэй 
хоньчин болжээ. 

Дуулаад шалихгүй ч гэсэн 
Дугараа ирвэл буцахгүй 
Уралдаад торойхгүй ч гэсэн
Угшил сайтай адуутай уяачийн хүү 
Наадамд наргиж
Найрт дуулалгүй яах вэ
Сайхан морь унаж
Санхьюу гөлөмтэй эмээл тохох эр хүний 
гангараа
Гавилууд омгийн шилмэл суурийг П.Баянмөнх, 

Б.Артаг, Х Бадрах, Ж.Чинбаатар нарын өрхүүд 
өвөг дээдсийн сонгосон нутаг, бэлчээртээ илүү 
нугаламт хонин сүргээ үүлдэр болгохын төлөө 
эрдэмтэн докторуудтай хамтран ажиллаж 
байна. П.Баянмөнх мал сүргийнхээ тоо толгойг 

Эгэл дурсамжийн эзэн: Удам дамжсан унаган хүү
аварга хоёр удаа, сумын аварга таван удаа болсон 
ба 1989 онд Монгол Улсын Аварга малчин цол 
хүртсэн, нутаг усандаа хүндлэгдсэн хоньчин 
байлаа. Мөн Улсын Тэргүүний анчин цолтой аав 
нь Гавилууд омгийн илүү нугаламт хонины цөм 

ХАНБОГД СУМЫН ХӨГЖИЛД ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ “ГУДАМЖ ТӨСӨЛ”
2020 оны аравдугаар сарын 30-ны 

өдөр Ханбогд сумын төвийн 26.8 га цэвэр, 
бохир ус холбогдож буй нутаг дэвсгэрт 
амьдарч буй айл өрхүүдийн тав тухтай 
орчныг сайжруулах зорилгоор санаачилсан 
“Ханбогд гудамж” төслийн тохижилтын 
зургийг төсөлд хамрагдаж буй айл өрхүүдэд 
танилцууллаа. Энэхүү төсөл нь явган зам, 
дугуйн зам, гэрэлтүүлэг, хашаа, сүүдрэвч, 
ногоон байгууламж, хогны сав зэрэг иргэдэд 
ээлтэй орчин, нийтийн талбайн загваруудыг 
сонголттой байдлаар боловсруулсан. Тус 
зураг төсөл хийж байгаа талбайд 113 айл 
өрх хамрагдаж байна.

Сонгосон байршлын онцлог: 
Зураг төсөл хийж байгаа талбай нь 

хатуу хучилттай автозамаар хүрээлэгдсэн, 

ногоон хөгжил, ногоон барилгын шаардлагыг хангасан 
эрчим хүчний хэмнэлттэй, сэргээгдэх эрчим хүч ашигласан 
ногоон хөгжлийн загварыг бий болгоно. Эрчим хүчний үр 
ашигтай байдлыг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний эрэлтийг 
сэргээгдэх эрчим хүчээр хангасан сум

3. Говийн ногоон сум: Өмнөд говийн бүсэд жишиг 
болохуйц цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламж бүхий бүтээн 
байгуулалтыг хослуулсан ногоон сумыг бий болгох. Олон 
нийтийн амралт, чөлөөт цагаа өнгөрөөх амьдрах таатай 
орчныг бүрдүүлэх ногоон бүстэй сум

4. Иргэддээ ээлтэй, иргэдийн оролцоог дэмжсэн 
сум: Оршин суугчид, иргэд сумынхаа хөгжил, бүтээн 
байгуулалтад голлох үүргийг гүйцэтгэж иргэдийнхээ 
оролцоотой бүтээн байгуулалт, хөгжлийг сайжруулж 
ажлын байр, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх гар урлал, 
аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл үйлчилгээг бий болгон 
эрүүл аюулгүй амьдрах орон зай, нийгэм эдийн засгийн 
төлөвлөлттэй сум

5. Олон талт ашиглалт, олон нийтийн орон зай, ЯВГАН 
хөдөлгөөнийг дэмжсэн сум: Явган явж хүрэх зайнд 
иргэдийн өдөр тутмын бүхий л хэрэгцээг хангах үйлчилгээг 
санал болгон хорооллын доторх замын хөдөлгөөнд явган 
зорчигч, гүйлтийн, дугуйн замыг хөдөлгөөнд үр ашигтайгаар 

тогтвортой барьж, материаллаг баазаа төвхнүүлж 
ажилладаг. Тэднийх худаг дээрээ нарны 
толь тавиулжээ. Өөрийн хөрөнгөөр 1960 оны 
туршлагаар жан цохиж 600 богийн багтаамжтай 
тохилог хороо барьж, үхрийн хашааг тусдаа 
хийжээ.

Сарьсан угалзтай монгол гутал жийж
Санхьюу гөлөмтэй мөнгөн эмээл тохож
Сайвар жороо хонгор морь хүлэглэж 
Саадаг нум зүүн хадаг барьж, сүй тавин
Сүрэнжаргалтай ханилж, хоёр сайхан хонгор 

бүсгүйн аав, ээж болжээ. Их охин Б.Мөнхболор 
хувиараа аж ахуй эрхлэгч, охин Б.Мөнхжаргал 
нь МУБИСургуулийг 2014 онд зураг зүйн 
багш мэргэжлээр төгсөж, Ханбогд сумын 
ЕБСургуулийн хоёрдугаар сургуульд багшилж 
байна. П.Баянмөнх нь одоогоор “Мөнх ногоон 
галба” ТББ-ын ан амьтан, ус, ургамал, агаарын 
чанар судлах мониторингийн ажилд хамрагдаж, 
100км-н хариуцсан талбайдаа ажиглалт хийж 
байна.

Сурвалжилсан М.Дамдинсүрэн
2020.11.15

сүргийг маллаж байхдаа уг цөм сүргийг үүлдэр 
болгон батлуулахад мэргэжилтэн шаардлагатай 
байсан тул хүүгээ залгамжлагчаараа бэлтгэн 
Дундговь аймгийн ХАА-н техникумд явуулжээ. 
Баянмөнхийг 1989 онд мал зүйч мэргэжлээр 
төгсөж ирэхэд сум, нэгдлийн дарга нар Гавилууд 
багийн Засаг даргаар томилжээ. Шинэхэн 
боловсон хүчин олигтой юм хийж амжилгүй 

төлөвлөх, аялал жуулчлал, орон сууцны хорооллын бүсүүдэд 
тодорхой хугацаанд авто машингүй бүсүүдийг бий болгох

Энэхүү төсөл дээр Иргэн таны санал бодлыг тусгах, хамтын 

оролцоотой сум хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах ажил 
явагдаж буй бөгөөд Иргэн та өөрийн санал хүсэлтээ доорх 
хаягаар өгнө үү.

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

Утас: 86648664, А.Ирээдүй – Архитектор

дэмжин гарын үсгээр баталгаажуулах;
• Хашааны загварыг иргэн та сонгох 

ба өөрийн хашааны дэргэдэх ногоон 
байгууламжийг иргэн өөрөө гар бие 
оролцон тарина;

• Гудамж ба нийтийн эзэмшлийн талбайг 
иргэн тантай хамтран хийж гүйцэтгэнэ;

• Тохижилтын ажилд Иргэн бүрийн оролцоо, 
дэмжлэг, хамтын ажиллагаа маш чухал 
тул Та гар бие оролцон, өөрийн амьдарч 
буй орчноо хамтдаа сайжруулна.

“Ханбогд гудамж” тохижилтын хөтөлбөрт 
хамрагдаж буй Их булаг, Бага булаг, Цаг 
уур, Гоёот хэсгийн айл өрхүүд төслийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцан, дэмжиж 
буй гарын үсгээ доорх хаягаар өгөхийг хүсье.

Зураг төслийг санаачлагч:
Ханбогд сумын ЗДТГ, иргэд

Зураг төслийн санхүүжүүлэгч: 
“Оюу толгой” ХХК

Зураг төслийг боловсруулагч:
“Прожект планнер” ХХК

Компанийн орон нутагт төлөөлөгч:
Г.Амарбаяр, утас: 99132299

Олон нийттэй харилцах суваг / facebook group:
ХАНБОГД 26.8га хэсэгчилсэн 

ерөнхий төлөвлөгөө

инженерийн шугам сүлжээ бүрэн 
шийдэгдсэн, хуучин захиргааны барилга, 
соёлын төв, гандан хийд, сургууль цэцэрлэг 
байрладаг. Талбайн урд “Гэгээтийн ам”-ны 
голын сайр түүнийг дагасан хадан хавцлууд, 
хойд талдаа “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн 
байрладаг нь илүү онцлогтой.

Иргэдийн оролцоо:
Иргэн таны оролцоо ба дэмжлэг нь энэхүү 

зураг төслийг бодит болгон хэрэгжүүлэхэд 
чухал хувь нэмрийг оруулна. 

Иргэн ТА:
• Зураг төслийн талаарх мэдээлэлтэй сайн 

танилцах;
• Төсөлд хамрагдаж буй иргэд, оршин 

суугчид нэгдсэн ойлголттой байж, төслийг 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2020 ОНЫ АРВАН ХОЁРДУГААР САР

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

МЭНДЧИЛГЭЭ

Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар

Эрхэм хүндэт Өмнөговьчууддаа шинэ оны мэнд 
хүргэе!

Улиран одож буй 2020 он олон хэцүү сорилттой 
учруулсан нэн амаргүй жил байлаа. Дэлхий нийтийг 
хамарсан цар тахлын эрсдэлтэй онцгой энэ үед бид 
компанийн бизнесийн бэлэн байдлыг хангах, цар тахлын 
нөхцөл байдлын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 
Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой Комисс, 
Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын удирдлагуудын 
гаргасан заавар, шийдвэрүүдтэй үйл ажиллагаагаа 
нийцүүлэн шаардлагатай бүх арга хэмжээнүүдийг 
авч хэрэгжүүлсээр байна. Мөн КОВИД-19 цар тахлын 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд орон 
нутгийн чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хандив 
тусламж дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

Оюу толгой компани орон нутгийн талуудтай 
харилцан хүндлэл, идэвхтэй хамтын ажиллагаа болон 
урт хугацааны зорилго дээр суурилсан тогтвортой, сайн 
хөршийн харилцаагаа бэхжүүлэн ажиллаж байгаа 
бөгөөд орон нутгийн хамтран ажиллагч талууд, иргэд, 
малчид олон нийтийн харилцан ойлголцол, амин чухал 
тусламж дэмжлэгт чин сэтгэлээсээ талархаж буйгаа 
илэрхийлье.

Өмнийн цэнхэр говийнхоо ажилч хичээнгүй ард 
иргэд та бүхэндээ төрийн захиргааны байгууллагын 

нэрийн өмнөөс болон хувиасаа чин сэтгэлийн халуун 
мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье. 

2020 онд орон нутгийн сонгууль амжилттай болж, 
иргэд сонгогчдынхоо итгэл, дэмжлэгтэйгээр орон 
нутгийн төр, захиргааны байгууллагын эрх барих хүндтэй 
бөгөөд хариуцлагатай үүргийг аймгийн Ардчилсан нам 
хүлээн авсан түүхэн үе тохиолоо. 

2020 оны хувьд дэлхий нийтэд дэгдсэн аюулт цар 
тахлын улмаас гадаад дотоодод улс, орны хөгжлийн 
хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж, эдийн засаг, нийгмийн 
болон үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбар, иргэдийн 
амьдралд үлэмж хэмжээний хүндрэл бэрхшээл 
бодитоор бий болж, тэдгээрийг даван туулах арга 
хэмжээг нөхцөл байдалдаа тохируулан үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлсээр багагүй хугацаа өнгөрч байна.

Монгол Улс түүхэнд анх удаа бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжсэн цаг үед Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын хариуцлагатай албанд томилогдон, нэн 
тэргүүнд аюулт цар тахлын халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх, ард иргэдээ хамгаалах, Монгол Улсын 
эдийн засгийн гол бүс нутаг болсон Өмнөговь аймгийг 
эрсдэлгүй “Ногоон бүс” байлгах улсын бодлого 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг бүс нутгийн хэмжээнд 
төлөвлөн, холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, 
иргэдтэйгээ хамтран ажиллаж байна.

Үүний зэрэгцээ аймаг, орон нутгаа хөгжүүлэх 
бодлого, шийдвэрээ боловсруулан аймгийн ИТХ-ын 
хоёрдугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, 2021-2025 онд 
аймгаа хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн 
Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны 
“НУТГИЙН ХИШИГ” мөрийн хөтөлбөр, аймгийн нийгэм, 
эдийн засгийг хөгжүүлэх 2021 оны үндсэн чиглэлийг 
батлуулан хэрэгжүүлж байна. Мөн аймгийн 2021 оны 
төсвийг 228.6 тэрбум төгрөг байхаар батлууллаа.

Энэхүү мөрийн хөтөлбөрөө амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
аймгийн төр, захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
ажилтан бүрийн хамтын идэвх оролцоо, аж ахуйн нэгж, 
иргэдийн дэмжлэг туслалцаа хамгийн үнэтэй тулах хүч 
байх болно. 

Энэ жил Өмнөговь аймгийн хэмжээнд нийт 
нутгийн 70 хувь нь зуншлага тааруухан байсны улмаас 
одоогийн байдлаар нийт нутгийн 80 хувьд нь өвөлжилт 
хаваржилт хүндэрч байгааг үндэслэн малчдад 
туслах, өвс тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлж байна. Мөн улс, орон 
нутгаас хамтран уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортыг 
тасалдуулахгүй байлгах бүх талын арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.

Өмнөговьчууд бид нэгдмэл зорилго, тэсвэр хатуужил, 
хариуцлага, сахилгатай байж сэтгэлийн хүч, итгэлийн 
зориг, эвийн хүчээр цар тахлын болон цаг уурын хүндхэн 
цаг үеийг даван гарч, ирэх он цагийн сайхан бүхэнд 
хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Говь нутаг минь өдрөөс өдөрт өргөжин хөгжиж,
хүн ард минь эрүүл энх, амар амгалан амьдарч

байхын ерөөл өргөе!

Аймгийн Засаг дарга Р. Сэддорж

2020 онд бид нэгдмэл зорилго, эв нэгдэл, тэвчээр 
хатуужил, шавхагдашгүй эрч хүч, ур чадвар, аюулгүй 
байдал болоод хамтын чармайлтын дүнд энэ оныг 
арвин их амжилт, өндөр үр бүтээлтэй үдэж буйг 
бахархан тэмдэглэж байна. Бид дэлхийд өрсөлдөх 
аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлээ хадгаллаа. 2020 
оны үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөө биелүүлэн ажиллаж 
байна. Зэсийн салбарын хариуцлагатай үйлдвэрлэгчийг 
тодруулдаг ‘Хариуцлагатай зэс үйлдвэрлэгч’ батламжийн 
эзнээр “Оюу толгой”-чууд шалгарлаа. 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, орон нутгийн түншүүдийнхээ хамтаар 
бид энэ амжилтад хүрсэн. Бид орон нутаг болон байгаль 
орчны өндөр стандартуудаа хадгалан ажиллахын 
зэрэгцээ байгаль орчны мэргэжилтнүүд болон орон 
нутгийн ард иргэдийн санал зөвлөмжийг цаашдаа ч үйл 
ажиллагаандаа тусган ажиллана. 

Өмнөговь аймагтай байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээ болон Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн 5 
жилийн ойг цахим байдлаар тэмдэглэлээ. Бид өнгөрсөн 
хугацаанд Сангийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, 
талуудын харилцаа, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн нөр их ажлын ард гарлаа. Нийтдээ 65 тэрбум 
төгрөгөөр 250 төсөл санхүүжүүлсэн ба үүнээс 135 төсөл 
хэрэгжиж дууссан, 115 төсөл хэрэгжилтийн шатандаа 
байна. Өнгөрч буй 2020 онд Даланзадгад сум дах усан 
бассейныг ашиглалтад оруулсан ба 1,200 хүүхдийн 
сургуулийн барилгын ажил явагдаж байна. Мөн Ханбогд 
сумд хог хаягдлын далан, үерийн байгууламж, малын өвс 
тэжээлийн сан байгууллаа.

Улс орон даяар онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа 
энэ үед бид урьд өмнөхөөс илүү нягт хамтран ажиллаж 
байж энэ хүнд хэцүү цаг үеийг хамтдаа даван гарч чадна 
гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна.

Танд болон та бүхний гэр бүлд шинэ оны
халуун мэндчилгээг өргөн дэвшүүлж,

эрүүл энхийг хүсэн ерөөе!

“Оюу толгой” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
Армандо Торрес

Оюу толгойчууд бид байгаль орчинд 
ээлтэй, хариуцлагатайгаар үйл ажиллагаагаа 
явуулахыг эрмэлзэж ажилладаг. Энэ 
зорилгынхоо хүрээнд говь, цөлийн бүс 
нутагт ургадаг ургамлуудыг тарьж ургуулах 
“Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар”-
таа жилд 80 мянга гаруй суулгацыг тарьж 
ургуулдаг. 2012-2020 онд нийт нийт 37 
зүйлийн бэлчээр, тэжээлийн ач холбогдолтой 

Оюу толгой уурхайн “Байгаль орчны цахим хяналт шинжилгээ” төсөл 2020 оны шилдгээр шалгарлаа
Рио Тинто компанийн Зэс-Очир эрдэнийн группийн Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит “Тэргүүн 

санаачлагч” шагналд Оюу толгой уурхайн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин, 
Аюулгүй байдлын хэлтсийн Байгаль орчны багийн хэрэгжүүлж буй “Байгаль орчны цахим хяналт 
шинжилгээ” төсөл нь “Өсөлт” төрөлд шилдгээр шалгарлаа. Тус төслийн хүрээнд: 
• Газар хөндөх зөвшөөрөл болон дүгнэлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх;
• Байгаль орчны хяналт шинжилгээний бүртгэлийг хээрийн нөхцөлд шууд цахим хэлбэрээр 

бүртгэж, үндсэн мэдээллийн санд оруулах;
• Уурхайн усны балансын нэгдсэн систем хөгжүүлэх;
• Агаарын чанарын суурин сүлжээ автомат станц ажиллуулах;
• Байгаль орчны хяналт шинжилгээнд дрон ашиглах зэрэг хэд хэдэн шинээр санаачлан 

хийгдсэн ажлууд хамрагдсан байна.
Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажлуудыг автоматжуулж, бүртгэлийн системийг 

цахим болгосноор мэдээллийг илүү нарийвчлалтай бүртгэж, цаг хугацаа хэмнэн, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлж ажилтнууд алслагдмал талбайд аюулгүй ажиллах давуу талуудыг бий болгосон. 
Энэхүү сайжруулалтын ажлуудыг “Оюу толгой” компанийн Техник болон нэгдсэн төлөвлөлт - 
Нөөц болон Системийн хэлтсийн Систем, Дата баг нь Мэдээллийн технологийн багтай хамтран 
хийсэн энэхүү ажил нь манай мэргэжилтнүүдийн ур чадвар дэлхийн түвшинд хүрснийг харуулаад 
зогсохгүй Рио Тинто компанийн бусад уурхай болон Байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй аль ч газар ашиглах боломжтой гэдгээрээ онцлог юм.

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажлуудыг автоматжуулж, 
бүртгэлийн системийг цахим болгохоос өмнөх болон дараах байдал

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажилд дрон ашиглахаас 
өмнөх болон дараах байдал

ургамлыг тариад байна. Эдгээр ургуулж буй 
ургамлуудаа нөхөн сэргээлт болон орчны 
тохижилтын ажилд ашигладаг бөгөөд 2012-
2020 онд нийт 117 850 ш суулгацыг уурхайн 
талбай болон сум орон нутгийн ногоон 
байгууламжийн ажилд ашиглаад байна.

2020 онд “Жавхлант говь инвестмент” 
ХХК-аас санаачлан “Говийн эрин сан” 
болон “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны 

Ханбогд сумын 29 дүгээр цэцэрлэгийн багачууд маань
“Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар”-т зочилж,
говь нутгийнхаа ургамлуудтай танилцлаа.

хэлтэс хамтран “Ногоон Ханбогд” аяныг 
хэрэгжүүлж, тус аянд оролцсон иргэдийг 
урамшуулах арга хэмжээг Ханбогд сум дахь 
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт 
зохион байгууллаа. Тус аяны хүрээнд “Оюу 
толгой” ХХК-аас Ханбогд сумын 37 айл 
өрхөд 422 ширхэг мод, сөөгийг тавдугаар 
сард хүлээлгэн өгч, хэрхэн ургуулж, арчлах 
талаар зөвлөгөө өгсөн бөгөөд оролцсон өрх, 

иргэдээс шалгарсан 10 өрхийг “Жавхлант 
говь” ХХК-аас 500,000 төгрөг, дурсгалын 
зүйлээр урамшуулав.

Ажиллаж, амьдарч буй орчноо 
тохижуулан Ногоон ирээдүйг бүтээлцэх 
хүсэл сонирхлыг дэмжин ажилладаг иргэд, 
байгууллагууд болон аяныг санаачилсан 
“Жавхлант говь инвестмент” компанийн хамт 
олондоо талархал илэрхийлье.
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ,
БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
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Даланзадгад
Манлай
Бусад сум

Бусад
Удирдах ажилтан
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Оператор
Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан
Дадлагажигч ажилтан
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35

2020 оны 11 дүгээр сарын 30
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Оюу толгой ХХК
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КАМЛ ХХК
Өгөөмөр Гавилууд ХХК
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК
Саппорт Сервис Монголиа ХХК
Терра Экспресс ХХК
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК
Ханбогд Хайрхан ХХК
Ханбогд Хурд ХХК
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28

379
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Бусад /20-иос бага ажилтантай/ ХХК
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37 %
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"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2020 оны 11-р сарын 30-ны 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2830 ажилтан ажиллаж байгаа нь  
уурхайн талбар дээрх нийт ажиллах хүчний 27%-ийг эзэлж байна.
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2925 2977 2939 3052 3031 2913 2886 2942 2897 2896 2874 2830

10-р сар 11-р сар
2019 2020

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 9-р сар

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн 
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн (ГТЗ)1 
хурал 2020 оны аравдугаар сарын 27, 28-нд 
Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. Хуралд ГТЗ-
ийн гишүүд болох Ханбогд сумын Захиргааны 
төлөөлөл, Малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” 
компанийн төлөөлөл мөн зөвлөлийн гишүүдэд 
нэмэлт мэдээлэл өгөх зорилгоор “Мөнх ногоон 
галба” ТББ-ийн дөрвөн ажилтан, Ханбогд сумын 
Малын эрүүл мэндийн төвийн гурван ажилтан 
хуралд оролцлоо.

Хурлаар хөтөлбөрт тусгагдсан асуудлуудыг 
дэлгэрүүлэн хэлэлцэж, дараах шийдлүүдийг 
гаргав. 

• “Оюу толгой” компанийн Байгаль орчны хэлтэс 
2020 оны ажлын тайлангаа танилцууллаа 

• Оюу толгой уурхайн хаягдлын сан дээр 

• Малчдаас ирсэн хоёр өргөдлийг хэлэлцэж 
шийдвэрлэв

• Тэжээлийн ургамал тариалах төслийн оронд 
хэрэгжүүлэх төсөл дээр талууд хувилбар 
боловсруулан танилцуулахаар тохиролцов.

• ГТЗ-н мэдээлэл харилцаа холбоо, олон нийтийн 
сүлжээнд мэдээ оруулах үйл ажиллагааг 
удирдах журмын төслийг хэлэлцэв

• ГТЗ-ийн вэбсайтын ерөнхий бүтэц, загварыг 
хэлэлцэв

• ГТЗ-н ашиг сонирхлын зөрчлийг удирдах 
журмын төслийг хэлэлцэж баталлаа

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл

“Мөнх ногоон галба” ТББ -ын мониторингийн 
төлөвлөгөө, төсвийг хэлэлцэж, баталлаа

• Малын эрүүл мэндийн төвийн мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эхэлж байгаа мэдээлэлтэй танилцав

• Ханбогд сумын мал сүрэгт хийгдэх өвчлөлийн 
суурь судалгааны төслийн мэдээлэлтэй 
танилцав

• 2020 онд баг бүрт таван гар худаг сэргээн 
засварлах ажлыг зохион байгуулах

• Малчны зах, Мал нядалгааны зам төслүүдийг 
малчдаас гарсан саналын дагуу ажлыг 
эрчимжүүлэх төлөвлөгөөг батлав

• Бэлчээрийн нөөцийн зураглал гаргаж, уг 
зураглалд тулгуурлан шинээр гаргах уст цэгийг 
тогтоох, малчдаас санал авах

1 Ханбогд сумын сумын удирдлага, Малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компанийн хамтарсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь талуудын маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор Харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг зурсны дагуу 2015 оны зургаадугаар сарын наймны өдөр албан ёсоор байгуулагдсан болно.

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум



 5

ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2020 ОНЫ АРВАН ХОЁРДУГААР САР

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

Бизнесийн Инноваци Хөгжлийн Төвийн мэдээ

“Оюу толгой” компани нь уурхайн мянга, мянган 
ажилчдадаа эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, органик 
байгалийн бүтээгдэхүүнээр хоол бэлтгэхийг эрмэлздэг 
билээ. Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд Өмнөговь 
аймгийн удирдлага болон “Оюу толгой” компанийн 
Худалдан авалтын газар орон нутгийн аж ахуй, бизнес 
эрхлэгчидтэй хамтран орон нутгийн худалдан авалтыг 
сайжруулах зорилго бүхий “Хамтарсан ажлын хэсгийг” 
байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд өнгөрсөн гурван 
жилийн хугацаанд Орон нутгийн хүнсний ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх чиглэлээр олон арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэн Өмнөговьд үйлдвэрлэсэн хүнсний 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, төрлийг нэмэгдүүлэх, 
өрсөлдөх чадварыг нь сайжруулах ажлууд эхнээсээ үр 
дүнгээ өгсөөр байна. 

Бид Та бүхэндээ Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдийнхээ 
амжилтын түүхийг цуврал болгон хүргэхээр болсондоо 
таатай байна. Энэ удаагийн дугаараар ”Үүртийн ногоон 

“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан хөтөлбөрөөс 
2020 оны тавдугаар сараас эхлэн “Үйлдвэрлэлийн 
менежмент” чиглэлээр сургалт/зөвлөх үйлчилгээг хийж 
эхэлснээр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Ханбогд 
сумд болон Цагаан хад боомтод үйл ажиллагаа явуулдаг 
“Оюу толгой” ХХК-ийн ханган нийлүүлэгч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудтай хамтран ажилласан билээ.

хошуу” хоршооны амжилтын түүхээс хуваалцахаар 
бэлтгэлээ. 

2013 онд анх сум орон нутаг “Оюу толгой” компанитай 
хамтран газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулах сонирхолтой аж ахуй эрхлэгч, хувь хүмүүсийг 
бүртгэн судалгаа авсан ба уг судалгаанд 70-аад газар 
тариалан эрхлэх сонирхолтой хүмүүс бүртгүүлсэн байв. 
Эдгээр хүмүүст зориулан “Оюу толгой” компани орон 
нутгийн засаг захиргаатай хамтарсан шийдвэр гаргаж, 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд байрлах 15.8 га газрыг 
гаргаж өгсөн юм. Мөн тус газарт “Оюу толгой” компани 
6*40м харьцаатай таван хүлэмж барьж, гүн өрмийн 
худаг өрөмдөн гаргаж, усалгааны системийг бүрэн 
шийдэж, хашаажуулж өгсөн байдаг. Анхандаа эхний 
60 -70 хүмүүс сонирхлын журмаар ногоо тарьж эхэлсэн 
бол 2016 оны хавар “Үүртийн ногоон хошуу” хоршоог 
байгуулсан байна. Тус хоршоо нь өрх толгойлсон 
эмэгтэй, тэтгэврийн насны ахмадууд зэрэг хүмүүсээс 

Үйлдвэрлэлийн менежментийн багц сургалтын 
хүрээнд “5S зарчмуудыг хэрэгжүүлэх, 5S хөдөлгөөн 
өрнүүлэх” чиглэлээр 29-н удаа сургалт зохион байгуулж, 
шинэ мэдлэг, өөрчлөлтийг тухайн аж ахуйн нэгжид 
хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх, “нутагшуулах” зорилгоор нийт 
80 цагийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлжээ.

Үүнд бүх ажилчдаа 5S сургалтад хамруулан, 
үйлдвэрлэлийн байрны эмх цэгц, дэг журмыг сайжруулж, 
үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх 10 болон түүнээс дээш 
санал, санаачилга гарган, 5S зарчмуудыг өөрийн үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлж чадсан таван компанийг 
“ЖДҮ-ийг чадавхжуулах” хамтарсан хөтөлбөрөөс 
шалгаруулж, батламж гардууллаа.

бүрдсэн нийт 19 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа 
эрхэлж байна. Хоршооны хүмүүс зундаа ногоо жимсээ 
тарьснаар нэг талаас хөдөлмөр эрхэлж орлогоо 
нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас эрүүл мэндэд нь ихээхэн ач 
холбогдолтой байгаад их сайшаалтай ханддаг. Тариалж 
хураасан хүнсний ногоо, жимсний дээжийг Өмнөговь 
аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораториор 
шинжилгээ хийлгэж, химийн бодис, найрлагагүй 
гэдгийг баталгаажуулдаг. Өнөөдрийн байдлаар тус 
хоршоо Ханбогдын хөрсөнд ургасан өргөст хэмх, улаан 
лооль, лууван, сонгино, улаан манжин, тарвас зэргийг 
Оюу толгой уурхайн гал тогоонд тодорхой хэмжээгээр 
нийлүүлж байна. 

Бид ийнхүү орон нутгийн газар тариаланчидтай хамтран 
уурхайн нийт ажилчдадаа Өмнөговийн хөрсөнд тарьсан 
химийн найрлагагүй, органик бордоогоор бордсон эко 
хүнсний ногоогоор Монголын хамгийн том “Мазаалай” 
гал тогоонд хоол бэлтгэж байгаадаа баяртай байдаг.  

“Оюу толгой” ХХК-ийн ханган нийлүүлэгч дараах компаниуд 
нь “5S” зарчмыг “Хэрэгжүүлэгч байгууллага”-аар 
тодорлоо:
1. Даланзадгад сумын “Баян-Уул” ХХК (Баяжмалын уут 

үйлдвэрлэгч хатуу оёдлын үйлдвэр);
2. Ханбогд сумын “Өлзийт мөнх овоо” ХХК (Хөдөлмөр 

хамгааллын хувцас үйлдвэрлэгч зөөлөн оёдлын үйлдвэр); 
3. Даланзадгад сумын “Гурван манх” ХХК (“Мираж” 

брэндийн цэвэр усны үйлдвэр); 
4. Ханбогд сумын “Буянт галба” ХХК (Ханбогд сумын Нисэх 

онгоцны буудлын үйлчилгээ үзүүлэгч)
5. Даланзадгад сумын “Хасудбат” ХХК (Хөдөлмөр 

хамгааллын арьсан бээлий үйлдвэрлэгч зөөлөн оёдлын 
үйлдвэр)

“Оюу толгой” ХХК-ийн Сайт доторх сургалтын танхим

Ханбогд сум дахь “Оюу толгой” сургалтын төв

Даланзадгад сум дахь Бизнес инновац, хөгжлийн төв

Жишээ: Баяжмалын уут үйлдвэрлэгч “Баян-Уул” 
ХХК нь “5S” хөдөлгөөний хүрээнд үйлдвэрлэлийн 
дахин инженерчлэл хийж, дамжлагын хэлбэрээр 
үйлдвэрлэлийг зохион байгуулснаар нэгж бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлд зарцуулах цагийг багасгаж, үр ашгаа 
сайжруулсан

Жишээ: “Мираж” цэвэр ус үйлдвэрлэгч “Гурван 
манх” ХХК-ийн “5S“ самбар:

Өмнөговь аймгийн ханган нийлүүлэгчдийн амжилтын түүхүүд цувралаас...

Худалдан авалтын газрын мэдээ
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Хулгайн ан болон хар сүүлтийн нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөнийг хянах, тандах зорилготой хар сүүлтэд 
сансрын байршил дамжуулагчтай хүзүүвч зүүх ажилд 
“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын Зэрлэг амьтан хариуцсан 
мэргэжилтэн Н.Батбаяр 2018 оноос эхлэн Байгаль, 
зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг /WCS/-тэй 
хамтран оролцож байна. Залуу судлаачийн хувьд 
тухайн ажилд оролцсоноор дадлага туршлага болон 
мэргэжил арга зүйн чадвар эзэмшиж байна. 

2020 оны аравдугаар сарын 15-31 хооронд нийт 
16 хоногт Галбын говийн Оюу толгой-Гашуун Сухайт, 
Таван толгой-Гашуун Сухайт замын хооронд таван 
ооно, таван шаргачинд, Баян-Овоо сумын Өндөр Богд, 
Сүүжийн говь орчимд таван ооно, дөрвөн шаргачинд 
мөн Дорноговь аймгийн Мандах сумын Өлгий хийд 
орчимд дөрвөн ооно, дөрвөн шаргачинд тус тус 
сансрын байршил дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүлээ.

Мэдээлэл бэлтгэсэн: 
“Мөнх ногоон галба” ТББ БО-ны мэргэжилтэн

Н. Батбаяр 

Тоорой мод нь шинжлэх ухааны 
нэршлээр Бургастаны овог Элдэв навчит 
улиас (Populus diversifolia) бөгөөд 
Монгол Улсын улаан номын жагсаалтад 
нэн ховор зүйл хэмээн ангилагдсан бол 
ДБХХ-ны Улаан дансны шалгуураар 
олон улсын хэмжээнд “Үнэлгээ 
хийгдээгүй”, Бүс нутгийн хэмжээнд 
“Эмзэг” хэмээн үнэлэгдсэн байна.

Цөл, цөлөрхөг хээрийн нөхцөлд олон 
жил дараалан ган болж, хөрсний 
чийг багасаж, хуурайшилт эрчимжиж 
байгаагаас ургамлын үрээр үржих явц 
удааширч байна. Ус чийг бүхий зарим 
газруудаар модны үрээс нялх тоорой 
цухуйх эсвэл үндэсний салмайнаас 
залуу найлзуур гарахад түүнийг мал, 
зэрлэг амьтан идэж гэмтээснээс 
тооройн сэргэн ургалтад муугаар 
нөлөөлж байна. Мөн түүнчлэн тоорой 
модыг түлш, малын хашаа барихад 
болон гэр ахуйн модон хэрэглэл хийхэд 
ашиглаж байгаагаас тооройт талбайн 
модны тоо цөөрч, тархац нутаг хумигдан 
устах аюулд орсон.

Тоорой мод нь 8-10 метр хүртэл өндөр 
ургах ба зөвхөн энэ модонд бургас 
болон бусад найман төрлийн улиасны 
навчны хэлбэрүүд ургалтынх нь үе 

“Оюу толгой” ХХК нь 2011 
оноос эхлэн “Хамтын оролцоотой 
байгаль орчны хяналт, үнэлгээ”-ний 
хөтөлбөрийг санаачлан, хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. “Мөнх ногоон галба” ТББ нь 
2018 оноос энэхүү хөтөлбөрийг иргэд, 
малчдын оролцоотойгоор ус, бэлчээр, 
ургамал, зэрлэг амьтдын ажиглалт, 
агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 
хийж байна. 

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 85 
малчин өрх өөрсдийн эзэмшдэг 
энгийн гар худгийн усны түвшинг 
хэмжиж, “Мөнх ногоон галба” ТББ-
ын мэргэжилтэнгүүд малчдын 
цуглуулсан мэдээллийг боловсруулан 
олон нийтэд мэдээллэдэг.

“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын Усны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 

Сансрын дамжуулагчтай Хар сүүлт

Малчдын оролцоо бидэнд хамгийн чухал

ТООРОЙН ТӨГЛИЙН СЭРГЭН УРГАХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр

шатанд ээлжлэн ургадаг тул Элдэв 
навчит улиас хэмээн нэрлэжээ.

Хамтын оролцоотой байгаль орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
хүрээнд ховор модны /яшил, тоорой, 
хайлаас/ тооллогыг хийж байна. Бид 
Ханбогд сумын нутагт Цагаан хад, Уртын 
гол болон Хөх дэл гэсэн газруудад 
тоорой модны бүртгэл тооллогыг хийсэн 
бөгөөд Цагаан хад орчимд буй тооройн 
төгөл нь популяцийн хувьд мөхөж 
сэргэн ургах нөхцөлгүй болжээ.

Харин Уртын гол болон Хөх дэлийн 
тооройн төгөл нь насжилтын хувьд 
харьцангуй залуу бөгөөд сэргэн ургаж 
буй залуу найлзуур нь мал, амьтны 
бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр байгалийн 
аясаар сэргэн ургахад хүндрэлтэй 
нөхцөл үүссэн байна.

Иймд “Мөнх ногоон галба” ТББ-н 
зүгээс Уртын гол болон Хөх дэлийн 
тооройн төглийг хаших, хамгаалах 
санаачилга гарган “Оюу толгой” ХХК-
ийн Байгаль орчны хэлтэстэй хамтран 
хашаажуулалтын ажлыг амжилттай 
гүйцэтгэж дуусгалаа.

Уртын голын тооройн төглийг хаших 
хамгаалах ажлыг 2020 оны тавдугаар 
сард хийснээс хойш төглийн сэргэн 

ургалтын явцад ажиглалт, хяналт 
үнэлгээний ажлыг тогтмол хийж байна.

Хөх дэлийн тооройн төгөл нь 50 
орчим тооройтой харьцангуй залуу 
боловч сэргэн ургалт нь мал, амьтны 
бэлчээрлэлтийн нөлөөнд автсан эмзэг 
популяци юм. Иймд тооройн төглийн 
байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих 
зорилгоор хаших хамгаалах ажлыг 
аравдугаар сард зохион байгуулж 
205 метр урттай хашааг суурилууллаа. 

Цаашид тооройн сэргэн ургалт өсөлтийн 
явцад хяналт судалгааны ажлыг нутгийн 
малчидтай хамтран хийхээр төлөвлөөд 
байна.

Энэхүү ажилд дэмжлэг үзүүлэн 
хашааны бэлдэц, санхүүжилтийн 
асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс, 
гүйцэтгэгчээр ажилласан “Говийн 
наран” ХХК-ийн хамт олонд талархал 
дэвшүүлье.

хамрагдаж байгаа Гавилууд багийн 
малчин Д.Гүрдоржийн эзэмшдэг 
Харгана худгийн 2019 оны 2, 3, 4-р 
улирал, 2020 оны 1, 2, 3-р улиралд 

хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгээс 
хүргэж байна. Тухайн худгийн усны 
түвшин хэлбэлзэл 0.01-0.10 метр 
бөгөөд маш бага хэлбэлзэлтэй байна. 

Уг худгаас сард дунджаар 500-600 
толгой мал уудаг. Хур тунадастай 
улиралд усны түвшин 0,02-0,05м 
дээшилдэг.
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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

“ТИЙСС ХИШИГ АРВИН ЖЕЙ ВИ” ХХК ХАНБОГД СУМЫН
“ҮҮРТИЙН НОГООН ХОШУУ” ХОРШООНД ДӨРВӨН УЛИРЛЫН ХҮЛЭМЖ БАРЬЖ ӨГЛӨӨ

Өмнөговь аймаг
Мал эмнэлгийн газар – 2020 товч мэдээлэл

Уран зохиолын булан

“Тийсс Хишиг Арвин Жей Ви” 
ХХК нь “Тийсс Монгол” ХХК болон 
“Хишиг Арвин Индустриал” ХХК-ийн 
хамтарсан компани бөгөөд 2016 
оноос “Оюу толгой” ХХК-ийн “Туузан 
дамжуургын налуу ам, үйлчилгээний 
порталын төсөл”-ийн гүйцэтгэгчээр 
ажиллаж байна.

2018, 2019 онд тус компани 
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын 
алслагдсан хэсэгт амьдардаг 
малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, 
байгальд ээлтэйгээр усны хэрэгцээгээ 
хангахад нь зориулж өмнө нь 
ашиглаж байсан 20 гүний худагт 
нарны эрчим хүчээр ажилладаг 
шахуурга суурилуулж өгсөн. 

• Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, аймгийн 
Засаг даргын А/1170 дүгээр захирамжийн дагуу аймгийн эдийн 
засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.55 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, тайван нөхцөл байдлыг хадгалах зорилгоор 
тус аймгийн Ханбогд, Манлай сумдын мэдрэмтгий мал сүргийг 
шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хаврын дархлаажуулалтын арга 
хэмжээнд хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. 

• Аймгийн Мал эмнэлгийн газрын даргын дархлаажуулалтын 
арга хэмжээг зохион байгуулах тухай А/241 дугаар тушаалаар 
дархлаажуулалтад хамрагдах өрх, малын тоо, вакцины хуваарь, 
зарцуулагдах шатахууны зардлыг баталсан

• Дархлаажуулалтын арга хэмжээнд Ханбогд сумын 385 өрхийн 6,513 
бод, 148 277 бог нийт 154,790, Манлай сумын 303 өрхийн 2,652 бод, 
218,085 бог нийт 220,737 хамруулсан ба нэгдсэн дүнгээр аймгийн 
хэмжээнд 666 өрхийн бод- 9,165, бог-366,362 нийт 375,527 толгой 
мэдрэмтгий малыг хамруулснаар 92.8 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжсэн 
байна. 

• Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 
2020 онд 712,240 толгой мал, амьтныг хамруулахаар төлөвлөснөөс 
716,540 толгой малыг дархлаажуулалтын арга хэмжээнд хамруулан 
100.6 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжсэн байна.

• Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 3,562,400 
толгой мал хамруулахаар төлөвлөснөөс 3,731,862 толгой малыг 
хармуулан 104.7 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжсэн байна.

“Эгшиглэнт говь” яруу найргийн
2018 оны наадмын гутгаар байрын шагналт

М.Билгүүндалай

Огтлолцол
Нүднээсээ нүгэл асгарч байхыг харсан хэрнээ
Нүүрээ дарж хараагүй гэж хэлэх нь үнэн худлын минь огтлолцол 
Нүүгээд явчихсан сэтгэлийнхээ утсыг гараасаа алдчихаад 
Нөгөө алгандаа хөсрийн олс атгаж үлдэх нь бодлын минь огтлолцол 

Өнчирч хоцорсон зүрхнийхээ чандаас хэн нэгнийг хайж 
Өөрийнхөө тусгалыг толинд ширтэн чимээгүй зогсох нь гунигийн минь огтлолцол 
Өрхгүй гэр шиг орой нь онгорхой тархинд минь бургилах
Өнцөггүй тэг дөрвөлжин оршихуй онгодын минь огтлолцол оо...

М.Билгүүндалай

Мөн 2020 онд “Тийсс Хишиг Арвин 
Жей Ви” ХХКомпани нь Ханбогд 
сумын малчид, иргэдийн тогтвортой 
амьжиргааг дэмжих зорилгоор 
“Үүртийн ногоон хошуу” ногоочдын 
хоршоонд дөрвөн улирлын хүлэмж, 
худгийн барилга, дуслын усалгааны 
иж бүрэн систем болон халаалтын 
системийг барьж, хүлээлгэн өглөө. 

Нарны эрчмээр ажилладаг энэ хүлэмж 
нь энгийн хүлэмжтэй харьцуулахад олон 
давуу талтай. Чанх өмнө зүг рүү харсан 
плёнкон нүүртэй, гурван тал нь дулаалга 
бүхий хана, дээвэртэй, сэрүүн уур 
амьсгалтай оронд ашиглахад зохицсон. 
Хүлэмж нь 24м x 10м x 5м харьцаатай, 
240 мкв талбайтай бөгөөд үндсэн хана 
нь 38 см зузаантай. 

Ажиллах зарчмын хувьд өдрийн турш 
нарны энергийг хуримтлуулж, шөнийн цагаар 
болон бүрхэг өдөр дулаан ялгаруулна. Хэд 
хэдэн байгалийн агааржуулах системийн 
тусламжтай дотоод температур болон 
чийглэгээ зохицуулж, агаар сэлгэлт хийнэ. 
Мөн зуны улиралд хүлэмжийн дээвэр нь 
говийн хэт халалтаас ногоог хамгаалахаар 
хийгдсэн. 

Түүнчлэн цаашдын ашиглалтын хугацааг 
үр өгөөжтэй байлгахын тулд гүйцэтгэгч 
компаниас “Үүртийн ногоон хошуу” хоршоотой 
тогтмол харилцаатай байж хүлэмжийн 
ашиглалт, ногоо тариалалтын талаар шаталсан 
сургалт зохион байгуулж, мэдлэг туршлагаа 
хуваалцаж ажиллана.
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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 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.

харьцуулан танилцуулж байна. 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 0.05мг/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

Мэдээний хугацаанд хоёр удаагийн хур тунадас 0.508мм хэмжээтэй буусан. Салхины 
дундаж хурд 4.6 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД) орчим байв.
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Нарийн тоосны агууламж Монгол Улсын агаарын чанарын 
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцсээр байна. Харин 
бүдүүн ширхэглэгт тоос хүчтэй салхины нөлөөгөөр Х сарын 20-ны өдөр 
Станц#5 (ХА) 0.121мг/м3 хэмжээнд хүрч стандартаас 0.021мг/м3 
хэмжээгээр давснаас бусад тохиолдолд стандартын шаардлагыг бүрэн 
хангаж байна. Нарийн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж Станц#1 
(ХС)-д 0.005мг/м3, Станц#2(МАС)-д 0.005мг/м3, Станц#3(ХХБ)-д 
0.005мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.004мг/м3, Станц#5 (ХA)-д 0.006мг/
м3 тус тус байсан бол бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар 
хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.006мг/м3, Станц#2(МАС)-д 0.005мг/м3, 
Станц#3(ХХБ)-д 0.007мг/м3,Станц#4 (ХХУТ)-д 0.004мг/м3 , Станц#5 
(ХA)-д 0.019 мг/м3 тус тус агууламжтай байв. Х сарын үр дүнтэй 
харьцуулахад тоосны дундаж агууламж 0.003 мг/м3-р өссөн байна. 

Хамтарсан тоосны хэмжилтийн үр дүнгээр нарийн ширхэглэгт 
тоосны хоногийн дундаж агууламж 0.023мг/м3-0.152мг/м3 хооронд 
байсан бол бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж хяналт шинжилгээний 
цэгүүдэд 0.032-0.239мг/м3 байв. Сум1 цэг дээр нарийн болон бүдүүн 
ширхэглэгт тоос аль аль нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ойролцоогоор 
2-3 дахин давсан агууламжтай байв.

Энэ удаагийн дугаарт Оюу толгой уурхайн агаарын чанарын суурин 
станцуудын 2020 оны X сарын 16-аас XII сарын 15-ны хоорондох 
хамтын оролцоотой тоосны мониторингийн XI сарын 9, 10-ны 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 

“Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”, Монгол Улсын Засгийн 
газар, Австралийн Холбооны Улсын Элчин сайдын 
яам, UNFPA Mongolia, UNICEF Mongolia, World 
Health Organization Mongolia-тай хамтран гурав 
дахь жилдээ хэрэгжүүлж буй “Өмнөговь аймгийн 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих 
нэгдсэн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд тус аймгийн Эрүүл 

мэндийн газарт 13 сая төгрөгийн үнэ өртөг бүхий 
хувийн хамгаалах хэрэгсэл хандивлалаа. Ард 
иргэдийнхээ эрүүл энхийн манаанд зогсож буй 
эрүүл мэндийн ажилтнууддаа баярлалаа. 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” өнгөрсөн таван 
жилийн хугацаанд Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн 
салбарт 6.2 тэрбум төгрөгөөр 34 төсөл, хөтөлбөрийг 
амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.

Эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр


