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2015 он аравдугаар сар

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2016 ОНЫ ДОЛДУГААР САР

(2-р нүүрт)

ӨМНӨГОВИЙНХОН 85 
ЖИЛИЙН ТҮҮХТ ОЙГОО 
ЁСЛОН ТЭМДЭГЛЭВ

БАЯН-ОВООГИЙНХОН 
БАХТАЙ САЙХАН 
НААДАВ
(4-р нүүрт)

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ 
II УЛИРЛЫН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 
ТАЙЛАНГАА 
ТАНИЛЦУУЛЛАА
(9-р нүүрт)

“ГОВИЙН ОЮУ 
ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН”-ГААС 
МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
(10-р нүүрт)

Өмнөговьчууд маань 85 жилийн ойн баяр наадмаа амжилт 
ололтоор дүүрэн тэмдэглэлээ. Түүхэндээ анх удаа хоёр 
сая мал тоолуулж, хоёр бөхт тэмээ, тэмээчдээ дэлхийд 
алдаршуулж, 1108 тэмээний уралдаан зохион байгуулан 
Гиннесийн номд бүртгүүлж, дэлхийн дээд амжилтыг 
шинэчлэн тогтоосон билээ.
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Өмнөговьчууд маань 85 жилийн ойн баяр 
наадмаа амжилт ололтоор дүүрэн тэмдэглэлээ. 
Түүхэндээ анх удаа хоёр сая мал тоолуулж, хоёр 
бөхт тэмээ, тэмээчдээ дэлхийд алдаршуулж, 1108 
тэмээний уралдаан зохион байгуулан Гиннесийн 
номд бүртгүүлж, дэлхийн дээд амжилтыг 
шинэчлэн тогтоосон билээ. Салбар бүрт хамгийн 
оновчтой бодлого хэрэгжүүлж, Өмнөговийн 
хөгжлийг цоо шинэ шатанд хүргэсэн юм. 
Хөгжил дэвшлийн төлөө хийж бүтээснийг төр 
өндрөөр үнэлж, Өмнөговь аймгийг Хөдөлмөрийн 
гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнасан юм. 

Өмнөговь аймаг үүсэн байгуулагдсаны 85 
жилийн ойн баяр наадмын үндэсний бөхийн 
барилдаанд 256 хүчтэн зодоглосноос Ноён 
сумын харьяат, аймгийн заан Э.Нямаа найм 
даван түрүүлж арслан цол хүртлээ. Номгон 
сумын харьяат, аймгийн арслан С.Идэрсүрэн 

үзүүрлэж чимэг нэмэв. Аймгийн харцага 
М.Адьяахүү, аймгийн арслан Ш.Дарханбат 
нар шөвгийн дөрөвт үлдсэн байна. Өмнөговь 
аймгийн Мандал-Овоо сумын заан Б.Лувсан 
Т.Энхтуяа начныг, Ханхонгор сумын бөх Б.Батхүү 
начин Ц.Одбаярыг, Даланзадгад сумын бөх 
М.Батсайхан хурц арслан Т.Энхтайваныг, Хүрмэн 
сумын бөх Б.Түмэн-Өлзий Б.Мижидсүрэн арсланг 
давж, аймгийн начин болов. 

85 жилийн ойн баяр наадмын сурын харвааны 
тэмцээнд улсын мэргэн нэг, спортын мастер 
долоо, залуу харваач 38 оролцож, цэц мэргэнээ 
сорьсноос эрэгтэйчүүдээс спортын мастер, 
аймгийн мэргэн Ц.Батхуяг түрүүлж, аймгийн 
хошой мэргэн боллоо. Хоёрдугаар байрт 
спортын мастер Ч.Ариунболд, гуравт спортын 
мастер Э.Хүдэр-Эрдэнэ, дөрөвт О.Сонинболд, 
тавд Г.Мэндбаяр нар шалгарч цэц мэргэнээ 

гайхууллаа. Эмэгтэй харваачдаас улсын мэргэн 
С.Баярмаа түрүүлж, Э.Саранзаяа, О.Отгонцэцэг, 
спортын мастер Г.Батцэцэг, Т.Мөнхшүр нар 
удаахь байрт шалгарсан байна. 

Шагайн харваанд 23 баг  өрсөлдөж, Баян-
Овоо сумын Б.Баттөмөр ахлагчтай баг түрүүлж, 
Ханбогд сумын Г.Төрмөнх ахлагчтай баг удаалж, 
мөн сумын Б.Тэгшээ ахлагчтай баг гуравдугаар 
байрт шалгарав. Шагайн харвааны хувийн цуваа 
төрөлд Цогтцэций сумын Б.Эрдэнэ түрүүлж, 
Баян-Овоо сумын Х.Гантулга, Э.Энхбат нар удаахь 
байрт шалгарлаа.

ӨМНӨГОВИЙНХОН 85 ЖИЛИЙН ТҮҮХТ ОЙГОО 
ЁСЛОН ТЭМДЭГЛЭВ
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85 жилийн ойн баяр наадамд газар газрын 
хурдан 53 азарга тоосоо өргөснөөс Өмнөговь 
аймгийн Мандал-Овоо сумын Х.Төмөрбаатарын 
бор түрүүлж түмэн олноо баясгалаа. Аман 
хүзүүнд Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын 
харьяат, аймгийн алдарт уяач Б.Мөнхсайханы 
хонгор хурдалж, Өмнөговь аймгийн Г.Гончигийн 
бүүдэн, Ж.Энхчимэгийн хул, Дундговь аймгийн 
Б.Молор-Эрдэнийн хээр айрагдлаа.

Соёолон насанд Өмнөговь, Дундговь, 
Өвөрхангай гурван аймгийн 68 хурдан хүлэг 
тоосоо өргөсөн байна. Өмнөговь аймгийн 
Ө.Мөнхтайваны хул түрүүлж, Дундговийн 
Н.Энхбаатарын хул аман хүзүүдэж,  Өмнөговийн 
Б.Амарсанаагийн хүрэн, Н.Насандэлгэрийн зээрд, 
Т.Дөлбаярын бор айрагдаж, унасан хүүхэд, уясан 
эзнээ баярлууллаа.

Их насанд  61 морь  уралдсанаас Дундговь 
аймгийн Өлзийт сумын Э.Нямхүүгийн хонгор 
түрүү магнайд ирж хурсан түмнээ баярлууллаа. 
Аман хүзүүнд Дорноговь аймгийн С.Сүхбаатарын 
хээр хурдалсан бол айргийн гуравт Өмнөговь 
аймгийн Мандал-Овоо сумын Х.Төмөрбаатарын 
хүрэн, дөрөвт Даланзадгад сумын 

Б.Амгаланбаатарын  ногоон, тавд Дорноговь 
аймгийн Замын-Үүд сумын Ш.Сүхбаатарын 
сартай хээр  хурдалж үзэгч олноо баярлууллаа.

Хязаалан насанд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций 
сумын Н.Амгалангийн халиун, Дундговь аймгийн 
Хулд сумын П.Наранбаатарын хүрэн, Дундговь 
аймгийн Г.Энхбаатарын хул, Өмнөговь аймгийн 
Хүрмэн сумын Ө.Мөнхжаргалын зээрд, Ханбогд 
сумын Т.Буян-Өлзийн хул айргийн тавд хурдалж, 
унасан хүүхэд, уясан эзнээ баярлуулав. 

Шүдлэн насанд Өмнөговь аймгийн Б.Бадраагийн 
сартай зээрд түрүүлж, Дундговь аймгийн 
Г.Мягмарсайханы халиун аман хүзүүнд хурдалсан 
байна. Өмнөговь аймгийн Б.Энхтөрийн шарга, 
З.Амарсанаагийн хүрэн, Дундговь аймгийн 
Ш.Баярсайханы хүрэн айрагдав.

Дааганы уралдаанд Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын Х.Бадрахын хонгор бүүдэн түрүүлж, 
Манлай сумын Б.Цэдэвийн бор аман хүзүүджээ. 
Цогтцэций сумын С.Мөнхбаярын саарал, Ноён 
сумын Ж.Мөнхбадрахын хонгор, Дундговь 
аймгийн Өлзийт сумын Дашбалбарын шарга 
айрагдав.

13 ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР СОНГОВ
2016 оны 1 дүгээр улиралд “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” нийт 47 төсөл, хөтөлбөрийн санал хүлээн авав. 
Уг саналуудыг үнэлэн Харилцааны хорооны хурлаар 
эрэмбэлсэн. Уг эрэмбийн дагуу Удирдах зөвлөлийн 
2016 оны 4 дүгээр сарын 19–ний хурлаар Харилцааны 
хорооны гишүүдийн санхүүжилтийн зөвлөмжид үнэлэлт 
хийн саналуудыг авч хэлэлцээд 3.97 тэрбум төгрөгийн 
(~2 сая америк долларын) төсөв бүхий нийгмийн дэд 
бүтцийн дөрвөн төсөл, нийгмийн суурь үйлчилгээний 
есөн хөтөлбөрт санхүүжүүлт олгохыг 2016 оны 2 дугаар 
тогтоолоор батлав.

Төслийн нэр Санхүүжилт ₮

Баян-Овоо суманд 10 ортой эмнэлгийн 
барилга барих төсөл

1,488,594,047

Ханбогд суманд сургууль цэцэрлэгийн 
цогцолбор барих төсөл

150,000,000
/зураг төсөлд/

Ханбогд суманд сум дундын мал 
эмнэлэг барих төсөл

35,000,000
/зураг төсөлд/

Даланзадгад сумын 2-р сургуулийн спорт 
заал барих төсөл

970,812,947

ХБ суманд мод үржүүлгийн газар 
байгуулах, ойжуулах хөтөлбөр

88,174,747

Өмнөговь аймгийн 15 суманд “Оюу 
хүлэмж” хөтөлбөр 

150,000,000

Манлай суманд “Говийн ойн төгөл” 
хөтөлбөр

129,206,500

Даланзадгад суманд “Хотын соёл” 
хөтөлбөр

56,813, 000

Өмнөговь аймгийн 15 суманд “Сургалт” 
хөтөлбөр

14,785,000

Ханбогд суманд “Эрүүл малчин” 
хөтөлбөр

100,000,000

Өмнөговь аймгийн 15 суманд 
“Ариутгал- 2016” хөтөлбөр

390,000,000
/хамтарсан/

Манлай суманд “Шар цав, хүрдэт агуйн 
соёлын өвийг хамгаалах” хөтөлбөр

413,000,000

Манлайн музей хөтөлбөр 36,297,700
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Баян-Овоо сумын баяр наадамд хүчит 32 бөх 
уран мэхийг уралдуулан барилдаж, тус сумын 
начин Э.Батбуян түрүүлж, аймгийн начин 
Б.Түмэнжаргал үзүүрлэв. Шөвгийн дөрөвт 
Баян-Овоо сумын харьяат, аймгийн харцага 
Ц.Ганзориг, Номгон сумын харьяат, аймгийн 
харцага М.Адьяахүү нар шалгарлаа. Өсвөрийн 
32 бөхийн барилдаанд Баян-Овоо сумын 
уугуул Г.Есөн-Эрдэнэ түрүүлж, Х.Ууганбаяр 
үзүүрлэлээ.
Шагайн цуваа харваанд Баян-Овоо сумын 

Ц.Отгонбаяр, М.Тэмүүжин, Ц.Баттөмөр нар 
тэргүүлж, багийн харвааны төрөлд мөн 
сумын Б.Мөнхжаргал ахлагчтай баг түрүүлж, 
Ц.Энхтайван, Ц.Эрдэнэбаяр ахлагчтай баг 
удаалав. 
“Морьтой сайхан хос” шалгаруулах тэмцээнд 
Баян-Овоо сумын Могойт багийн Б.Наранбат, 
Г.Мөнгөн-Эрдэнэ нар түрүүлж,  Харзаг багийн  
Д.Хүрэлбаатар, Ж.Хүнийхүү, Могойт багийн 
С.Энхсаруул, М.Нандинцэцэг нарын хос удаахь 
байрт шалгарлаа.

Баяр наадмын үеэр иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлсэн шилдэг үйлчилгээтэй иргэн, аж ахуйн 
нэгжийг шалгаруулахад Т.Чимгээ захиралтай 
“Цоглог говь” компани шалгарлаа. 

Азарга:
Цогтцэций сумын Н.Амгалангийн буурал
Баян-Овоо сумын Д.Түвшинтөрийн зээрд
Цогтцэций сумын Н.Бямбацогтын хүрэн
Цогтцэций сумын Д.Эрдэнэ-Очирын хүрэн
Цогтцэций сумын Д.Амартайваны хээр
Их нас:
Цогтцэций сумын Н.Бямбацогтын хул
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын 
Л.Алтанхуягийн хээр
Цогтцэций сумын Н.Амгалангийн ногоон
Баян-Овоо сумын Ц.Номин-Эрдэнийн саарал

БАЯН-ОВООГИЙНХОН БАХТАЙ САЙХАН НААДАВ

ОРОН НУТГИЙН СОНИН



Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын 
Л.Алтанхуягийн зээрд
Соёолон:
Цогт-Овоо сумын Ю.Отгонбаярын хар
Баян-Овоо сумын Г.Эрхэмбаярын цэгээн
Цогтцэций сумын Н.Амгалангийн хул
Цогтцэций сумын Н.Бямбацогтын хул
Баян-Овоо сумын Б.Амарсанаагийн хүрэн
Хязаалан:
Цогтцэций сумын Н.Бямбацогтын халиун

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын 
Д.Эрдэнэбулганы хонгор
Цогтцэций сумын Н.Алдаржаргалын хонгор
Цогтцэций сумын Л.Эрдэнэ-Очирын хар
Цогт-Овоо сумын Ю.Отгонбаярын хээр
Шүдлэн:
Дорноговь аймгийн Н.Ганбаатарын хүрэн 
халзан

Дундговь аймгийн Хулд сумын Н.Батжаргалын 
хээр
Цогтцэций сумын Л.Эрдэнэ-Очирын хүрэн
Дорноговь аймгийн Н.Ганбаатарын зээрд
Дорноговь аймгийн Н.Ганбаатарын зэгэл
Даага:
Цогтцэций сумын Н.Бямбацогтын хонгор
Цогтцэций сумын Ч.Ганхуягийн хүрэн
Цогтцэций сумын Т.Батхааны шарга
Баян-Овоо сумын Ц.Номин-Эрдэнийн хул
Баян-Овоо сумын Н.Мөнхтулгын халиун

2016 он долдугаар сар
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“НӨХӨРЛӨЛ” БҮЛЭГ 
ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэх 
эмэгтэйчүүдийг дэмжих “Нөхөрлөл” бүлэг 
байгуулагдаад найман сар болжээ. Уг бүлэг анх 
найз нөхдийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа эхэлж 
байсан бол одоо эрчимтэй ажилладаг, өөрсдийгөө 
хөгжүүлэх хүсэл тэмүүлэлтэй арав гаруй эмэгтэй 
гишүүнтэй болжээ. Гэртээ хүүхдээ харж байгаа залуу 
ээжүүд болон бусад бүсгүйчүүд хоорондоо танилцан  
найзалж нөхөрлөн, мэдэхгүй чадахгүй зүйлийнхээ 
талаар санал солилцож, биенээ дэмжиж байх нь 
бүлгийн гол зорилго аж. Эмэгтэйчүүд 7 хоног бүрийн 
аль  нэг өдрийн 2-3 цагийг  өөрсдөдөө зарцуулахаар  
Залуучуудын хөгжлийн төвд ирж, ямар нэгэн шинэ 
зүйл сурч,  компьютер ашиглаж, интернэтээс 
хэрэгцээтэй мэдээллээ авдаг болсон байна. Тэд мөн 
сонирхлоороо нэгдэж, шинэ сонирхолтой зүйлүүдийг 
сурч байна. Жишээ нь, декупаж урлаг байна.  Энэ 
нь  өнгө үзэмжээ алдсан  сав суулгыг өнгөлөн чимж, 
дахин ашиглах урлаг юм. Бүлгийн авьяаслаг гишүүн 
Ч.Одмаа үүнийг бусдадаа зааж өгчээ.
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ҮНДЭСНИЙ БӨХ: 

Түрүү: Ханбогд сумын уугуул, аймгийн начин  
Х.Хишигчулуун 
Үзүүр: Булган сумын харьяат, аймгийн харцага 
Б.Хосбаяр 

Их шөвөгт: Баяндалай сумын заан 
Н.Энхтайван,  Ханбогд сумын заан 
Б.Хатанзолбоо 
Өсвөр бөх: 
Түрүү: Дорноговь аймгийн Мандах сумын 
Ч.Анхбаяр 
Үзүүр:  Ханбогд сумын М.Эрдэнэчулуун 
Их шөвөгт:  Ханбогд сумын А.Сүндий, 
Э.Дэмчигжав 
ШАГАЙ:
Багийн харваа 

• Аймгийн мэргэн Д.Ойдовжамц 
• Аймгийн гоц мэргэн Х.Сүрэн 
• Улсын дэд мэргэн Ж.Баасанхүү

Хувийн цуваа 

• Улсын үлэмж дархан мэргэн Х.Хосбаяр 
• Ахмад харваач Намжилмаа 
• Аймгийн мэргэн Д.Ойдовжамц

Хүүхдийн харваа 
Эрэгтэй

• Э.Мөнх-Оргил 
• Ч.Мөнхболд -Улсын өсөх идэр мэргэн  
• Э.Давааням 

Эмэгтэй 
• Т.Ууганцэцэг
• П.Энх-Эрдэнэ  

СУРЫН ХАРВАА: 
Эрэгтэй 

• Ч.Мөнхболд-Улсын өсөх идэр мэргэн  
• Ц.Ариунболд-спортын мастер 

ХАНБОГДЫН НААДМЫН СОНИН
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• Т.Ганзориг 
Эмэгтэй 

• Б.Дуламсүрэн 
• С.Батчимэг 
• Б.Золжаргал 

Азарга: 
• Даланзадгад сумын аймгийн алдарт уяач 

Бадраагийн зээрд 
• Ханбогд сумын алдарч уяач Баттулгын 

будан
• Ханбогд сумын Шагдарсүрэнгийн цэгээн 
• Дундговь аймгийн Хулд сумын аймгийн 

алдарт уяач Будхүүгийн хээр
• Цогтцэций сумын Мөнх-Эрдэнийн загал 

Соёолон: 
• Дундговь аймгийн Хулд сумын 

Бямбалхагвын  хул 
• Мөн сумын Батхишигийн ногоон 
• Ханбогд сумын А.Түвшин-Олдохын бор
• Ханбогд сумын Т.Есөнтөмөрийн хар 

• Ханбогд сумын Сугирын хүрэн 
Их нас:

• Ханбогд сумын аймгийн алдарт уяач 
Н.Амарбаясгалангийн хүрэн 

• Ханбогд сумын “Галбын хүлэг” галын уяач, 
Уяачдын холбооны тэргүүн сумын алдарт 
уяач М.Хашбаатарын халзан 

• Ханхонгор сумын аймгийн алдарт уяач 
Б.Түмэнбаярын хонгор 

• Ханбогд сумын аймгийн алдарт уяач 
Б.Дэндэвсамбын загал

• Ханбогд сумын Ш.Эрдэнэжаргалын хээр 
Хязаалан: 

• Ханбогд сумын “Галбын хүлэг” галын сумын 
алдарт уяач Ц.Баттогтохын хонгор 

• Ханбогд сумын Пүрэвдоржийн хул 
• Ханбогд сумын “Номгон хүлэг” галын  

Э.Анхбаярын ухаа
• Ханбогд сумын Д.Цогзолбоогийн хүрэн 
• Дундговь аймгийн Хулд сумын аймгийн 

алдарт уяач Будхүүгийн хонгор 
Шүдлэн: 

• Дундговь аймгийн Хулд сумын аймгийн 
алдарч уяач Лхагва-Очирын хүрэн 

• Ханбогд сумын А.Хосцэнгэлийн шарга
• Ханбогд сумын Н.Баярчулууны хонгор 
• Ханбогд сумын Алтангэрэлийн халзан 
• Дундговь аймгийн Хулд сумын аймгийн 

алдарч уяач Лхагва-Очирын бор
Даага: 

• Ханбогд сумын Отгонбаярын зээрд 
• Ханбогд сумын Бадрахын хонгор бүүдэн  
• Ханбогд сумын Ш.Эрдэнэжаргалын хүрэн 
• Ханбогд сумын Д.Эрхэмбаатарын хар 
• Ханбогд сумын Балдансамбын хонгор

Эрлийз дунд нас: 
• Ханбогд сумын Т.Есөнтөмөрийн халтар 
• Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Төрбатын 

хээр  
• Ханбогд сумын Б. Оргилхуягийн зээрд 
• Ханбогд сумын Т.Есөнтөмөрийн ухаа
• Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын 

Э.Ганбатын хээр.



ОРОН НУТГИЙН СОНИН
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Өмнөговь аймгийн Манлай сумын түүхт 92 
жилийн ойн баяр наадам өргөн дэлгэр болж 
өндөрлөлөө. Наадмыг сумын Засаг дарга 
Р. Бурмаа нээж, нутгийн авьяаслаг уран 
сайханчдын бүжиг, дуу, хөгжмийн түрлэг 
наадмын өглөөг чимлээ. Баяр наадмаар хамтран 
ажилласан байгууллага хамт олныг энэ үеэр 
зарлан алдаршуулсан юм. 

Тусгаар тогтнолын бэлгэ тэмдэг болсон эрийн 
гурван наадмаа үзэхээр зорин ирсэн үзэгчид 
талбай дүүрэн байлаа. Наадамчин олны 
хэний хүүгийн уясан хүлэг түрүү магнайд 
хурдлан ирэхийг хүлээсэн хүлээлт дор хурдан 
морьдын уралдаан болж, азарганы уралдаанд 
Манлай сумын Өехий багийн Б.Энхбатын 
бор, Жаргалант багийн О.Бат-Эрдэнийн хар, 
Далай багийн С.Дүүбаатарын зээрд халзан, 
Жаргалант багийн А.Мэндсайханы халтар, 
Дундговь аймгийн Хулд сумын С.Найдандоржийн 
хар, их насны морьдын уралдаанд Дундговь 
аймгийн Өлзийт сумын Т.Дашбалбарын шарга, 
Хулд сумын С.Найдандоржийн хул, Манлай 

сумын Өгөөмөр багийн Х.Ангарагийн бор, 
мөн багийн  Б.Уламдэлгэрийн хүрэн, Далай 
багийн С.Мягмарын хонгор, соёолонгийн 
уралдаанд Далай багийн С.Батбаярын 
буурал, Дорноговь аймгийн Мандах сумын 
Б.Эрдэнэбаатарын шарга, Цогт-Овоо сумын 
Б.Балгансүрэнгийн хонгор, Дундговь аймгийн 
Өлзийт сумын Ц.Батжаргалын шарга, Манлай 
сумын Өехий багийн С.Адьяабаатарын 
шарга, хязаалангийн уралдаанд Өгөөмөр 
багийн А.Түвшинбазарын зээрд, мөн багийн 
Б.Чулуунхүүгийн буурал, Э.Баатарцогтын 
хул, Ц.Хүдэрбатын ухаа, Б.Энхтайваны ухаа, 
шүдлэнгийн уралдаанд Далай багийн 
С.Батбаярын загал, мөн уяачийн цавьдар, 
Дундговь аймгийн Хулд сумын С.Найдандоржийн 
хонгор, Өехий багийн Н.Эрдэнэбаатарын хээр, 
Өгөөмөр багийн А.Түвшинбазарын хүрэн, 
ижийдээ яаран хурдлах дааганы уралдаанд  
Өехий багийн Ц.Төмөрбаатарын бор, Далай 
багийн С.Батбаярын хүрэн, Өехий багийн 
М.Алтангэрэлийн хүрэн, Өгөөмөр багийн Д.Батын 
хул, Цогт-Овоо сумын Ө.Бямбаагийн зээрд 
айргийн тавд хурдалж, торгон жолоо өргүүллээ.  

Хүчит бөхийн барилдаанд 32 бөх зодоглосноос 
Манлай сумын Далай багийн харьяат, аймгийн 
заан С.Батбаяр түрүүлж, Өехий багийн харьяат, 
сумын заан С.Батхүү үзүүрлэж, Дорноговь 
аймгийн Мандах сумын  залуу бөх М.Хос-Эрдэнэ, 
Жаргалант багийн Б.Бат-Эрдэнэ нар шөвгөрлөө. 

Өсвөрийн бөхийн барилдаанд Манлай сумын 
Өехий багийн Б.Нямхүү түрүүлж, Өгөөмөр багийн 
Б.Одбаяр үзүүрлэж, Т.Тэмүүгэн, А.Мөнхтулга нар 
шөвгөрөв. 

Онч мэргэн халх сурын  харваанд эрэгтэйчүүдээс 
Өехий багийн Б.Мэндбаяр, Д.Нямдорж, Өгөөмөр 
багийн Н.Баасанжав, эмэгтэйчүүдээс Өехий 
багийн Б.Цэнгэлмаа, Жаргалант багийн 
Д.Доосмаа, А.Дүүчимэг нар цэц мэргэнээрээ 
шалгарлаа.

Шагайн харвааны багийн тэмцээнд Ш.Дэлгэрбат 
ахлагчтай баг түрүүлж, Г.Түмэндэмбэрэл, 
Н.Баасанжав ахлагчтай баг удааллаа. Хувийн 
цуваа харваанд Ц.Мөнхдэлгэр түрүүлж, Н.Бүргэд, 
Ч.Энхболд нар удаахь байрыг эзэллээ.

МАНЛАЙ СУМЫН 92 ЖИЛИЙН ОЙН НААДАМ
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“Оюу толгой”компани 2016 оны II улирлын 
үйлдвэрлэлийн тайлангаа долдугаар сарын 19-
нд танилцууллаа. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Эндрью 
Вүдлэй хэлэхдээ “Манай хамт олон хоёрдугаар 
улиралд ажлын үзүүлэлтээ өндөр түвшинд 
хадгалсныг дурдахад нэн таатай байна. Ялангуяа  
аюулгүй ажиллагааны үзүүлэлт тун сайн 
байж, Рио Тинто групп, уул уурхайн салбарын 
шилдгүүдийн нэгэнд тооцогдож байна. Бид 
үйлдвэрлэлийн зардлаа бууруулахад анхаарч 
байгаа бөгөөд уурхайн үйл ажиллагааны 
бүтээмжийг ихээхэн дээшлүүллээ. Ил уурхайн 
олборлолт алтны агуулга багатай бүсэд шилжиж 
буй энэ үед дээрх бодлого бидний хамгийн 
гол зорилт юм. Компанийн өнөөдрийн хүрсэн 
амжилт, гүний уурхайн бүтээн байгуулалтаар 
үргэлжилж, бизнесийн цаашдын өсөлтийн 
бэлтгэлийг хангана” хэмээн онцлон тэмдэглэв. 

 2016 оны II улиралд 
баяжуулах үйлдвэрт 
боловсруулсан 
хүдрийн хэмжээ 
улирлын дүнгээр 
өдөрт дунджаар 105 
мянга орчим тонн 
байсан нь өмнөх 
улирлын дүнтэй 

дүйцэж байв. Тооцоолж 
байсанчлан баяжмал 
дахь зэсийн үйлдвэрлэл 
өмнөх улирлынхаас 10.3 
хувиар буурсан нь ил 
уурхайн хоёр дахь үе 
шатны олборлолтын 
хэмжээ, хүдэр дэх зэсийн 
агуулга  буурч, зургаа дахь 
үе шатны олборлолтын 
металл авалт доогуур 
байсантай холбоотой 
юм. Баяжмал дахь алтны 
үйлдвэрлэл өмнөх 
улирлынхаас 52 хувь 
буурсан нь ил уурхайн 
хоёр дахь үе шатны 
олборлолтын хэмжээ, 
хүдэр дэх алтны агуулга 

буурснаас шалтгаалав. Энэ улиралд борлуулсан 
баяжмалын хэмжээ өмнөх улирлынхаас 6.7 
хувиар өсөв. 

“Туркойз хилл” компани энэ онд Оюу толгойгоос 
175 – 195 мянган тонн баяжмал дахь зэс, 255 – 
285 мянган унци баяжмал дахь алт  үйлдвэрлэх 
төлөвөө хэвээр хадгалж байна.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ II УЛИРЛЫН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА



“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН”-ГААС 
МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
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Өмнөговь аймгийн мал сүрэг сүүлийн жилүүдэд 
эрчимтэй өсч байгаа ч энэ энэ салбарт тулгамдаж 
байгаа бэрхшээлийн нэг бол малын эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ дутагдах, малын өвчлөл, ялангуяа 
паразит өвчний тархалт ихэсч байгаа явдал юм. 
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2016 оны 
үндсэн чиглэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын 
хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд нийт малчин өрхийн 
малын хашаа хороо, өвөлжөө, хаваржаа болон 
худаг, уст цэгийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн 
ажил, үйлчилгээг системтэй, нэгдсэн зохион 
байгуулалттай хэрэгжүүлэхээр тусгасан байдаг. 

Аймгийн үндсэн чиглэл, салбарын бодлогын 
хүрээнд “Ариутгал-2016” хөтөлбөрийг “Говийн 
оюу  хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлж эхлээд байна. “Ариутгал-2016” 
хөтөлбөрийн дагуу Өмнөговь аймгийн 15 сумын 
5417 малчин өрхийн 4798 өвөлжөө, хаваржааны 
хашаа хорооны ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг 
хийх бөгөөд энэ ажлыг хоёр үе шаттай хэрэгжүүлэх 
юм. Энэхүү төслийг малчин айл өрх бүрийн 
хотонд хэрэгжүүлснээр “Оюу толгой” төслийн үр 
өгөөж, төр, засгийн бодлого, аймаг орон нутгаас 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа малчин өрх бүрт 
хүрэх юм. 

Уг хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь мал сүргийг 
паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх 
үйлсийн салшгүй чухал хэсэг болох ариутгал 
халдваргүйтгэлийг системтэй зохион байгуулах, 
ингэснээр малын халдварт болон халдварт 
бус өвчлөл, малаас хүнд дамжин халдварладаг 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх, 
нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах, орон нутгийн эдийн засаг, 
хөдөөгийн хөгжлийг дэмжихэд оршиж буй юм.

Хороо бууц ариутгах ажил 
Ханбогд суманд эхлээд 
байна. Тус суманд 341 
өвөлжөө, бууц ариутгах 
бөгөөд энэхүү ажлыг 
малын эмч нар гардан 
гүйцэтгэж байна. Баян 
багийн өвөлжөө бууцыг 
“Шавагтай говь ХХК”-ийн 
малын эмч Д.Бадамханд, 
Номгон багийг “Төрлийн 
мянган тайж” хоршооны 
малын эмч Баттөмөр, 
Жавхлант, Гавилууд 
багийг “Хан Жавхлант” 

ХХК-ийн малын эмч Л.Сайнхүү нар ариутгаж байна. 
Хэрэгжүүлж байгаа төслийн талаар Гавилууд 
багийн малчин Т.Сумъяа хэлэхдээ “Манайх урьд нь 
хороо бууцаа ариутгуулж үзээгүй. Зөвхөн малаа 
угааж байлаа. Ингэж нэгдсэн байдлаар хороо 
бууцыг ариутгаж байгаад талархаж байна” гэв. 
“Хан Жавхлант” ХХК-ийн малын эмч Л.Сайнхүү 
“Би 30 жил малын эмчээр ажиллаж байна. 10 
жил хоршоо удирдаж байлаа. Энэ хугацаанд 
малчны санал, хүсэлтийн дагуу хороо бууцны 
ариутгал хийж байснаас ингэж төсөвтэй нэгдсэн 
байдлаар хийж байгаагүй. Энэ их үр өгөөжтэй 
сайхан ажил болж байна. Би Жавхлант, Гавилууд 

“АРИУТГАЛ-2016” ХӨТӨЛБӨРИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА
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“АРИУТГАЛ-2016” 
ХӨТӨЛБӨР 
ХАНБОГД СУМАНД
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40 БООДОЛ ХАШААНЫ ТОР ХАНДИВЛАВ
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багийн 250 гаруй өвөлжөөг ариутгана. Энэ ажлын 
далимандаа малаа угааж байгаа. Угаасан малыг 
28 хоногийн дотор хүнсэнд хэрэглэж болдоггүй. 
Төслийн хүрээнд нэг тоннын багтаамжтай сав, усны 
шахуурга, ариутгалын бодис зэрэг шаардлагатай 
материалуудыг өглөө. Бууц ариутгалыг үр дүнтэй 
болгох үүднээс шар бууцаа хусах, хорооны 
тодорхой хэсэгт нүх ухаж бэлтгэх зэрэг зөвлөмжийг 
малчдадаа урьдчилсан байдлаар хүргэсэн. Зарим 
нь зөвлөмжийн дагуу сайн бэлтгэжээ. Энэ ажлыг 
аймгийн ХАА-н газраас санаачлаад “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан” санхүүжүүлж байгаа. Ийм 
төслийг хэрэгжүүлснээр хороо бууцаа ариутгаад 
мал сүрэг улам л эрүүлжинэ” хэмээн ярьсан юм.

Тус компаниас хандивласан 30 гэрийг сумын 
Улаан загалмайн анхан шатны хорооны удирдах 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн ЗДТГ-ын төсөл хөтөлбөр 
нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Ө.Ууганбаяр, нярав Т.Бумцэнгэл нар иргэдэд 
тараасан байна. 

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдэх зорилгоор Прокурорт нэг,  Цагдаагийн 
тасагт хоёр, Тахарын албанд хоёр гэр олголоо. 
Түүнчлэн иргэдээс гэр хүсч ирүүлсэн хүсэлтүүдийг 
хэлэлцээд амьдрал ахуйг нь судлан үзэж,  мөн гал 
түймэрт гэр нь шатсан иргэдийг сонгон хандивын 
гэрээс өглөө. 

Хашааны тор 40 боодол ирснийг сумын баруун 
хойно байрлах “Хан дизель” ОНӨААТҮГ-ын 
хариуцан ургуулж буй цэцэрлэгийн гадна 
талын торны доогуур тор нэмж татсан бөгөөд 
засмал замын гол хэсэгт мод тарих өдрөөр 
албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн 
тарьсан модны гадуур хашлага хийлээ. Улмаар  
хашаандаа мод тарьсан иргэд, малчдад тарааж 
өгсөн байна. Уг хашааны торыг  99 өрхөд тараан 
олгосон болно. 

Тус сумын иргэн Д.Дугар заган ой бий болгох 
зорилгоор заг тариалсны гадна хашлага болгож 
нэг боодол торыг, иргэн н.Цагаан, А.Цэцэг нарт 
тариалсан модонд нь хүрэлцэхүйц хэмжээгээр 
өгсөн.

Ханбогд сумын Улаан загалмайн анхан шатны 
хорооны дарга Х.Нэхийт
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“Оюу толгой” төслийн Байгаль орчны 
хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн 
талбай, түүний ойр орчим, Гүний хоолойн ус 
татах шугам хоолой, болон Оюу толгой- Гашуун 
сухайтын замын дагууд нийт 53 тоосны хяналт 
шинжилгээний цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд 
харилцан адилгүй  давтамжтайгаар агаар 
дахь тоосны хяналт шинжилгээг  хийдэг. 
Энэ удаагийн дугаарт  2016 оны  VI, VII сард 
төслийн талбайн гадуурх цэгүүдэд  хийсэн том 
ширхэглэгт PM10 тоосны хэмжилтийн мэдээг  
танилцуулж байна. 

Оюу толгойн уурхайн талбайн орчим, 
“Ханбумбат” нисэх буудал, Оюу толгой - 
Гашуун сухайтын замын дагууд болон Гүний 
хоолойн газрын доорх усны дэвсгэр талбайд 

нийт 25 цэгт тоосны хэмжилтийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэв. Хэмжилтийн үр дүнгээр агаар 
дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
Монгол Улсын агаарын чанарын стандарт 
MNS4585:2007 -д заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд байв. 

Оюу толгойн уурхай орчмын агаарын чанарыг 
харьцуулах үүднээс Улаанбаатар хотын МҮОНТ 
орчмын агаарын чанарын мэдээг графикт 

нэмж оруулав. Улаанбаатар хотын агаарын 
чанарын талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл 
http://www.air.ub.gov.mn/ холбоосоор нэвтэрч 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг зөвлөж байна. 

Тоосны хяналт шинжилгээнд бидэнтэй хамтран 
ажиллаж, хээрийн судалгаанд биечлэн 
оролцохыг хүсвэл бидний үүд хаалга танд 
үргэлж нээлттэй байх болно. 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ- МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС VII сар 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ 
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дугаарт  2016 оны  VI, VII сард төслийн талбайн 
гадуурх цэгүүдэд  хийсэн том ширхэглэгт PM10 
тоосны хэмжилтийн мэдээг  танилцуулж байна.  

Оюу Толгой уурхайн талбайн орчим, Ханбумбат 
нисэх буудал, Оюу Толгой - Гашуун сухайтын 
замын дагууд болон Гүний хоолойн газрын 
доорхи усны дэвсгэр талбайд нийт 25 цэгт тоосны 
хэмжилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэв. Хэмжилтийн 

үр дүнгээр агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007 -д заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд байв.  

 

<2.5 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 

ХҮНИЙ ҮС 
50-70 микрометр 

хэмжээтэй 

Далайн эргийн нарийн элс 
90 микрон хэмжээтэй 

<10 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонцор 

1 микрометр = 0.0001 см 
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2016 оны 6-р сарын байдлаар “Оюу толгой”-н 
нийт ажиллах хүчний 95 хувийг монгол иргэд 
бүрдүүлж байгаа бөгөөд үүний 22 гаруй хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна.

Монгол Гадаад

МОНГОЛ АЖИЛЛАГСДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
/2016 оны 06-р сарын 30-ны байдлаар/

Өмнөговь аймгийн 

харъяат ажиллагсдын 

тоо
Бусад Нийт

415 2046 2461

16.9% 83.1% 100%

1123 3236 4359

25.8% 74.2% 100%

1538 5282 6820

22.6% 77.4% 100%

№ Харъяалал "Оюу Толгой" ХХК Туслан гүйцэтгэгч 

компаниуд Нийт

1 Өмнөговь/Баяндалай 5 4 9

2 Өмнөговь/Баян-Овоо 4 23 27

3 Өмнөговь/Булган 2 2 4

4 Өмнөговь/Гурвантэс 1 1 2

5 Өмнөговь/Даланзадгад 133 308 441

6 Өмнөговь/Мандал-Овоо 1 3 4

7 Өмнөговь/Манлай 9 88 97

8 Өмнөговь/Ноён 3 3

9 Өмнөговь/Номгон 2 3 5

10 Өмнөговь/Сэврэй 4 2 6

11 Өмнөговь/Ханбогд 248 643 891

12 Өмнөговь/Ханхонгор 8 8

13 Өмнөговь/Хүрмэн 2 3 5

14 Өмнөговь/Цогт-Овоо 2 2

15 Өмнөговь/Цогтцэций 1 33 34
415 1123 1538Нийт

Нийт дүн

Компаний нэр

1 "Оюу Толгой" ХХК

2 Туслан гүйцэтгэгч компаниуд

"Оюу Толгой" ХХК болон Туслан гүйцэтгэгч компаниудын
Монгол ажиллагсдын мэдээлэл

/2016 оны 06-р сарын 30-ны байдлаар/

Өмнөговь аймгийн 

харъяат ажиллагсдын 

тоо
Бусад Нийт

415 2046 2461

16.9% 83.1% 100%

1123 3236 4359

25.8% 74.2% 100%

1538 5282 6820

22.6% 77.4% 100%

№ Харъяалал "Оюу Толгой" ХХК Туслан гүйцэтгэгч 

компаниуд Нийт

1 Өмнөговь/Баяндалай 5 4 9

2 Өмнөговь/Баян-Овоо 4 23 27

3 Өмнөговь/Булган 2 2 4

4 Өмнөговь/Гурвантэс 1 1 2

5 Өмнөговь/Даланзадгад 133 308 441

6 Өмнөговь/Мандал-Овоо 1 3 4

7 Өмнөговь/Манлай 9 88 97

8 Өмнөговь/Ноён 3 3

9 Өмнөговь/Номгон 2 3 5

10 Өмнөговь/Сэврэй 4 2 6

11 Өмнөговь/Ханбогд 248 643 891

12 Өмнөговь/Ханхонгор 8 8

13 Өмнөговь/Хүрмэн 2 3 5

14 Өмнөговь/Цогт-Овоо 2 2

15 Өмнөговь/Цогтцэций 1 33 34
415 1123 1538Нийт

Нийт дүн

Компаний нэр

1 "Оюу Толгой" ХХК

2 Туслан гүйцэтгэгч компаниуд

"Оюу Толгой" ХХК болон Туслан гүйцэтгэгч компаниудын
Монгол ажиллагсдын мэдээлэл

/2016 оны 06-р сарын 30-ны байдлаар/

Өмнөговь аймгийн 

харъяат ажиллагсдын 

тоо
Бусад Нийт

415 2046 2461

16.9% 83.1% 100%

1123 3236 4359

25.8% 74.2% 100%

1538 5282 6820

22.6% 77.4% 100%

№ Харъяалал "Оюу Толгой" ХХК Туслан гүйцэтгэгч 

компаниуд Нийт

1 Өмнөговь/Баяндалай 5 4 9

2 Өмнөговь/Баян-Овоо 4 23 27

3 Өмнөговь/Булган 2 2 4

4 Өмнөговь/Гурвантэс 1 1 2

5 Өмнөговь/Даланзадгад 133 308 441

6 Өмнөговь/Мандал-Овоо 1 3 4

7 Өмнөговь/Манлай 9 88 97

8 Өмнөговь/Ноён 3 3

9 Өмнөговь/Номгон 2 3 5

10 Өмнөговь/Сэврэй 4 2 6

11 Өмнөговь/Ханбогд 248 643 891

12 Өмнөговь/Ханхонгор 8 8

13 Өмнөговь/Хүрмэн 2 3 5

14 Өмнөговь/Цогт-Овоо 2 2

15 Өмнөговь/Цогтцэций 1 33 34
415 1123 1538Нийт

Нийт дүн

Компаний нэр

1 "Оюу Толгой" ХХК

2 Туслан гүйцэтгэгч компаниуд

"Оюу Толгой" ХХК болон Туслан гүйцэтгэгч компаниудын
Монгол ажиллагсдын мэдээлэл

/2016 оны 06-р сарын 30-ны байдлаар/

Өмнөговь аймгийн 

харъяат ажиллагсдын 

тоо
Бусад Нийт

415 2046 2461

16.9% 83.1% 100%

1123 3236 4359

25.8% 74.2% 100%

1538 5282 6820

22.6% 77.4% 100%

№ Харъяалал "Оюу Толгой" ХХК Туслан гүйцэтгэгч 

компаниуд Нийт

1 Өмнөговь/Баяндалай 5 4 9

2 Өмнөговь/Баян-Овоо 4 23 27

3 Өмнөговь/Булган 2 2 4

4 Өмнөговь/Гурвантэс 1 1 2

5 Өмнөговь/Даланзадгад 133 308 441

6 Өмнөговь/Мандал-Овоо 1 3 4

7 Өмнөговь/Манлай 9 88 97

8 Өмнөговь/Ноён 3 3

9 Өмнөговь/Номгон 2 3 5

10 Өмнөговь/Сэврэй 4 2 6

11 Өмнөговь/Ханбогд 248 643 891

12 Өмнөговь/Ханхонгор 8 8

13 Өмнөговь/Хүрмэн 2 3 5

14 Өмнөговь/Цогт-Овоо 2 2

15 Өмнөговь/Цогтцэций 1 33 34
415 1123 1538Нийт

Нийт дүн

Компаний нэр

1 "Оюу Толгой" ХХК

2 Туслан гүйцэтгэгч компаниуд

"Оюу Толгой" ХХК болон Туслан гүйцэтгэгч компаниудын
Монгол ажиллагсдын мэдээлэл

“Оюу толгой” ХХК болон туслан гүйцэтгэгч компаниуд 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БУЛАН
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Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Залуучуудын 
хөгжлийн төвийн нийгмийн ажилтан 
Б.Энхжаргалтай уулзаж, төвийнх нь үйл 
ажиллагааны талаар сонирхлоо. Эрдэнэт хотын 
унаган хүүхэд тэрээр “Чингис хаан” их сургуулийг 
багш-нийгмийн ажилтан мэргэжлээр төгсөөд 
өнгөрсөн есдүгээр сараас энэ төвд ажиллаж 
байгаа гэнэ.  Хоёр жилийн өмнө Ханбогдод 
шилжин ирээд “Уужим од” компанид үйл 
ажиллагааны менежерээр ажиллаж байжээ. 
Монгол Улсын Засгийн газар 2013 оноос НҮБ-ын 
Хүн амын сантай хамтран “Залуучуудын хөгжил 
2013-2017” төслийг Швейцарийн хөгжлийн 
агентлаг, Люксембургийн Засгийн газар, НҮБ-ын 
Хүн амын сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 
11 аймаг, нийслэлийн гурван дүүрэг болон орон 
нутгийн нэг суманд хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. 
Энэхүү төслийн хүрээнд орон даяар   Залуучуудын 
хөгжлийн 13 төв байгуулсны нэг нь Ханбогд сумынх 
юм. 

 Ийнхүү “Оюу толгой”-н зарим хөрөнгө 
оруулалтаар Ханбогдод ийм төв өнгөрсөн оны 
долдугаар сард сүндэрлэн босч үүдээ нээсэн 
билээ. Төвийн нээх ёслолын үеэр НҮБ-ын Хүн 
амын сангийн Суурин төлөөлөгч хатагтай Наоми 
Китахара хэлэхдээ “Энэхүү төв нь Ханбогд сумын 
хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудтай 
хамтын ажиллагаа өрнүүлж, залуучуудад өргөн 
хүрээний үйлчилгээг харилцан уялдаатай 

ОРОН НУТГИЙНХАН “ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН 
ТӨВ”-ИЙНХӨНД АМ САЙТАЙ БАЙНА

үзүүлснээр тэдний хөгжилд бодитой, эерэг 
нөлөөлөл үзүүлэх болно” хэмээн онцлон тэмдэглэж 
байсан юм. Харин “Оюу толгой” компанийн 
Гүйцэтгэх захирал Эндрью Вүдлэй хэлэхдээ 
“Залуучуудын хөгжлийн төв нь залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих маш чухал арга зам бөгөөд 
энэ нь улмаар Монгол Улсад хөгжлийнхөө 
оргилд хүрэхэд бодитой түлхэц болно гэж итгэж 
байна. Ханбогд суманд Залуучуудын хөгжлийн 
төв байгуулснаар энэ бүс нутгийн залуучуудад 
хөгжих чухал боломжууд бий болно. “Оюу толгой” 
компани энэ үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулж 
байгаадаа бахархалтай байна” гэж хэлж байсныг 
дурсахад таатай байна. 

Уг төв 15-35 насны хүүхэд, залуучуудыг хөгжүүлэх, 
олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Энэ төв 
залуучуудад сонирхолтой, ээлтэй, аюулгүй орчин 
бүрдүүлж, амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлж, 
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгож, хөдөлмөр 
эрхлэхэд нь хэрэгтэй ур чадварыг хөгжүүлж, 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, харилцаа, сэтгэл 
зүйн чиглэлээр зөвлөгөө өгч, өөрсдийн эрх ашигт 
хамаатай шийдвэрт оролцох боломжоор хангах 
зорилготой юм. 

Энэ төв компьютер, интернэт, гэр бүл, өсвөр үед 
зөвлөгөө өгөх, сургалтын зэрэг өрөө, номын 
сантай. Төвд гурван ч янзын дэмжих бүлэг 
ажилладаг. Залуу ээжүүд долоо хоногт нэг 
удаа энд цугларч, мэдээллээ солилцож, эрүүл 
мэндийн талаар зөвлөгөө авдаг. Үүнд арав гаруй 

эх хамрагддаг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг дэмжих бүлэгт зургаан хүүхэд байдаг. Тэд 
төвдөө ирж төрөл бүрийн дасгал хөдөлгөөн хийж, 
энэ үеэр эмч нар  тэдэнд бариа засал хийдэг аж. 
Түүнчлэн ЕБС-ийн хагас өнчин хүүхдүүдийн авьяас 
чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Үүнд таван хүүхэд хамрагджээ. 
Долоо хоногийн даваа, лхагва, баасан гаригт 
гитар, сурын харваа, шатар, даам, монгол болон 
чөлөөт бүжгийн гэх мэт хичээл сургалт зохион 
байгуулдаг нь хүүхэд залуусын сонирхлыг ихээр 
татдаг байна. Түүгээр ч барахгүй бухимдлаа тайлах, 
шийдвэр гаргах, ажлаа төлөвлөх, өөртөө итгэх, 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд зэрэг сэдвээр амьдрах 
ухааны сургалт явуулдаг юм байна. Б.Энхжаргалын 
хэлж буйгаар төслийг 2019 он хүртэл дахин хоёр 
жилээр сунгаж магадгүй гэнэ. Өдөрт 20-иод хүн 
тус төвд ирдэг бөгөөд олонх нь өсвөр насныхан 
байдаг аж. Номын сан нь англи, монгол 400-гаад 
номтой юм. Хамгийн авууштай нь тус төвийн бүхий 
л үйлчилгээ, сургалт цөм үнэ төлбөргүй учраас 
хүүхэд, залууст таатай байдаг нь мэдээж. Төвийнхөн 
сумын ЗДТГ, сум дундын эмнэлэг, сургууль, соёлын 
төв зэрэг олон байгууллагатай нягт хамтран 
ажилладгаас зохион байгуулж буй аливаа ажил 
нь үр дүнд хүрэхэд сайнаар нөлөөлдөг. Ийнхүү 
Залуучуудын хөгжлийн төв  олон түмэнд нээлттэй, 
тустай үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор сумын 
удирдлага, орон нутгийн иргэд тус төвийн талаар 
ам сайтай байдаг нь зүйн хэрэг биз ээ.



2016 он долдугаар сар

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 7–р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Санал: Энэ сард  орон нутгаас нэг санал  хүлээн  авч зохих журмын 
дагуу шийдвэрлэсэн. 
Гомдол: Энэ сард орон нутгаас гомдол хүлээн аваагүй болно. 

Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс энэ сард 
зургаан хүсэлт хүлээн авсан.

7-р сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдал (төрлөөр)

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар, 9509 0391 (Ханбогд сумын офис), 9509 1907 (Манлай сумын офис), 99098406 (Даланзадгад сумын 
офис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх офисуудаас авч болно.
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон 

Ханбогд сум дахь Орон нутгийн харилцааны 
ажилтнаар дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-г ot.mn цахим 
хуудаснаас унших, PDF хувилбараар татаж 

авах боломжтой.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу. 

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, Гандирс цамхаг буюу 
Говь сэндс зочид буудлын гурван давхарт 305 тоот
Утас: 976-331880 (6048)

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)

• Одон орон, физикийнхэнд үнэмших юм бол манай 
гариг дээрх бараг бүх алт сансраас солиртой хамт 
унаж, хожим нь биежиж бий болсон гэнэ.

• Алт манай дэлхийн тив, улс бүрт бий. Тэр бүү хэл, 
Ангараг, Санчир, Дэлхий ван дээр хүртэл алт бий гэж 
олон эрдэмтэн нотолдог.

• Алт маш зөөлөн металл учраас оёдлын утас ч хийж 
болно. Нэг унци буюу 28.35 грамм алтаар 50 миль буюу 
80.47 км урт утас хийж болно. 

• Далай тэнгист 10 тэрбум тонн алт байгаа нь нэг шоо 
миль буюу 4.17 шоо км усанд 25 тонн алт байна гэсэн 
үг. 

• Хүний биед 0.2 грамм алт агуулагдаж байдаг гэнэ. 
• Жинхэнэ цэвэр алт бол тун зөөлөн, бүр гараараа ч 

нугалж болно. 
• Дэлхийн нийт алтны 99 хувь нь дэлхийн цөмд байдаг 

юм байна. 
• Яагаад алт ийм үнэ цэнтэй юм бэ. Хамгийн гол нь 

ховор учраас  тэр. Манай дэлхий дээр нэг цагт 
хайлуулдаг гангийн хэмжээтэй тэнцэхүйц алтыг хүн 
төрөлхтөн бүхий л түүхийнхээ туршид олборлосон юм 
шүү дээ. 

• Алт нь олонх улсын валютын баталгаа болдог. 
• Алтыг бага хэмжээгээр идэж болно. Азийн зарим 

оронд жимс, зууш, кофе, цайнд алт орно. Бүр 1500 
оноос европчууд “Гольдвассер” (Danziger Goldwasser) 
или “Гольдшлегер” (Goldschläger) зэрэг ликёр дарсанд 
алтан навч хийдэг байж. Дэлхийн хамгийн үнэтэй 
гамбургерт ч алт ордог. 

• Испанийн хаан Фердинанд 1511 онд  “Алтыг хүн ёсоор 
ав, хэрэв боломжгүй бол ямар ч аюулт аргаар ав” гэж 
хэлжээ. 

• Эртний Египетэд алтыг бурхдын, ялангуяа Нарны 
бурхны арьс, эд эс гэж үздэг байж. 

• Грек, еврейчүүд манай эриний 300 оноос химийн 
шинжлэх ухаанаар оролдож, алт хайх ажил Дундад 
зуун, Дахин сэргэлтийн үед бүр эрчимтэй өрнөжээ.

• Түүхийн бүхий л цаг үед олборлосон алтны ихэнх 

нь гүйлгээнд байдаг. Сүүлийн 100 жилд олборлосон 
алтны 70 хувь нь өнөөдөр гүйлгээнд байгаа. 

• Алтны хамгийн том гулдмай 250 кг жинтэй. 
• Дэлхий дээр алтны анхны АТМ 2010 онд Абу-Дабид бий 

болжээ. Тэнд 24 каратын алт байдаг аж. 
• Дэлхийн алтны хамгийн том нөөцийг Нью-Йорк дахь 

АНУ-ын Холбооны нөөцийн банкинд хадгалдаг. Энд 
дэлхийн бүх алтны 25 хувь болох 540 мянган гулдмай 
алт бий. 

• Америкийн хөл бөмбөгийн “Сан-Франциско форти 
найнерс” (“San Francisco 49ers”) багийн нэр нь 1849 
онд Калифорнийн алтны хайгуулын үед алт хайхаар 
Сан-Францискод ирсэн хайгчдын “49-ийн хүмүүс” 
гэсэн нэрээс үүдэлтэй. 

• Алтны цэврийг британийн каратаар хэмжинэ. Карат 
гэдэг нь эртний худалдаачдын ашигладаг байсан 
модны 0.2 гр жинтэй үр.

• 24 каратын алт жинхэнэ цэвэр алт болно. 18 карат 
нь 75 хувийн цэвэр байдаг бол 14 карат алтны 58.5, 
10 карат алтны 41.7 хувь нь цэвэр алт байна. Үлдэх 
хэсэг нь ерийн мөнгө, зэс, төмөр, кадмий зэрэг бусад 
металл.

• Алт  цельсийн 1064.18 хэмд хайлна. 
• Америкт хамгийн анхны 17 фунт буюу 7.71 кг жинтэй 

цул алтыг Умард Каролина мужийн Литл-Медоу 
Крикийн уурхайгаас 1803 онд олсон байна. 

• Археологийн олдвороор бол алт, зэс хоёрыг хүн 
төрөлхтөн манай эриний өмнөх 5000 жилийн тэртээд 
илрүүлсэн анхны металл гэнэ.

• Алтыг тэмдэглэдэг “Au” тэмдэглэгээ нь “үүрийн гэгээ” 
гэсэн утгатай латины aurum гэдэг үгийн товчлол юм 
байна. Алт гэдэг үг нь  “шар” гэсэн утгатай “geolu” гэдэг 
Английн хуучны үгээс гаралтай гэнэ.

• Хүн төрөлхтөн алтыг эртнээс хамгийн үнэт зүйл гэж 
үнэлж ирж. Тиймээс  Д.Менделеевийн үелэх систем дэх 
118 элементээс алт л ганцаараа валютын хэмжээнд 
үнэлэгдэн хэрэглэгддэг.

АЛТНЫ ТУХАЙ 25 БАРИМТ

ТАНИН МЭДЭХҮЙН БУЛАН


