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Уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
Өмнийн говийн зон олон минь өвлийг өнтэй
давж, тавтай сайхан хаваржиж байна уу.
Арвандолдугаар жарны “Хотол төгс” хэмээх
төмөр хулгана жил улиран одож, “Цөөвөр”
хэмээх төмөр үхэр жил айсуй торгон агшинд
эрхэм уншигч та бүхэнтэйгээ “Орон нутгийн
сонин”-ы хуудсаар дамжуулан мэндчилж
байгаадаа баяртай байна.
Манай компани болон говь нутгийн
ажилч хичээнгүй зон олны харилцаа, хамтын
ажиллагаа өнгөрсөн онд шинэ түвшинд гарсныг
онцлон тэмдэглэе. Энэ бол та бидний хамтын
хичээл зүтгэлийн үр дүн юм.
2020 онд Оюу толгой үйлдвэрлэлээ
амжилттай үргэлжлүүлж, гүний уурхайн бүтээн

байгуулалтаа ахиулан ажиллахын зэрэгцээ
КОВИД-19 цар тахлаас үүдэлтэй сорилтуудыг
үр дүнтэй зохицуулан ажилласнаас гадна
Монгол Улсын эдийн засагт ч томоохон хувь
нэмэр оруулж, “Оюу толгой” компанийн 20102020 оны хооронд дотоодод зарцуулсан мөнгөн
хөрөнгө 11.6 тэрбум ам.долларыг давсан бол
2020 онд татвар, хураамж, бусад төлбөрт 294
сая ам.доллар төлсөн байна.
Оюу толгойчууд бид өнгөрсөн жилийг Гэмтэл,
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 200,000 хүн/
цаг тутамд 0.15 гэсэн үзүүлэлттэй үдсэн нь
“Рио Тинто” группийн хэмжээнд аюулгүй
ажиллагаагаараа амжилт үзүүлснийг илтгэж
байна.
2020 онд бид орон нутгийн талуудтай хийх
хамтын ажиллагаа, түншлэлээ урьдын адил
тэргүүн эгнээнд анхаарч ирлээ. КОВИД-19 цар
тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажилд Улсын
онцгой комисс, Өмнөговь аймгийн онцгой
комисс, Ханбогд сумын онцгой комисстой
хамтран ажиллаж цар тахлын болзошгүй
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд орон
нутгийн чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн 210
сая төгрөгийн хандив тусламжийг “Говийн
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-аар дамжуулан
олгохоос гадна бусад шаардлагатай тусламж
дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Мөн “Рио
Тинто”, “Оюу толгой” компани 602 мянган
ам.доллар буюу ойролцоогоор 1.7 тэрбум
төгрөгийн санхүүжилтээр Монгол Улсын цар
тахлын эсрэг үйл ажиллагааны тогтвортой
байдлыг бэхжүүлэх, хариу үйлдэл үзүүлэх
чадавхыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийгдэх
төслүүдийг дэмжиж байна. Энэ хүрээнд НҮБ-

ын Хүн амын сантай хамтран Өмнөговь аймгийн
Бүсийн эмчилгээ оношилгооны төвд КОВИД-19
болон бусад халдварт өвчний оношилгоо,
эрт илрүүлгийг сайжруулах, зайн оношилгоо,
эмчилгээний чадавхыг нэмэгдүүлэх төсөл
хэрэгжинэ.
“Оюу толгой” компани Хамтын ажиллагааны
гэрээний дагуу жил бүр таван сая ам.доллартай
тэнцэх төгрөгийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”-аар дамжуулан олгож, өнгөрсөн таван
жилийн хугацаанд нийт 66 тэрбум төгрөгөөр
250 төсөл хөтөлбөрийг сангаас санхүүжүүлэн,
амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Онцлох
төслүүдээс дурдвал 2020 онд Даланзадгад
хотын Спорт цогцолборт хүүхэд залуучуудын өв
тэгш хөгжлийг дэмжихэд хувь нэмэр оруулах
Усан бассейн барьж ашиглалтад орууллаа.
Ханбогд сумын төвд Хог хаягдлын байгууламж,
Үерийн усны далан, Малын өвс тэжээлийн санг
барьж байгууллаа.
2020 онд “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан” Удирдах зөвлөлийн шийдвэрлэсний дагуу
“Даланзадгад сумын 1,200 хүүхдийн сургуулийн
барилга барих төсөл”, “Даланзадгад сумын 200
хүүхдийн цэцэрлэг”, “Гашуунсухайт боомтын
камераар тоноглогдсон цамхагт харуулын байр”
зэрэг төслүүдийг санхүүжүүлэн орон нутгийн
засаг захиргаа, холбогдох байгууллагуудтай
хамтран хэрэгжүүлж байна.
2020 он бол бидний хамтын ажиллагааны
түүхэн тэмдэглэлт ойн жил байлаа. Өмнөговь
аймгийн талуудтай байгуулсан “Хамтын
ажиллагааны гэрээ”, “Говийн оюу хөгжлийг
дэмжих сан” болон Ханбогд сумын “Гурван талт

Г.Сугар

Орон нутаг хариуцсан ахлах менежер
зөвлөл”-ийн таван жилийн ойг түншүүдтэйгээ
цахим байдлаар хамтран тэмдэглэсэн билээ.
Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн тогтвортой
хөгжлийг дэмжих үүднээс орон нутгийн
худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт
ихээхэн анхаарал тавьж ажиллалаа. 2020
онд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 84 ханган
нийлүүлэгчээс хийсэн худалдан авалт 118
сая ам.долларт хүрэв. “Оюу толгой” компанид
Өмнөговь аймгаас 2,812 иргэн ажиллаж байгаа
нь нийт ажиллах хүчний 26.8 хувь байна.
Арвандолдугаар жарны “Цөөвөр” хэмээх
Цагаагчин үхэр жилдээ санасан бүхэн тань
сэтгэлчлэн бүтэхийн өлзийт ерөөлийг өргөн
дэвшүүлж хамтын хүчээр цар тахлаас урьдчилан
сэргийлье.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ААС ТҮНШЛЭГЧ СУМДЫН АХМАДУУДАД ГАРЫН БЭЛЭГ ӨГӨН, ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
“Оюу толгой” ХХК нь жил бүрийн Цагаан сарын баярыг
тохиолдуулан түншлэгч сумд болох Даланзадгад, Ханбогд, Манлай
,Баян-Овоо сумын ахмад буурлуудад гарын бэлэг өгөн, хүндэтгэл
үзүүлдэг уламжлалтай билээ. Цагаагчин үхэр жилийн цагаан
сарын баяраар 271 ахмадад үндэсний үйлдвэрлэлийн дархлаа
дэмжих бүтээгдэхүүнийг бэлэг болгон өглөө. Ахмадууд болон үр
хүүхдүүд нь ахмадуудаа хүндэтгэн жил болгон хүндэтгэл үзүүлдэг
компанийн хамт олонд баярлаж байгаагаа илэрхийлж, үндэсний
үйлдвэрлэлээ дэмжсэн цаг үеэ олсон бэлэг өгсөнд талархаж
байгаагаа уламжилж байв.
Мөн Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг ахмадын
холбоодын удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хороо тус
бүрт нэмж гарын бэлэг гардууллаа.

2021 ОНЫ 1,2-Р САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
“Оюу толгой” ХХК нь орон нутгийн иргэдээс өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, санал,
хүсэлтийг нээлттэй хүлээн авч “Орон нутгийн санал, гомдол шийдвэрлэх журам”-ын дагуу шат
дараатай арга хэмжээ авч шийдвэрлэдэг.
Бид хоёрдугаар сард орон нутгийн иргэдээс Оюу толгой уурхайн дулааны станцад нүүрс тээвэрлэдэг
том оврын автомашин нүүрсний бүтээлэггүй, задгай тээвэрлэлт хийсний улмаас нунтаг нүүрс хийсэж,
байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байгаа тухай гомдлыг нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан хүлээн
авсны дагуу нүүрс тээвэрлэлтийн ажлыг гүйцэтгэж буй “Говь транс” гэрээт компаниас асуудлыг
тодруулахад: КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх заавар, зөвлөмжийн дагуу хүн хооронд
харилцаа үүсгэхгүйн тулд өөрөө буулгагч машинуудын нүүрсний бүтээлгийг уурхайн талбайд
нэвтрэхээс өмнө хуулж, уурхайн нүүрс буулгах цэгт нүүрсээ буулгаж байсан ба хоёрдугаар сарын
09-ний өдрөөс эхлэн нүүрсний бүтээлгийг авахгүйгээр нүүрс буулгах талбайд очдог болсноор нунтаг
нүүрс агаарт хийсэж, байгаль орчин бохирдуулан, малчдын амьдрах нөхцөлд сөргөөр нөлөөлж
байсныг даруй зогсоосон байна.

Санал: Орон нутгаас нэг санал хүлээн авав.
Гомдол: Орон нутгаас дөрвөн гомдол хүлээн авсан ба нэг гомдлыг шийдвэрлэн гурван гомдол судлан,
шийдвэрлэх шатанд явж байна
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 21 хүсэлт хүлээн авч есөн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн ба 12 хүсэлт судлан,
шийдвэрлэх шатанд явж байна. Хүлээн авсан хүсэлтүүдийг дор харуулав (төрлөөр)

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт - 2021 оны 1,2 дугаар сар.
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Эгэл дурсамжийн эзэн: ГАР СЭТГЭЛ НИЙЛСЭН ХАМТ ОЛОН
Захирал явсан Туяа
Захиалгадаа дарагдаад завгүй
Онигооч Тогооч хажууд нь
Оёдол эсгээд завгүй” гэх мэт.
“Мөнх-Овоо” гэдэг нь нөхрийнх нь унасан газар.
Буянтынх анх “Оюу толгой” компанитай уурхайчдын
төрөл бүрийн хувцас оёх гэрээ байгуулсан ба тэр
цагаас хойш гэрээлэгч гүйцэтгэгч компаниуд, орон
нутгийн хэрэгцээний бүх хувцас, лого хатгамал оёж,
бэлтгэн нийлүүлж байна.

“Өлзийт Мөнх-Овоо” компани нь Ханбогд сумын
төвд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Нэр нь хүртэл яруу
найраг шиг эрхэмсэг, 2009 онд гурван ажилтан,
нэг эсгүүрчинтэй зөөлөн оёдлын чиглэлээр үйл
ажиллагаагаа эхэлж байсан үе саяхан.
Галба нутгийн ажилсаг гэр бүлийн нэг.
Гэндэнгийн Буянт өрхийн тэргүүнтэй, эзэгтэй
Шаравжамцын Туяа нар санхүү нягтлан, ардын
багш мэргэжилтэй улс. Улс орондоо олон жил арга
ухаан, хүч чадал, залуу насаа зориулж, тэтгэвэрт
суусан ч гар хумхиж суусангүй. Ханбогд сумд төр
ба хувийн байгууллагад ажиллаж байгаа өндөр
настан тоотойхон бий. Тэдний заримаас дурдвал:
“Засаг явсан Буяа
Заг тоорой, амьтан ургамал хамгаалаад завгүй
“Хүндэт иргэн” Амбаа
Хүрээ яваад завгүй

олсон найдвартай ханган нийлүүлэгч, итгэлтэй
хамтран ажиллагч гэдгийг илтгэх юм.
Уул уурхайн ажилчдын захиалгат хувцсыг
үйлдвэрлэн, тасралтгүй ханган нийлүүлж байгаа
гар сэтгэл нийлсэн хамт олныг Ж.Туяа захирал
хатан хүний бурхан ухаанаар удирдан байгаа нь
ажлын арга барил, менежментийн үр дүн юм.
Тус компанийн ажилчид хөдөлмөрийн бүтээмж
сайн, цалин өндөр зэрэг нь дэлхийд дээд сургууль
төгссөн ажилгүйчүүд бэлтгэдэг тогтолцоотой
болсон үед мэргэжлийн ажилчин ангид туг өргөж,
тугал хариулж явсан ахмадууд, залууст ажлын
дадлага олгож урамшуулдаг болжээ.
Алдарын мөнгөн титэм магнайдаа залж
Аваргын улаан тууз мөрөндөө зүүж
Ажилчин хүний өмнө гурвантаа
Алга хавсарч мэхийнэ бий.

Энэ хугацаанд байнгын 44 ажлын байр бий
болгож, Оюу толгой уурхайн “Шилдгийн шилдэг
ханган нийлүүлэгч”, “Шилдэг ханган нийлүүлэгч”
өргөмжлөл, цомыг хүртсэн. “Өлзийт Мөнх-Овоо”
компани 2013, 2014 онд “Тэргүүний татвар
төлөгч” нийгмийн хариуцлагыг дээдлэгч хамт
олон шагналыг удаа дараа хүртсэн нь дэлхийд
тэргүүлэгч уул уурхайн том компанийн итгэлийг

2019 онд 9м х 22м харьцаатай тохилог
байраа өргөжүүлэн эко халаалт тавьж, тусгай
төхөөрөмжийн 20 шахам машин техниктэй
компани болж бизнесээ өргөжүүлсэн.
Ж.Туяа нь 1979 онд багш нарыг бэлтгэх
сургууль төгсөөд Ханбогд сумын сургуульд нийт 30
гаруй жил ажилласнаас 22 жил нь бага ангийн
багш, сүүлийн жилүүдэд захирлаар ажиллажээ.
Боловсролын салбарын бүх шагналыг хүртсэн
ба 2020 онд төрийн дээд шагнал “Алтангадас”
одонгоор энгэрээ мялаажээ. 2019, 2020 онд
“5S” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага,
сумын “Тэргүүний аж ахуй нэгж байгууллага” -аар
шалгарч байжээ. Компанийн гүйцэтгэх захирал
Г.Буянт нь төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн
хүндэт” медаль, Худалдаа үйлдвэр, хүнс хөдөө аж
ахуйн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, “Монгол
улсын хүндэт харваач” цолтой. Г.Буянт ахлагчтай
шагайн баг нь улсад нэг удаа, аймагт гурван удаа
аварга “Наран хөхч” тойрмын харваанд мөнгөн
медаль хүртсэн шилдэг багийн нэг юм. Та хоёртоо:
Сайн санаа нь саруул
Ихийг бүтээхийн төлөө
Сэтгэ!
Сайн үйлс нь саруул
Ирээдүйн жаргалын төлөө
Зүтгэ! хэмээн ерөөе.
М.Дамдинсүрэн 2021.02.08

“ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР 2018-2021”
Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг
дэмжих нэгдсэн хөтөлбөрийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”, НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Дэлхийн
эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ), Австралийн Элчин сайдын
яам, Монгол Улсын Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй
бөгөөд 2020 оны байдлаар хөтөлбөр 85.6 хувьтай хэрэгжсэн
байна.

Үр дүн

Хэрэгжилтийн явц
(2020)

Үр дүн 1. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ сайжирсан байна.

90%

Үр дүн 2. Бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ),
умайн хүзүүний хорт хавдар буурсан.

85%

Үр дүн 3. Халдварт бус өвчнүүдийн илрүүлэг,
эмчилгээ, осол гэмтлийн үеийн тусламж үйлчилгээ
сайжирсан.

88%

Үр дүн 4. Эрүүл мэндийн салбарын засаглал, чадавх
бэхэжсэн байна.

78%

Үр дүн 5. Залуучууд, өсвөр насныхан залуучуудын
асуудлаарх бодлого, шийдвэр гаргах үйл явцад
оролцдог болсон байна.

81%

Үр дүн 6. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, жендерт
суурилсан хүчирхийллийг бууруулсан.

91%

Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг
сайжруулах зорилгын хүрээнд зургаан үйл ажиллагааны
чиглэлээр үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллага болон түнш байгууллагуудтай хамтран ажиллаж
байна.
2

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг
сайжруулах зорилгын хүрээнд: ЭХЭМҮТ-ийн Нярайн эрчимт
эмчилгээний тасагтай хамтран аймгийн 15 эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтнийг ажлын байрны дагалдан сургалтад хамруулсан
бөгөөд сургалтын үр дүнд нярайн эмч мэргэжилтнүүдийн
нярайн сэхээн амьдруулалт, сэхээн амьдруулалтын үед ашиглах
тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын ур чадвар нэмэгдсэн байна.
Мөн гурван сум ЭХЭМҮТ-ийн зайн сүлжээнд хамрагдаж, 15
сум жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн таван төрлийн арга
хэрэгслээр үйлчилгээ үзүүлж байна.

Аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн (БОЭТ) төрөх,
эмэгтэйчүүдийн тасагт зөвлөх эмчийг ажиллуулж, сумдын эрүүл
мэндийн төвд шаардлагатай зөвлөгөөг цахимаар болон утсаар
тогтмол хүргэж эхэлснээр үйлчлүүлж буй эмэгтэйчүүд өөрт
шаардлагатай тусламж үйлчилгээ, зөвлөгөөг цаг алдалгүй авах
бүрэн боломжтой болсон юм. 2020 оны гуравдугаар улирлын
байдлаар нийт 128 эмэгтэйд нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээг үзүүлж, үр хөндөлтийн өмнөх болон дараах
зөвлөгөө, гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэлтээс хэрхэн сэргийлэх
талаарх зөвлөгөөг өгч ажилласны дүнд давтан үр хөндөлт
гараагүй байна.

БОЭТ-д сэтгэцийн эрүүл мэндийн кабинетыг байгуулж,
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр ханган өсвөр насныханд
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэхэд ээлтэй орчныг бүрдүүлсэн.
Аймгийн хэмжээнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан
асуудлаар өсвөр насныханд зөвлөгөө өгөх 46 нэгж ажиллаж
байгаа бөгөөд өсвөр насныхны сэтгэцийн эрүүл мэндийн

тархалтыг тодорхойлох суурь судалгааг амжилттай явуулжээ.
Даланзадгад, Цогтцэций сумын ЕБС-ийн сурагчдад “Нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох” сургалтыг зохион
байгуулж, “Үе тэнгийн сургагч”-аар бэлтгэгдсэн сурагчдад
гэрчилгээ олгов.

Аймгийн хэмжээнд бэлгийн замаар дамжих халдвар, умайн
хүзүүний хорт хавдрын тохиолдлын тоо буурсан байна. БОЭТ-д
БЗДХ-ын эмчийг ажиллуулснаар таван байгууллагын 155 эмч,
эмнэлгийн мэргэжилтэн БЗДХ-ын тандалт, тархвар судлалыг
өргөжүүлэх, оношилгоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалтад хамрагдсан
байна. Ханбогд сумын сум дундын эмнэлэгт алслагдсан баг,
хөдөөгийн өрх айлд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэх
зорилгоор иж бүрэн тоноглогдсон хөдөлгөөнт чиргүүлийг
хүлээлгэж өгсний үр дүнд алслагдсан айл, өрхөд эрүүл мэндийн
үйлчилгээг хүргэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.
Зам тээврийн аюулгүй байдлыг хангах, осол гэмтэлд
хариу арга хэмжээ авах үндэсний болон аймгийн түвшний
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх үүднээс аймгийн ЗДТГ, түүний
дэргэдэх Хууль, эрх зүйн хэлтэс, аймгийн Цагдаагийн газар, ЭМГ,
ГБХЗХГ хамтран #БиХариуцлагатай аяныг аймгийн хэмжээнд
2020 оны 11 дүгээр сараас эхлэн хоёр сарын хугацаанд
зохион байгуулсан бөгөөд аяны хүрээнд зам тээврийн осол
гэмтлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, авто замын зорчих
хэсгийн орчин нөхцөлийг сайжруулах, залуучуудад эрүүл мэнд,
гэр бүл төлөвлөлт, БЗДХ, ЖСХ, зам тээврийн осол гэмтлийн
мэдээллийг харилцааны иргэд, олон нийтэд хүргэжээ.
Өмнөговь аймгийн 15 сумд Залуучуудын хөгжлийн салбар
зөвлөл байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд аймгийн өсвөр
үе, залуучуудын 60 хувь нь эрүүл мэнд, залуучуудын хөгжлийн
үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай гэсэн дүгнэлт өгчээ. Өмнөговь
аймгийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх ЕБС-ийн
удирдах ажилтны хоёрдугаар зөвлөгөөнийг өнгөрсөн оны
наймдугаар сард Даланзадгад сумд зохион байгуулж, нийт 65
хүн хамрагдсан байна.
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, жендерт суурилсан хүчирхийллийг
бууруулах зорилгоор 24 цагийн үйл ажиллагаатай “Нэг цэг”-ийн
төвийг тогтмол ажиллуулснаар гэр бүлийн хүчирхийлэл болон
бусад эрсдэлийн золиос болсон иргэд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд,
залууст үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэж, нийт 276
хоногт 110 үйлчлүүлэгчид тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн байна.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

2021 ОНЫ ХОЁРДУГААР САР

“Оюу толгой” 2020 оны дөрөвдүгээр улирлын тайлангаа танилцууллаа
• Дэлхийд
өрсөлдөх
аюулгүй
ажиллагааны гүйцэтгэлээ хадгаллаа
• 2020
оны
үйлдвэрлэлийн
төлөвлөгөөгөө биелүүллээ
• Гүний уурхайн хөндлөн нэвтрэлтийн
дээд амжилтыг тогтоолоо
• Нэг тонн хүдэр боловсруулахад
зарцуулсан усны хэмжээгээ хамгийн
доод түвшинд барилаа
• Татвар, төлбөр, хураамж хэлбэрээр
294 сая ам.долларыг улсад төлсөн
• Үндэсний худалдан авалтад 360 сая
ам.долларыг зарцуулжээ

“Оюу толгой” компани дөрөвдүгээр
улирлын үйл ажиллагааны голлох
үзүүлэлт, гүний уурхайн төслийн явц
болон цар тахлаас сэргийлэх чиглэлд
авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдээ
танилцууллаа.
2020 онд Оюу толгой үйлдвэрлэлээ
амжилттай үргэлжлүүлж, гүний уурхайн
бүтээн байгуулалтаа ахиулан ажиллав.
Үүний зэрэгцээ компани КОВИД-19
цар тахлаас үүдэлтэй сорилтуудыг үр
дүнтэй зохицуулан ажилласнаас гадна
Монгол Улсын эдийн засагт ч томоохон

хувь нэмэр оруулжээ. “Оюу толгой”
компанийн 2010-2020 оны хооронд
дотоодод зарцуулсан мөнгөн хөрөнгө
11.6 тэрбум ам.долларыг давсан бол
2020 онд татвар, хураамж, бусад
төлбөрт 294 сая ам.доллар төлсөн.
Энэ талаар “Оюу толгой” компанийн
гүйцэтгэх
захирал
Армандо
Торрес хэлэхдээ: “Оюу толгойчууд
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин,
үйлдвэрлэлийн шилдэг гүйцэтгэлдээ
тулгуурлан 2020 онд өндөр бүтээмжтэй
ажиллалаа. Гүний уурхайн бүтээн

Эрдэс баялгаас
эрдэм мэдлэг, ур чадвар,
үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

МАНАЙ АЖЛЫН
ҮЗҮҮЛЭЛТ
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2020 оны IV улирлын тойм мэдээ

байгуулалтыг ахиулан ажиллаж, зэс,
алтны үйлдвэрлэлийнхээ төлөвлөгөөгөө
биелүүлж, зарим үзүүлэлтүүдээр
давуулж ажиллалаа. Энэ бүх амжилтад
КОВИД-19 цар тахал болон зах зээлийн
сорилтуудтай
зохицон
ажиллаж
ажилтнууд, нутгийн иргэд, гэрээт
компани, ханган нийлүүлэгч, хувьцаа
эзэмшигчдийнхээ хамтаар хүрсэндээ
бид бахархалтай байна” хэмээв.
Ажилтан, орон нутгийн иргэдийнхээ
эрүүл, аюулгүй байдлыг ханган
ажиллаж,
үйл
ажиллагааныхаа

МАНАЙ АЖЛЫН
ҮЗҮҮЛЭЛТ
ТАТВАР, ХУРААМЖ, БУСАД ТӨЛБӨР

(2010 - 2020/04 улирал, тэрбум ам.доллар)

МОНГОЛ АЖИЛТНУУДЫН
ЭЗЛЭХ ХУВЬ
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Хүн/цаг

Магадлагаа

2020 онд 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл, бэртлийн
давтамжийн үзүүлэлт 0.15 байлаа.

(Нийт хүн/цаг)

XII

I

X

IX

II

407,732
IX

III
IV

VII

VI

V

3.54

ӨСӨН
НЭМЭГДСЭН
ДҮНГЭЭР

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

(Тэтгэлэг, бусад хөтөлбөрүүд)

БОЛОВСРОЛЫН
ХӨТӨЛБӨР

ЗАЛУУСЫН
ХӨГЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР

“ГОВИЙН ОЮУ” САН,
МАЛЧНЫ ХҮҮХДИЙН
ТЭТГЭЛЭГ

2011 оноос хойш
3,200 оюутан,

2013 оноос хойш ахлах
ангийн 1,095 сурагч,

2015 оноос хойш
Өмнөговийн 342 оюутан
тус тус хамрагджээ.
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87.7%
2020 онд зорилтоо давуулан
биелүүлж ус дахин ашиглалтын
түвшинг дунджаар 87.7 хувьд хүргэв.

Улсын төсөвт төлсөн
шууд төлбөрүүд
Цалин

ТЭРБУМ

Үндэсний
компаниудад төлсөн
төлбөр

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ХИЙСЭН
ХУДАЛДАН АВАЛТ

(2010 - 2020/04 улирал, сая ам.доллар)
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2020 оны IV улиралд 41,647 тонн баяжмал дахь зэс
үйлдвэрлэв. 2020 онд 140,000 – 170,000 тонн баяжмал
дахь зэс үйлдвэрлэх төлөвлөгөөндөө хүрч 149,631
тонн баяжмал дахь зэс үйлдвэрлэлээ.
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2020 онд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 84 ханган нийлүүлэгч манайд бараа,
үйлчилгээ нийлүүлэв. 2010-2020 онд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан
авалтад нийт 672 сая ам.доллар зарцуулжээ.

2020 онд тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 6.1 сая
ам.долларын санхүүжилт олгожээ.

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАЯЖМАЛ
ДАХЬ ЗЭСИЙН ХЭМЖЭЭ
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Орон нутгийн
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УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР
(2013 - 2020/04 улирал)
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ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

2020 онд үйл ажиллагааны худалдан авалтын баг 770 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 499 нь үндэсний
компаниуд байв. Эдгээр үндэсний компанид худалдан авалтынхаа 72 хувийг зарцуулав. 2010-2020 онд үндэсний
худалдан авалтад 3.54 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

0.38

35

18%

ТЭРБУМ
АМ.ДОЛЛАРЫГ
татвар хураамж, бусад
төлбөрт төлжээ.

94

(сая ам.доллар)

ТЭРБУМ
АМ.ДОЛЛАР

1.2

0.38

Нийт ажиллах хүчний 95.4 хувийг
монгол иргэд бүрдүүлж байна. Үүнээс
26 хувь нь гүний уурхайн төслийн
ажилтнууд юм.

3,537

УСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

0.50

41

4,000

(Нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны хэмжээ, шоо метр, сараар)

0.8

72

112

2010 - 2020 оны хооронд татвар, хураамж, үндэсний компаниудад төлсөн НӨАТ зэрэг бусад төлбөрт
2.9 тэрбум ам.долларыг төлсөн. 2020 онд татвар, хураамж бусад төлбөрт 294 сая ам.доллар төлжээ.
* “Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалт хийдэггүй.

1,099

811
498

74

122

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,400

Жилээр

81

209

200

0

(2010 - 2020/04 улирал, сая ам.доллар)

Нийт 407,732 хүн/
цагийн сургалтад
ажилтнуудаа
хамруулан ур
чадварыг нь
өсгөсөөр байна.

122

180

143
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ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ

БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ
XI

Амь хамгаалах зорилготой “Ноцтой
эрсдэлийн удирдлага” хөтөлбөрийн
хүрээнд 181, 416 магадлагаа хийлээ.

95.4%

158

2010-2020 оны хооронд үндэсний компаниудтай хийсэн худалдан
авалт, төсөвт төлж буй татвар, хураамж, үндсэн ажилчдын цалин
11.6 тэрбум ам.доллар давлаа.

2.9

НӨАТ* (Монголын компаниудад төлсөн)

256

Үүрэг 90%

0.15

2010-2020 онд өсөн
нэмэгдсэн дүнгээр

Татвар

158

27,898,798

ДОТООДОД ЗАРЦУУЛСАН НИЙТ
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

400

Аюулгүй ажиллагаа нь бидний нэн тэргүүний зорилт. Аюултай гэж
үзсэн ямар ч ажлыг ажилтан бүр шууд зогсоох эрхтэй.

Гүйцэтгэл

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2020 оны IV улирлын тойм мэдээ

(2010 - 2020/04 улирал, сая ам.доллар)

200

2020 онд

зорилтууддаа хүрэхийн тулд цар тахлын
нөхцөл байдлын мэдээлэлд тогтмол дүн
шинжилгээ хийж, урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээнүүдийг үйл ажиллагаандаа
хэвшүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр арга
хэмжээ нь Монгол Улсын Засгийн газар,
Улсын Онцгой Комисс, Өмнөговь аймаг
болон Ханбогд сумын засаг захиргааны
гаргасан заавар, шийдвэрүүдтэй бүрэн
нийцсэн болно.
Дөрөвдүгээр улирлын гүйцэтгэлийн
тойм мэдээ:

87.8

26.2
1

31.1

2

Бүтэн жилийн
төлөвлөгөө:
155 - 180

36.7

3

1,938.7

1,831.6

1,837.3

2020 оны IV улиралд 87,812 унц баяжмал дахь алт
үйлдвэрлэв. Өнгөрсөн онд 181,858 унц баяжмал дахь
алт үйлдвэрлэж 155,000 – 180,000 унц баяжмал дахь
алт үйлдвэрлэх төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн.

1,830.4

1,613.1
1,476.2
1,437.1

1,396.8

1,303.4

1000
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4

1,839.4

1,825.6

1,696

1500

0

НИЙТ
1

2

3

4

5

6

20,025.6м
7

8

9

10 11 12

2020 онд гүний уурхайн нэвтрэлтийн ажил эрчимтэй
үргэлжилж оны төгсгөлд хөндлөн малталтын
гүйцэтгэл 20,025.6 метр, харин налуу амны малталтын
ажил 4010.4 метрийн ахицтай байлаа.
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“Оюу толгой” ХХК-аас өвс, тэжээлийн дэмжлэг үзүүллээ
Дэмжлэгийн өвс, тэжээлийг хуваарилах ажлыг шуурхай
зохион байгуулахаар ЗДТГ-ын Ажлын хэсэг томилогдон,
малтай өрхүүдэд тэжээл түгээх ажил хийгдэж дуусаад
байна.
Цагийн хүнд үед орон нутгийн чадавхыг нэмэгдүүлэхэд
томоохон дэмжлэг үзүүлсэн “Оюу толгой” ХХК болон
энэхүү ажлыг шуурхай зохион байгуулахад хамтран
ажилласан “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-ын хамт олонд сум
орон нутгийн удирдлага болон иргэдийнхээ өмнөөс чин
сэтгэлийн талархал илэрхийлье.
Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газар

Сүүлийн жилүүдэд Ханбогд сумын малын тоо толгой
тогтмол өссөн, мөн өнгөрсөн зун Өмнөговь аймгийн ихэнх
сумдад зуншлага муу байснаас зэргэлдээх сумдын
малчид ихээр оторлон ирж байгаа зэрэг нь манай сумын
хэмжээнд өвөлжилт хүндрэх нөхцөлийг бүрдүүлээд
байгаа билээ.
Аймгийн хэмжээнд өвөлжилтийн нөхцөл байдал
хүндэрсэн болон улс орон даяар бүх нийтийн бэлэн
байдлын зэрэгт шилжиж, хөл хорио тогтоосон энэ үед
“Оюу толгой” ХХК-аас Ханбогд сумын МАА-н салбарыг
дэмжих, байгаль цаг уурын хүндэрсэн нөхцөл байдлыг

даван туулах чадамжийг нэмэгдүүлэхэд зориулан
нийт дүнгээрээ 81.4 тонн өвс, 50 тонн хивэг, 53.4 тонн
хорголжин тэжээлийг сумын ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.
“Оюу толгой” ХХК-аас үзүүлсэн энэхүү ӨВС, ТЭЖЭЭЛийн дэмжлэг нь сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг
бүрдүүлэхэд болон орон нутгийн эдийн засаг, иргэдийн
амьжиргаанд бодитой хувь нэмэр үзүүлэх цаг үеэ олсон
дэмжлэг болж байна.

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ , БОЛОВСРОЛ,
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
2021 оны 01 дүгээр сарын 31
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

Компани
Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК
431
Буянт Галба ХХК
80
Говь Гурван Сайхан ХХК
28
Даян Контракт Майнинг ХХК
385
Жи Си Ар Монголиа
77
КАМЛ ХХК
30
Өгөөмөр Гавилууд ХХК
69
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК
97
Саппорт Сервис Монголиа ХХК
713
Терра Экспресс ХХК
90
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК
96
Ханбогд Хайрхан ХХК
23
Ханбогд Хурд ХХК
120
Эс Си Си ХХК
44
Орика Монголиа ХХК
31
Мэйжор Дрийлинг ХХК
37
Жавхлант Говь Инвест ХХК
74
Империал Профейшнл Сервисес ХХК
37
Вандан толгой ХХК
27
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК
359
Нийт
2848
"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2021 оны 01-р сарын
31-ний байдлаар Өмнөговь аймгаас 2848 ажилтан
ажиллаж байгаа нь уурхайн талбар дээрх нийт ажиллах
хүчний 26.6 хувийг эзэлж байна.

Бусад, 73.4%

"Говийн оюу" тэтгэлэгт
хөтөлбөрийн оюутнууд

Сайтын
үйлчилгээ 7.5%
Барилга
3.8%

Уурхайн
үйл ажиллагаа 5%

Жүжигчин 1

Өмнөговь,
26.6%

Мэдээлэл техниологи

9

Уул уурхай

9

Инженер

21

Барилга

Дэмжлэг
үйлчилгээ 10.3%

25

Хөдөө аж ахуй

Сум
Ханбогд
Баян-Овоо
Даланзадгад
Манлай
Бусад сум

Ажилчдын тоо
1441
64
1083
108
152

Боловсрол

36

Эрүүл мэнд ш/у

55

Өмнөговь аймагт эрэлттэй мэргэжлээр 20162019 онд 187 оюутныг тэтгэлэгт хамруулсан
байна.

Албан тушаалын ангилал
Ажилчдын тоо
2420
Бусад
30
Удирдах ажилтан
9
Инженер, мэргэжилтэн
200
Оператор
160
Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан
29
Дадлагажигч ажилтан

Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөрийг төгсөгчид

41%

Улаанбаатар

59%

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

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /сараар/

31

Өмнөговь

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

"Оюу толгой" ХХК
Гэрээт компани
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2830

2812

Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх,
Мэргэжил олгох хөтөлбөрийн
төгсөгчид

2848
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Ажил хөдөлмөрт
бэлтгэх хөтөлбөр
Мэргэжил олгох
хөтөлбөр
Дадлагажигч
ажилтны хөтөлбөр
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Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020
онд орон нутгийн 105 иргэн хамрагдсан
үзүүлэлттэй байна.

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
Ханбогд сумын “Гурван талт зөвлөл”-ийн хурлыг • Малчдын гар худгийг засварлах байгууллага • “Оюу толгой” компанийн төлөөлөл 20112020 онд давхардсан тоогоор орон нутгийн
2021 оны нэгдүгээр сарын 28-ны өдөр цахимаар
болон ГТЗ-ын хараат бус нарийн бичгийг сонгон
249 малчин өрхөд хувь өрхийн нөхөх олговор
зохион байгууллаа. Хуралд ГТЗ-ийн гишүүд
шалгаруулах тендерт орон нутгийн байгууллага,
хэлбэрээр нийт 10 тэрбум төгрөгийг олгосон
болох Ханбогд сумын захиргааны төлөөлөл,
аж ахуйн нэгжийг оролцуулах нөхцөлийг
мэдээллийг танилцууллаа.
малчдын төлөөлөл КОВИД-19 цар тахлын үед
бүрдүүлэх зорилгоор хугацааг гурван долоо
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний дэглэмийг
хоногоор сунгахаар шийдвэрлэсэн.
• Орон нутгийн таван малчнаас ирүүлсэн хүсэлт
баримталж иргэдийн хөгжлийн төвийн танхимаас
өргөдлүүдээс нэг өргөдлийг хэлэлцсэн ба
“Оюу толгой” компанийн төлөөлөлтэй цахимаар • ГТЗ-ын малчдын төлөөллийн үйл ажиллагааны
КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай
холбогдов.
зардалтай холбоотой асуудлуудыг судлах
холбоотойгоор нийтийн нөхөн олговрын
Хурлаар хөтөлбөрт тусгагдсан асуудлуудыг
ажлын хэсэг байгуулав.
зарчимтай уялдуулан цаашид ахмад малчидтай
хэлэлцэж дараах шийдлүүдийг гаргав.
хэрхэн хамтран ажиллах боломж, нөхцөлийг
судлах ажлын хэсэг байгуулав.
• “Гурван талт зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааны • “Малчдын гомдлыг барагдуулах гэрээ №1”-ийн
хавсралт
Б-д
орсон
Ханбогд
сумын
Мал
аж
ахуйн
талаарх малчид иргэдийн санал, сэтгэгдэлд
салбарын хөгжлийн бодлогын хөтөлбөрийн
шуурхай хариу өгөх нөхцөлийг бүрдүүлэх
Ханбогд сумын “Гурван талт зөвлөл”
хэрэгжилтийг үнэлэх ажлын хэсгийг байгуулж,
зорилгоор зөвлөлийн Вэбсайт болон олон
үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зөвлөлд
нийтийн сүлжээнд мэдээлэл оруулах журмын
танилцуулахаар тохиров.
төслийг хэлэлцэж баталлаа.
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Худалдан авалтын газрын мэдээ
Ажилгүй долоо хоноход уралдах гэж байгаа морь шиг болдог

“Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын
газар нь аюулгүй, үйл ажиллагааны тасралтгүй
байдлыг хангасан, найдвартай зардал багатай,
дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг
бий болгон компанийн үйл ажиллагаанд
аль болох илүү үр өгөөж авчрахын зэрэгцээ
Монгол Улсад, ялангуяа Өмнөговь аймагт
нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
бий болгож, дотоодын ханган нийлүүлэлтийг
хөгжүүлэхээр зорьдог.
Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд бид олон
арван төсөл санаачилгыг хэрэгжүүлж
байгаагийн дотроос олон талт хамтын
ажиллагаагаа сайжруулан тэр дундаа
Өмнөговь аймгийн удирдлагуудтай хамтран
“Орон нутгийн худалдан авалтыг сайжруулах
зорилго бүхий хамтарсан ажлын хэсгийг”
байгуулан ажиллаж байгаа билээ.
Энэхүү ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны
хүрээнд өнгөрсөн жилийн хугацаанд Орон

нутгийн хүнсний ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг
өргөжүүлэх чиглэлээр олон арга хэмжээ
авч хэрэгжүүлсэн ба ингэснээр Өмнөговьд
үйлдвэрлэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний тоо
хэмжээ, төрлийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх
чадварыг нь сайжруулах ажлууд эхнээсээ үр
дүнгээ өгч байна.
Энэ
удаагийн
Өмнөговийн
ханган
нийлүүлэгчдийнхээ амжилтын түүх цувралаар
“Гүүд рүүт” компанийг онцолж байна.
Бид Оюу толгой уурхайн талбарт ажиллаж
буй мянга мянган ажилчдадаа эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан, хүнсний бүтээгдэхүүнийг
өдөр тутмын хоол хүнсэндээ бэлтгэж,
үйлчлэхийг эрмэлздэг билээ. Оюу толгойн
уурхайн цогцолборт байрлах Монголдоо
хамгийн томд тооцогдох “Мазаалай” гал
тогоонд бид Өмнийн говьд бэлтгэсэн говийн
махыг хоол хүнсэндээ хэрэглээд нэлээдгүй
хугацаа өнгөрчээ.
“Гүүд рүүт” компанийн мах боловсруулах
үйлдвэрийн барилгын ажил Орон нутгийн
засаг захиргааны бодлогын хүрээнд 2018
онд эхэлсэн ба “Говийн оюу хөгжлийг
дэмжих сан”-ийн дэмжлэгээр стандартын
шаардлага хангасан бог бодын махны тусдаа
шугам, нядалгааны хоёр шугам гэсэн хүчин
чадалтай үйлдвэрээ 2019 оны 11 дүгээр
сард ашиглалтад оруулсан.
Өнөөдрийн байдлаар тус үйлдвэр нь 30-аад
ажилтан, орон нутгийн 10 гаруй гишүүнтэйгээр
үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна.
Тус компанийн хувьд өнгөрсөн нэг жилийн
хугацаанд үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаа

жигдлэн, мал нядлаад зогсохгүй боловсруулан
“Оюу толгой” компани болон орон нутгийн аж
ахуйн нэгж, иргэдэд бүр цаашлаад Улаанбаатар
хотод гурван төрлийн ангилсан мах, үхрийн
татсан мах, гуляш, нарийн мах, хонины шөл,
үхэр хонины хавиргыг жижиглэн бэлтгэсэн
рагу, бууз, бургер, бөөрөнхий мах гэх мэт хагас
боловсруулсан бүтээгдэхүүн гээд нийтдээ 20
гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн
ханган нийлүүлж байна. Түүнчлэн HAСCP,
ISO9001, ISO18001-ийг стандартуудыг үйл
ажиллагаандаа хэрэгжүүлсээр ирсэн ба тус
үйлдвэр нь хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ
хувь хүний ариун цэврээс эхлүүлээд хүнсний
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг
мөрдлөг болгохыг хичээн ажиллаж байна.
“Гүүд рүүт” компани нь 2020 онд
Улаанбаатар хотод мах, махан бүтээгдэхүүн
болон хоол хийж борлуулах зорилгоор говийн
брэндийн махны нэрийн дэлгүүр амжилттай
нээн ажиллуулсан ба цаашид өөрсдийн бэлэн
болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ
борлуулдаг 3-4 дэлгүүртэй болохоор төлөвлөн
ажиллаж байна. Мөн өнгөрсөн онд тус
компанийн төлөөлөл аймгийн жижиг дунд
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төлөөлөгчидтэй
хамт Холбооны Бүгд Найрамдах Герман
Улсад туршлага судалж ирсэн ба энэхүү
аяллын үр дүнд Улаанбаатар хотод шинээр
бусад үйлдвэрээс амт чанар нь өөр хиам,
зайдас боловсруулах цех нээх төлөвлөгөөгөө
боловсруулан, хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
Тус компанийн үйлдвэр хариуцсан менежер
Ишдоржийн Баттуяатай “Манай компани

ажилгүй долоо хоноход уралдах гэж
байгаа морь шиг болдог. Ажил, ачаалал
ихтэй, ямар нэг ажлын ард гарахад сайхан
байдаг. Ажлыг мөнгө гэж харалгүй сайн
хийгээд байхад амжилтад хүрч, амьдрал
дээшилдэг. “Оюу толгой” компанийн ханган
нийлүүлэгч болохоор зүтгэж яваа аж ахуй
нэгж, иргэдэд хандаж хэлэхэд: Зөв замаар
яваарай, танил талаар биш ном журмаар нь
явах хэрэгтэй. Тэгвэл бүх юм зөв, сэтгэлийн
зовлонгүй байдаг. Эхэлсэн бол заавал
дуусга, тэгж байж олон юмны ард үр дүнтэй
гарсан байдаг” хэмээн бидэнтэй өөрсдийн
сэтгэгдлээсээ хуваалцсан нь бизнес эрхлэгч
нарт сургамж болохуйц, ухаарал хайрласан
зөвлөмж байлаа.
“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгаас
бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан
авснаар тээврийн зардал хэмнэх, орон
нутагт ажлын байр нэмэгдэх, дэлхийн
стандарт шаардлагын дагуу орон нутгийн
бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, чанар
стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ бий болгох зэрэг олон давуу талтай.

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
“Оюу толгой” ХХК нь “Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур
чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ” гэсэн эрхэм зорилгынхоо
хүрээнд орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зорилгоор
Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн Ханбогд сумтай Хамтын
ажиллагааны гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах
үүрэг бүхий “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ийг үүсгэн
байгуулаад тав дахь жилээ үдлээ.
“Оюу толгой” компани Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу
жил бүр таван сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийг “Говийн оюу
хөгжлийг дэмжих сан”-аар дамжуулан орон нутагт олгож,
өнгөрсөн хугацаанд нийт 66 тэрбум төгрөгөөр 250 төсөл
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн, амжилттай хэрэгжүүлээд байна.

2018 оноос эхлэн зорилтод сумдад санхүүжилтийн квот олгон,
тухайн сумын иргэд сангаас олгосон санхүүжилтээр сумдаа нэн
шаардлагатай төсөл хөтөлбөрийг санаачлан, хэрэгжүүлдэг үйл
ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж, 2020 онд Өмнөговь аймгийн
11 сумд нийт 1,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн квотоор 63
төслийг хэрэгжүүллээ.
“Говийн Оюу-Бизнес боломж” бичил зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд
51 бизнес эрхлэгчдэд 1.4 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг
ХААН банкаар дамжуулан олгож шинэ ажлын байр бий болгох,
орон нутагт үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо хэмжээг
нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр орууллаа.
Зээл авсан бизнес эрхлэгчдийн харьяалал
“Говийн Оюу-Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийн 2020-2021 оны
хичээлийн жилийн тэтгэлэгт 47 оюутан хамрагдаж, одоогийн
байдлаар Өмнөговь аймгийн нийт 234 оюутанд 523.8 сая төгрөгийн
тэтгэлэг олгосон байна.

2020 онд ГОХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр
“Даланзадгад сумын 1,200 хүүхдийн сургуулийн барилга барих
төсөл”, “Даланзадгад сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэг”, “Гашуун
сухайт боомтын камераар тоноглогдсон цамхагт харуулын
байр”, “Усан спортоор хичээллэж, биеэ чийрэгжүүлье” зэрэг
төслүүдийг санхүүжүүлэн орон нутгийн засаг захиргаа,
холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.

Сум

Зээлийн тоо

Даланзадгад
Ханбогд
Манлай
Мандал-Овоо
Булган
Ханхонгор
Нийт

36
10
2
1
1
1
51

Олгосон зээл
/өссөн дүнгээр/
1,049,000,000
177,000,000
45,020,000
28,000,000
37,500,000
48,824,300
1,385,344,300

Олгосон бичил зээлийн зориулалт

“Говийн оюу- Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудын
мэргэжлийн чиглэл
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” нь 2020 онд дэлхий нийтийг
хамарсан цар тахлын аюулт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжлийн
байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх, хорио цээрийн улмаас орлого
нь хомсодсон нийгмийн зорилтод бүлгийн айл өрхүүдэд зориулан
Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумд нийт 250.0 сая гаруй төгрөгийн
хандив тусламжийг олголоо.
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны
тайланг Говийн оюу сангийн цахим хуудас болох www.goviinoyu.mn
болон Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих сан фэйсбүүк хаягаар орж
танилцаарай.
Дахин ашиглагдах боломжтой цаас
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Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр
“Мөнх ногоон Галба” ТТБ малчидтай хамтран Жавхлант багийн хайлаасны тооллого, хэмжилтийг хийлээ
“Мөнх ногоон Галба” ТББ Монгол орны
хамгийн том хайлаасны бүлгэмдэл болох
Жавхлант, Ундайн голын хайлаас (Ulmus
pumila) модны тооллого, хэмжилт хийх
ажлыг 2019 оноос эхлүүлсэн. Энэхүү ажлын
гол зорилго нь Ханбогд сумын хэмжээнд
хайлаас модны насжилт, тархалт, нягтшил
түүний өөрчлөлт шалтгааныг судлах суурь
судалгаа болох юм.
2019 онд дөрвөн малчин Ундай голын
сайр дагуу нийт 3,464 хайлаас, 2020 онд
дөрвөн малчин Зулзган цуврай, Уст гол,
Бүдүүн овооны гол, Баруун хацавч, Шинэ
усны гол зэрэг 75 гол сайр дагуу нийт 6,167
хайлаас тоолж мод тус бүрт арга зүйн дагуу
хэмжилт хийсэн.
Тус ажилд сэтгэл зүтгэл гарган оролцсон
Жавхлант багийн малчдадаа талархал
дэвшүүлье.

Зэрлэг амьтан ажиглагч малчид юу хийдэг вэ?
“Мөнх ногоон Галба” ТББ 2019 оны тавдугаар сараас эхлэн Ханбогд сумын малчидтай хамтран
сумын нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа зэрлэг амьтдын ажиглалт, мониторинг хийж байна.
Ажиглагч малчин тус бүр 100 км урт зурвас замналын дагуу явж тууртан амьтад болон хулгайн
ангийн сэг зэмийг бүртгэж, боломжтой тохиолдолд гэрэл зүргийг авч мэдээлэл цуглуулдаг.
Өнгөрсөн арван сарын хугацаанд 16 ажиглагч малчин 1,600 км замыг туулж нийт 4,201 тоо
толгой тууртан амьтдыг бүртгэсэн байна.

Үүнд :
• Хулан адуу (Equus hemionus) (2,252 тоо толгой)
• Хар сүүлт (Gazelle subgutturosa) (1,783 тоо толгой)
• Янгир ямаа (Capra sibirica Pallas) (11)
• Аргаль хонь (Ovis ammon) (155)
Ажиглагч малчдын авсан гэрэл зургуудаас та бүхэндээ хүргэж байна

Малчдын оролцоо бидэнд хамгийн чухал

Худгийн арчилгаа, засвар

Гавилууд багт нийт 20 малчин
өрх өөрсдийн энгийн гар
худгийн түвшинд хэмжилт хийж
байна. Тус багийн Халивын
сайр дагуух болон сайр орчмын
гар худгуудын 2019-2020
онд хэмжсэн хэмжилтийн үр
дүнгээс та бүхэндээ танилцуулж
байна. Үр дүнгээс харахад ихэнх
худгийн усны түвшин хэлбэлзэл
бага буюу 0,08-0,50м байна.
Эдгээр худгууд нь голын эрэг
сайр дээр гаргасан гар худгууд
бөгөөд
голын
голдирлоо
дагасан элс сайр бүхий хөрсөнд
агуулагдах бага гүний усаар /
хөрсний/ тэжээгддэг бөгөөд хур
тунадасны улиралд усны түвшин
дээшилдэг. Худгуудаас хамгийн
их түвшний хэлбэлзэлтэй худаг
Хөөвөр худаг бөгөөд 2019 оны
дөрөвдүгээр улирал, 2020 оны
нэгдүгээр улиралд усны түвшин 1.56м хүртэл буурсан байна. Энэ худгийн усны түвшний
хэлбэлзэл тогтворгүй хэмжилт хоорондын зөрүү их ажиглагдаж байна.

Ханбогд сумын малчдын усны хэрэглээний
дийлэнх хувийг энгийн гар худгаар хангаж
байна. Гар аргаар гаргасан худгийн хашлага
нам хийгдсэн тохиолдолд худагт үерийн
ус, элс шороо, шавар шавхай орж усны
ундарга дарах, ундарга багасгах, бохирдол
үүсэх нөхцөл бүрддэг. Мөн худгийг удаан
хугацаанд сэргээн засварлахгүй бол ашиглах
явцад худгийн ёроолд төрөл бүрийн элс,
шавар хуримтлагдсанаар усны чанар
муудах тохиолдол байдаг. Худгийг тодорхой
хугацаанд лайдах болон засварлаж байвал
усыг бохирдохоос хамгаалах болон худгийн
усны чанар, худгийн ундаргыг хэвийн байлгах
ач холбогдолтой.
Худгийг сэргээн засварлах, арчлахын ач
холбогдол нь:
• Худгийг лайдах нь усны түвшин багасах
болон ундарга муудах, ширгэхээс
сэргийлнэ.
• Худгийн хашлагыг өндөрсгөвөл гаднын
биет болон элс, хайрга, шавар орохоос
сэргийлнэ.
• Худгийн хашлага болон амыг бетондвол
онгоц болон худгийн ойролцоо асгарсан

6

шингэн зүйл шингэхээс сэргийлнэ.
• Худгийн тойргийг томсгох нь худагт засвар
үйлчилгээ хийхэд хялбар болно.
• Худгийн хашлага болон амыг хашихдаа
бетон, байгалийн мод чулуугаар хаших нь
эрүүл мэндэд чухал ач холбогдолтой.
Худгийн засвар үйлчилгээг хавар намрын
улиралд буюу усны түвшин багассан
үед хийхэд илүү тохиромжтой. Худаг
бол бэлчээрийн мал аж ахуйн үндсэн
хэрэглэгдэхүүний нэг, малчдын мэдлэг
соёлыг шингээсэн гайхамшигт байгууламж
юм. Иймээс та бүхнийг энгийн худагтаа
засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байхыг
зөвлөж байна.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
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“Оюу толгой” компанийн удирдлагуудтай цахим уулзалт хийлээ
ажиллагааны
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах,
тэр дундаа орон нутгийн иргэдийг
ажлын байраар хангах, сумдад
үйлдвэр бий болгох, орон нутгийн
компани, үйлдвэрлэгчдээс “Оюу
толгой” ХХК-д ханган нийлүүлэлт
хийх ажлыг сайжруулах зэрэг
ажлууд дээр анхаарч ажиллахаа
илэрхийллээ.

Өмнөговь аймаг “Оюу толгой”
ХХК-тай 2015 онд хамтран
ажиллах гэрээг байгуулж, хамтын
ажиллагаагаа илүү үр дүнтэй
болгож эхэлсэн ба Аймгийн
удирдлагууд “Оюу толгой” ХХК-ийн
үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
Тим Экэрсли болон удирдлагын
багтай цахим уулзалт хийлээ.
Уулзалтаар “Нутгийн хишиг”
аймгийн Засаг даргын үйл

“Ундайн голын өв соёл”: Болжмор бужигнавал тэнгэр муухайрдаг
Ундайн голын дагуу нутагладаг малчид болон 80-аас
дээш насны ахмад настнуудыг “Ундайн голын өв соёл”
төсөлд хамруулснаар уламжлалт мал аж ахуйн өв
мэдлэгээ залуучуудад өвлүүлэн уламжлуулах сургалтыг
амжилттай зохион байгуулсаар байгаа билээ. Ахмадууд
маань “Бид юугаа заах вэ” гэдэг хэдий ч хамгийн их
мэдлэг туршлага хуримтлуулсан хүмүүс байдаг.
Та бүхэндээ Жавхлант багийн харьяат ахмад настан
М.Ренчинмядаг гуайн яриаг хүргэе.
М.Ренчинмядаг нь Жавхлант нутгийн уугуул, бага
наснаасаа нутаг хошуундаа ажиллаж, амьдарч байгаа.
Жавхлант багийн төвөөс баруун тийш “Батаагийн
гол” орчмоор нутаглаж хонь, тэмээ голдуу маллаж
байсан. Өвгөнтэйгөө хоёул, олон нялх хүүхэдтэй нэгдэл
нийгмийн олон малыг сайхан л малладаг байжээ.
М.Ренчинмядаг гуай:
“Манай Жавхлант нутаг үндэс сайтай, төрөл бүрийн
бут ургамал ихтэй, гол горхи, задгай элбэгтэй хүн малд
ээлтэй сайхан нутаг. Ханбогд хайрхныг тойрсон олон
цагаан овоо байдаг нь их учиртай. Эрт дээр үед газар
дээр огт суудаггүй нэг бүсгүйд урдын хошууны нэг
залуу сэтгэлтэй болоод эхнэрээ болгохоор ирээд, авч

явахдаа Тахилгатад есөн цагаан овоо, Халзанд есөн хар
овоо босгоод явсан юм гэж дээдчүүл ярьдаг байсан.
Манай нутаг устай холбоотой түүх домог их байдаг
боловч залуу байхдаа хүний ярьж байгааг анхаарч
болгоохгүй байснаа одоо харамсдаг юм.
Би одоо сумын төвд хүүхдүүдийнхээ хамт амьдардаг
хэдий ч огт зүгээр суух дургүй, “Ундайн голын өв соёл”
төсөлд хамрагдаж хүүхэд залуустаа өөрийн мэддэг
зүйлээсээ хэлж өгч байгааг минь дэмжиж, сургалтын
урамшуулал гэж өгч байгаад би маш их баярлаж,
урам ордог. Одоо толгой шийр, өвчүү, сүүлийг яаж хүнс
хоолонд хэрэглэдэг талаар хэлж өгөх гээд бэлдэж
байна.” гэсээр өвчүү, сүүл хяргаж байв.
Хавар болохоор хүлэмждээ ногоогоо тарина, модоо
усална. Чацарганын арав гаруй мод суулгасан, одоо
жимсээ өгөөд сайхан байна, намар өвөлдөө хурааж
авсан чацарганаа чанаад халуун чацаргана ууж
дархлаагаа дэмждэг. Гар хөдөлбөл ам тосодно гэгчээр
ногоо тарьж өөрийн гарын цэвэр ногоо идээд сайхан
байдаг.
Ямар ч мал, амьтан тэнгэр муухайрах, эвгүйтэхийг
зөгнөж байдаг. Жишээ нь: Болжмор бужигнаад

нисэж, буугаад байвал тэнгэр мууддаг гэдэг. Мөн
турлиах орилолдоод, шаагиад байвал шороо тавьдаг.
Сар мичдийн тохиол болоход тэнгэр муухайрдаг гэх мэт
олон зүйлийн тухай яриа өрнүүллээ.
МАА-тай холбоотой олон сайхан арга туршлага, өв
соёлоосоо хуваалцаж байгаа таны сургалтад амжилт
хүсье.
Ярилцсан: Идэвхтэн бичигч Ч.Амгалан

Ахмадууд уламжлалт мал маллагааны арга
ухааныг хүүхэд залуучуудад өвлүүлэн
үлдээсээр байна
Ханбогд сумын засаг захиргаа,
малчид болон “Оюу толгой” ХХК-ийн
төлөөллөөс бүрдсэн Ханбогд сумын
Гурван талт зөвлөл байгуулагдаад
чамлалтгүй ажлуудыг хийж гүйцэтгээд
байгаа билээ. Гурван талт зөвлөлийн
гэрээнд тусгагдсан Ундайн голын
дагуух айл өрхийн ахмад настнуудын
“Уламжлалт мал аж ахуйн чиглэлийн
өв уламжлал, мэдлэг оюунаа хүүхэд
залуучуудад
өвлүүлэн
үлдээх,
уламжлуулах”
сургалтыг
зохион
байгуулахад зориулж “Ундайн голын өв
соёл” төслийг хэрэгжүүлэн амжилттай
ажиллаж байна.
Энэхүү төслийн хүрээнд хийгдэж
байгаа сургалтаар дамжуулан хүүхэд
залуучууд маань ахмад буурлуудаасаа
их зүйлийг сурч мэдэхийн зэрэгцээ
“Оюу толгой” ХХК-ийн хувь хишгийг орон
нутгийн ахмадууд тэгш хүртээмжтэй

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

хүртэх зорилгоор 2020 оны сүүлээр баг
бүрээс 80-аас дээш насны ахмадуудыг
уг төсөлд нэмж хамруулан, соёлын
биет бус өвийн долоон ай савд багтах
уламжлалт мал маллагааны арга
ухаан, малын их өв соёлоо ирээдүй хойч
үеийнхээ залуучуудад өвлүүлэн үлдээх
их үйлсэд хамтран зүтгэсээр байна.
Өнгөрсөн оны 10, 11-р сард зохион
байгуулсан сургалтад 380 гаруй хүүхэд
залуус хамрагдаад байна. Ахмадууд
гурван бүлэгт хуваарилагдан, сургалтад
оролцогчдын бүртгэл болон сургалтын
талаарх мэдээллийг бүлгийн ахлагч
нараараа дамжуулан сумын Ахмадын
хороонд хүлээлгэн өгснөөр төсөлд
хамрагдсан ахмадууд маань сургалтын
урамшууллаа хүлээн авч, төслийнхөө
зорилго үйл ажиллагаанд идэвхтэйгээр
оролцсоор байна.
Идэвхтэн бичигч: Ч.Амгалан
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ
“Оюу толгой” компани агаарын чанарын үндсэн
үзүүлэлтүүдийг уурхайн талбайн дотор суурилуулсан
AQM65 загварын таван 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.

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
0.05 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.

м3, Станц#2(МАС)-д 0.008мг/м3, Станц#3(ХХБ)-д 0.022мг/м3,Станц#4
(ХХУТ)-д 0.006мг/м3 , Станц#5 (ХA)-д 0.033 мг/м3 тус тус агууламжтай
болж өмнөх мэдээний үеэс 0.002-0.017 мг/м3-ээр өссөн байна.
Мэдээний хугацаанд 0.8мм хэмжээтэй цас орсон. Салхины дундаж хурд
5.1 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД) орчим байв.

Зургийг www.agaar.mn сайтаас авч ашиглав

Энэ удаагийн дугаарт өмнөх мэдээний үргэлжлэл
болгож Оюу толгой уурхайн агаарын чанарын суурин
станцуудын 2020 оны XII сарын 16-аас 2021 оны I сарын
31-ны хооронд 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

Нарийн тоосны агууламж Монгол улсын агаарын
чанарын стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд
нийцсээр байна. Харин бүдүүн ширхэглэгт тоос хүчтэй
салхины нөлөөгөөр 2021 оны I сарын 25 болон 29-ны
өдөр Станц#5 (ХА) –д харилцан 0.103мг/м3, 0.102мг/м3
хэмжээнд хүрч стандартаас 0.002-0.003мг/м3 хэмжээгээр
буюу үл ялиг давснаас бусад тохиолдолд стандартын
шаардлагыг бүрэн хангаж байна. Нарийн ширхэглэгт
тоосны дундаж агууламж Станц#1 (ХС)-д 0.007мг/м3,
Станц#2(МАС)-д 0.008мг/м3, Станц#3(ХХБ)-д 0.016мг/
м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.006мг/м3, Станц#5 (ХA)-д
0.007мг/м3 тус тус байсан бол бүдүүн ширхэглэгт тоосны
агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.008мг/

КОВИД-19 ХАЛДВАРААС ХАМТДАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ
“Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” төсөл
Өмнөговь аймгийн бүсийн оношилгоо,
эмчилгээний төвд “Оношилгоо, зайн
тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх” төслий н хүрээнд ашиглалтад
орж буй дөрөв дэх PCR лаборатори
нээлтээ хийлээ. Бид тус лабораторид
ажиллах
эмч,
мэргэжилтнүүдийг
сургалтад хамруулж, зайнаас нарийн

мэргэжлийн эмч нартай холбогдож,
зөвлөгөө өгөх таблет, алслагдсан бүсэд
байдаг иргэдэд эмнэлгийн тусламжийг
цаг алдалгүй хүргэх эрүүл мэндийн анхан
шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх багцыг
мөн олгож байгаагаараа манай төсөл
онцлогтой билээ.
#КовидынЭсрэгХамтдаа
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