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ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
УУЛ УУРХАЙН ГЕОТЕХНИКИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ, ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ
БАЙГУУЛАХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО

байдаг. Энэ хүрээнд Монгол анхны геотехникийн бакалаврын
зэрэг олгох хөтөлбөрийг санаачилж, одоогоор 25 оюутан
нэгдүгээр курстээ амжилттай суралцаад байна. Уул уурхайн
амин сүнс болсон геотехникийн мэргэжилтний чадамжийг
дээшлүүлэхэд “Рио Тинто”, “Оюу толгой” компани 2.75 сая
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон нь боловсролын
салбарт хувийн хэвшлээс оруулсан хамгийн том хөрөнгө оруулалт
болж байна. Үүний 300 мянган ам.доллараар “Оюу толгой”
компаниас ШУТИС-д чулуулгийн анализын цогц лаборатори
байгуулахаар төлөвлөж байгаа бол 2021 оны дөрөвдүгээр
сарын 01-ний өдөр байгуулсан гурван талт гэрээний хүрээнд 2.42
сая ам.долларын санхүүжилт олгоно. 2025 он хүртэл хэрэгжих
энэ төслийн хүрээнд уул уурхай, тэр дундаа гүний уурхайн үйл
ажиллагаанд шаардагдах мэргэжилтнүүдийн ур чадварын
хомсдол, үйлдвэрлэлд тулгараад байгаа бэрхшээлийг хамтран
шийдвэрлэх юм. Уг төсөл хэрэгжсэнээр геотехникийн олон
улсад магадлан итгэмжлэгдсэн бакалавр болон магистрын
сургалтын хөтөлбөрийг Монгол улсад бий болгож, судалгаанд
суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлнэ. Үүний үр дүнд:

“Оюу толгой” компани, “Рио Тинто” болон ШУТИС-тай хамтран
хэрэгжүүлэх “Уул уурхайн геотехникийн мэргэжил олгох, олон
улсын судалгааны төв байгуулах” хамтын ажиллагааны гэрээнд
гарын үсэг зурах ёслолын ажиллагаа боллоо.
2025 оныг дуустал хэрэгжих энэхүү төслийн хүрээнд “Рио
Тинто” болон “Оюу толгой” компаниас 2.75 сая ам.доллараар
санхүүжүүлнэ. Хамтын ажиллагааны гэрээнд Рио Тинтогийн
Монгол дахь үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Х.Амаржаргал,
“Оюу толгой” компанийн гүйцэтгэх захирал Армандо Торрес,
ШУТИС-ийн ректор Б.Очирбат нар гарын үсэг зурсан. Энэхүү
түүхэн үйл явдлын гэрчээр Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайд

Л.Энх-Амгалан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Бодлогын
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Элбэгзаяа, Рио
Тинтогийн Зэсийн группийн гүйцэтгэх захирал Б.Болд, цахимаар
Рио Тинтогийн Зэсийн группийн Өсөлт, Хөгжил хариуцсан
захирал С.Мөнхсүх, Оюу толгойн гүний уурхайн төслийн захирал
Жак Ван Тондер нар оролцов.
Төслийн тухай:
2019 оны дөрөвдүгээр сарын 19-нд “Оюу толгой” ХХК болон
ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургууль хамтарч, “Гүний
уурхайн мэргэжилтэн бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх” хоёр жилийн
хугацаатай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан

• ШУТИС олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэрийн хөтөлбөртэй
болно.
• Ажлын байранд өрсөлдөхүйц өндөр чадамжтай төгсөгчдийг
бэлтгэнэ.
• Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн судалгааны гарц нэмэгдэнэ.
• Уул уурхай, геотехникийн сүүлийн үеийн лабораторитой
болно.
• Олон улстай хамтарсан судалгаа хийх боломж нэмэгдэнэ.
• Багш нарын мэргэжлийг тасралтгүй дээшлүүлснээр,
чадварлаг багш нарын төвлөрлийг бий болгоно.
• Монгол улсын хэмжээнд тулгамдаад буй дээд боловсролын
шинэчлэл, хөгжилд түүчээлсэн жишиг хөтөлбөртэй болох юм.

МАЛЧДАД ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ САНХҮҮЖИЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭВ
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” нь “Оюу толгой”
компаниас хүлээн авсан санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг орон
нутагт тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хандив
тусламжийн хэлбэрээр зарцуулдаг.
Малчид, зарим сумын удирдлага, аймгийн ЗДТГ-ын
хүсэлтийн дагуу аймгийн малчдад өвс, тэжээлийн тусламж
үзүүлэх зориулалтаар 414.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг
сангийн Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн.

Уг санхүүжилтээр захиалагч болох Өмнөговь аймгийн ЗДТГаас зарласан тендерт шалгарсан “Тэнгисийн шүр” компани өвс
тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхэд зориулж 120 тонн хивгэн тэжээл,
“Шүтээн Эрдэнэ” компани 200 тонн өвс, “Даянгүн орд” компани
3,390 кг төлийн сүү орлох тэжээл, “Домогт хар уул” компани
150 тонн өвсийг захиалагч байгууллагад хүлээлгэн өглөө.
Малчин түмэндээ сүрэг мэнд, төл бүрэн тарган сайхан
хаваржихын ерөөл өргөе.

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Санал: Орон нутгаас санал хүлээн аваагүй.
Гомдол: Орон нутгаас нэг гомдол хүлээн авсан ба судлан шийдвэрлэх шатанд
явж байна
Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 21 хүсэлт хүлээн авч 16 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн.
Таван хүсэлт судлан шийдвэрлэх шатанд явж байна. Хүлээн авсан хүсэлтүүдийг
дор харуулав (төрлөөр)

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас
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Эгэл дурсамжийн эзэн: ТЭМЭЭН ХӨСӨГТ АГЕНТ

Улс хоршооллын салбарт олон жил сэтгэл, зүтгэлээрээ хандсан
буурай намтар түүхээ ийнхүү хуучилсан нь:
О. Цэдэнгомбо нь одоогоос 86 жилийн өмнө Ханбогд сумын
долоодугаар багийн нутаг алдарт Ундайн голын “Эхэн Бурхант”
хэмээх газар Оюуны анхны хүү болон хүй тасарч төрсөн билээ.
Тэрээр миний эцэг “Сайхан” Гомбо нь Говь мэргэн вангийн
хошууны гаралтай Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын уугуул
бөгөөд өртөөний албанд дайчлагдан Баян-Овоо сумын нутагт зангиар
ажиллаж байхдаа тэр нутгийн Оюунтай танилцаж гал голомт
бадраасан байдаг. Нэг охин, дөрвөн хүүгийн эцэг эх болсон бөгөөд
хөвгүүд нь Чулуу, Цэдэнгомбо, Батсүх, Дамдинсүрэн, охин Дүүваа

нар юм. 1946 онд Балдан овогтой Гомбо нь Ханбогд сумд анхны
артелийн гишүүнд элсэж, гар урлал, гутал, хивсэн тохом нэхдэг
байсан төдийгүй сайн бариач байжээ.
Миний бие 1945 онд хуучин Баян-Овоо сумын төв “Налих” багийн
бага сургуульд орж, Равданжамц багшаар “А” үсэг заалгаж эхэлсэн.
Дараа нь Ханбогд сумын сургуульд Лорой багштай хоёрдугаар ангид
суралцаж, 1949 онд Долгорын Цэвээнжав багштай дөрөвдүгээр
ангийг наймуулаа төгссөн.
Бага боловсролыг сайн дүнтэй төгсөж малчин болов. Ээж маань
37-хон насандаа таалал төгсөж дүү охин Дүүваатайгаа хоёулаа өнчин
үлдэж, амьдрахын тулд Балданням гэдэг айлын тэмээг хариулан,
хоол олж иддэг байлаа. 1955 онд 20 нас хүрч өрх гэр толгойлон,
худалдаа бэлтгэлийн ангийн мал тууж, хотод тушаагаад ирж
байв. 1958 онд “Галбын хөгжил” нэгдлийн тэмээчин хийж байтал
бригадад агент хийх хүн олдохгүй байсан юм болов уу, сумын дарга
намайг агент хий гэв.
Ингээд анхны бараагаа хүлээн авч, хэдэн тэмээгээ ачаалж хөдөө
гарлаа. Тэр үед тэмээн хөсгөөр айлуудад өдөр тутмын хэрэгцээт
бараа таваарыг нарийн тооцоотой өгч, оронд нь арьс нэхий, өлөн
гэдэс, ангийн үс, яс, тос зэргийг төлөвлөгөөтэй авдаг байлаа. Тухайн
үед халуун сав, хүлээн авагч, чихэр, үзэм, эсгий зэрэг нь ховор
бараа байв. Ялангуяа 1964 онд гурил их ховордож нэг өрхөд хүн
амын тоогоор 5-7 кг гурил өгдөг ба цагаан сараар гурил олгож байв.
Улс орон минь ард түмнээ элбэг хангалуун амьдруулах бодлого
хэрэгжүүлж, сүүлийн жилүүдэд бараа таваар элбэгшин байдал
дээрдсэн юм. Хүлээн авагчаар олон эмнэг тэмээ унасан хүнийг
шагнадаг болзолтой болсон ба агентлагууд түүхий эдийн төлөвлөгөө

гарган уралддаг болсны дагуу Баянгийн Цэвэгдорж бид хоёр уралдан
ажилладаг байв. Би 27 жил ажиллахдаа өр төлбөрт орж байгаагүй.
Номгоны Цэдэндаржаа, Гавилуудын Тогтохоо нар их туршлагатай
хэмээн хүүрнэв.
О. Ц эдэнгомбо нь гурван таван жилийн гавшгайч, ардын
хувьсгалын 80, 90 жилийн ойн медаль, худалдааны “Тэргүүний
ажилтан”, “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон, Монголын
ахмадын холбооны “Хүндэт тэмдэг” зэргээр энгэр мялаасан өтгөс
болой.
М.Дамдинсүрэн. 2021.03.10

Аймгийн Мал эмнэлгийн газар
Орон нутагт мал эмнэлэг, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн шинжилгээний стандартыг хэрэгжүүлж байна
• Ханбогд сумд байрлах сум дундын
“МАЛЫН
ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН
НЭГДСЭН ТӨВ”-ийн үйл ажиллагааг
тогтворжуулах, мал эмнэлэг, ариун
цэврийн шинжилгээ, түүнд мөрдөгдөх
стандарт, арга зүйг нэвтрүүлэхэд
хамтран ажиллах гэрээг Мал
эмнэлгийн ерөнхий газар “Оюу толгой”
ХХК-тай нэг жилийн хугацаатай
байгуулан, хамтран ажиллаж байна.
• Энэхүү хамтын ажиллагааны үр
дүнд Ханбогд сумын “Малын эрүүл
мэндийн төв” нь лабораторийн
малын их эмч дөрөв, мал эмнэлгийн
тасгийн тархвар зүйч их эмч

гэсэн бүтэцтэйгээр мал сүргийг
эрүүлжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх,
эмчлэх улмаар мал аж ахуйн гаралтай
түүхий эд бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй,
магадлан шинжилгээний ажлыг
мэргэжлийн үүрэг чиглэл, арга зүйн
дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
• Үйл
ажиллагааны
чиглэлээр
бүтэц, зохион байгуулалтыг хийж
ариун цэвэр магадлан шинжилгээг
ийлдэс судлал, нян судлал, молекул
биологи, шимэгч судлал гэсэн үндсэн
дөрвөн лабораторид MNS ISO/IEC
17025:2018 стандарт шаардлагын
дагуу 26 нэр төрлийн стандартыг

өдөр тутмын шинжилгээнд мөрдөн
ажиллаж, шинжилгээний бүртгэлийг
улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв
лабораторийн http://vetlab.shinjilgee.
mn/ цахим сүлжээнд бүртгэлжүүлэн
ажиллаж байна.
• Мөн мал эмнэлгийн нэгдсэн цахим
системийг Ханбогд сумд нэвтрүүлэх
ажлын хүрээнд Хан жавхлант,
Шавагтайн говь, Төрөлх номгон
зэрэг мал эмнэлгийн нэгжүүдэд
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг
хүлээлгэн өгч, сумын хэмжээнд
мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн,
мал аж ахуйн гаралтай түүхий

эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн
гэрчилгээг цахим хэлбэрээр бичиж
баталгаажуулах ажлыг эхлүүлээд
байна.
Ийнхүү “Мал, амьтны эрүүл мэндийн
тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг орон
нутагт хэрэгжүүлэх суурь бүтцийг хангаж
мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах,
мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангах, нийгмийн эрүүл
мэндийг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэн
ажиллаж байна.

Ханбогд сумын мал сүргийн эрүүл мэнд, өвчлөлийн суурь судалгааг хийлээ
Өмнөговь аймгийн “Мал эмнэлгийн газар”, Ханбогд сумын
“Малын эрүүл мэндийн төв”-өөс бүс нутгийн хэмжээнд
мал сүргийн эрүүл мэндийн үнэлгээ болон өвчлөлийн
суурь судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.
Сүүлийн жилүүдэд мал сүргийн тоо жилээс жилд
өсөн нэмэгдэж орон нутгийн эдийн засаг, иргэдийн
амьжиргаанд нөлөөлж буй мал аж ахуйн салбарын үүрэг,
ач холбогдол нэмэгдэж байгаа энэ үед мал сүргийн эрүүл
мэндийн байдлыг үнэлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээг тодорхойлох нь нэн чухал асуудал юм.
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Судалгааг Ханбогд сумын нийт нутгийг хамруулан
хийсэн ба малын эмнэл зүйн нарийвчилсан үзлэгийг
судалгааны түүврийн аргачлалаар сонгогдсон
57 малчин өрхийн малд хийсэн. Шинжилгээний
зориулалтаар цуглуулсан малын эд, эрхтэн, ийлдэс
шингэний шинжилгээг Ханбогд сумын Малын эрүүл
мэндийн төв болон Өмнөговь аймгийн Мал эмнэлгийн
лабораторид хийсэн ба баталгаажуулалтыг Улсын
мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторид илгээж
дүгнэлт гаргуулсан байна.

Хөдөө аж ахуйн салбарын чухал асуудал болсон мал
сүргийн эрүүл мэндийн үнэлгээг хийж, суурь нөхцөлийг
тодорхойлох энэхүү ажлыг санхүүжүүлэн ажиллаж буй
“Оюу толгой” ХХК-д талархал илэрхийлье. Мөн бидний
ажлыг дэмжин, хамтран ажилласан Ханбогд сумын
ЗДТГазар, “Хан жавхлант” ХХК болон “Шавагтайн говь”
ХХК-ийн мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгж, малын эмч
нартаа аймгийн Мал эмнэлгийн газрын хамт олны зүгээс
талархал илэрхийлж ажлын амжилт хүсье.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН
БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗАР:
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР - ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГААС
Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр:
Залуучуудын тэсвэр тэвчээр, амьдрах чадварыг дээшлүүлэх, өөрсдийн эрхээ шаардах, иргэний үүргээ хэрэгжүүлэх
чадварыг дээшлүүлэх зорилготой.
• Эхний шат 2015 – 2018 он
• Хоёрдугаар шат 2018 – 2021 онд хэрэгжиж дууссан.
• Төслийн хугацаанд “Oюу толгой” ХХК нийт 530.000 ам.доллар, НҮБ-ийн Хүн амын сан UNFPA 231.000 ам.доллар
хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.
Төслийн хүрээнд гурван үр дүнд хүрэхээр зорилт тавьсан байна.
Үр дүн 1: Эмэгтэйчүүд, өсвөр насныхан, залуучуудад зориулсан бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
эрүүл мэндийн үйлчилгээний хамрах хүрээ нэмэгдэж, чанар сайжирсан.
• Ханбогд сумд анхны Өсвөр үеийнхэнд ээлтэй Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн клиник нээгдсэн.
• Өсвөр үеийнхэн, залуучуудын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээ сайжирч энэ талаарх
үйлчилгээ болон хангамж шаардах, санал санаачилга гаргадаг болсон.
• Залуучуудын Хөгжлийн Төв (ЗХТ), “Y-peer” (үе тэнгийнхэн) клуб болон Өсвөр үеийнхний бэлгийн болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн клиник хамтран ажиллаж, “Y-peer” клубээр дамжуулаад өсвөр үеийнхэн тус клиникт
очиж үйлчилгээ авах нь нэмэгдсэн.
• Сүүлийн гурван жилд өсвөр үеийнхний жирэмслэлт, төрөлт, үр хөндөлтийн тоо багассан бөгөөд суманд ЗХХ-ийг
хэрэгжүүлснээр эрт жирэмслэлтийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэснээр эрт болон хүсээгүй жирэмслэлтээс хамгаалах ач холбогдлын талаар мэдлэгтэй болсон.

“Оюу толгой” компани нь Ханбогд сумд байрлах “Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар”-таа говийн
бүсийн эрс тэс уур амьсгал, шим тэжээл, ялзмагт давхарга багатай хөрсөнд ургах чадвар бүхий мод,
сөөгийг ногоон байгууламжид зориулан бэлтгэж ирсэн.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, агаарын бохирдлыг бууруулах, тоос шороо, дуу чимээг багасгах
хамгийн энгийн арга бол амьдарч буй орчиндоо мод тарих. Мод ургамал нь агаарын чийгшлийг 4-7 хувь
ихэсгэдэг байна. Бүх төрлийн мод, сөөгөн ургамлууд нь тодорхой шинж чанар бүхий хөрсөнд ургадаг. Говь
цөлийн бүс нутгийн хөрсний ялзмагт давхарга нимгэн, тоосорхог бүтэцтэй байдаг тул тарих мод, сөөг, бутыг
зөв сонгох нь хамгийн чухал.
Хавар болж хүн бүхэн мод тарих сонирхолтой байдаг энэ үед та бүхэндээ говийн бүсэд хэрхэн мод тарих,
арчлан ургуулах талаарх зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Үр дүн 2: Орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын засаглал, чадавх бэхэжсэн.
• Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр (ЗХХ)-ийн тусламжтай орон нутгийн засаглалын хүчин чадал сайжирсан.
Сумын салбар дундын Залуучуудын зөвлөл байгуулагдсан ба Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн
хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг болсон.
• 2019 онд залуучуудын хөгжлийг дэмжихэд 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт авсан.
ЗХТ нь Жендерт суурилсан хүчирхийллээс хамгаалах үйл ажиллагаа болон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд
2018 оноос бусад төрийн бус байгууллагуудтай хамтран Ханбогд сумын хоёрдугаар сургуульд “Аюулгүй сургууль”
хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр сургуулийн орчин сурагчид суралцахад эрүүл, аюулгүй орчинтой болж эхэлсэн.
Говийн бүсэд ургамлын ургах хугацаа нь ойролцоогоор 180 гаруй хоног үргэлжилдэг тул хавар эрт
ургамлын нахиа хөөхөөс өмнө буюу дөрөвдүгээр сарын эхнээс тавдугаар сарын 01 хүртэл, намар нахиа
тайван байдалд орох үе буюу аравдугаар сарын дунд үеэс арван нэгдүгээр сарын эхний 10 хоногт
багтаан тарих хэрэгтэй. Харин бортоготой мод сөөгийг газар хөлдүү байх үеэс бусад бүх хугацаанд
тарьдгаараа давуу талтай.
Мод, сөөг тарихдаа:
1)
Хамгийн чухал нь үндсийг наранд ил гаргалгүйгээр талбайд авч ирнэ.
2)
Үндэс болон их биеийг гэмтээхгүйгээр, үндэсний хүзүүг далд ортол хөрсөөр хучна.
3)
Мод тарьж буй нүхний ирмэгээс 10-15 см доор хөрсийг сайтар нягтруулж, услах тогоог бэлтгэнэ.
4)
Тарьсны дараах усалгаа хамгийн чухал тул модны тогоог дүүртэл нь усалж үлдээнэ. Усалгааг
өглөө эрт, оройн сэрүүнд хийх нь хамгийн тохиромжтой. Цаашид долоо хоногтоо 2-3 удаа, намартаа 10
хоногт нэг удаа гэж аажмаар усалгааг холдуулж өгнө.
5)
Арваннэгдүгээр сарын эхээр газар хөлдөхтэй зэрэгцээд цэнэг усалгааг (нэг тогоонд 60-80 л ус)
хангалттай хийх хэрэгтэй. Цэнэг усалгааг чанартай хийх нь ирэх жил сэргэн ургах том хүчин зүйл болдог.
Аймаг, сум, орон нутгаас иргэд, аж ахуйн нэгжүүд мод, сөөгөн ургамлын тарьц авах хүсэлтэй бол “Оюу
толгой” компанийн Байгаль орчны хэлтсээр дамжуулан бидэнтэй хамтран ажиллах бүрэн боломжтой юм.

Иргэн бүр мод тарьж, ажиллаж амьдарч буй орчноо
ногооруулах үйлсэд нэгдэхийг уриалж байна.
Үр дүн 3: Залуучууд, өсвөр насныхан чадваржиж, өөрсдийн талаарх асуудлаар бодлого, шийдвэр
гаргах үйл явцад идэвхтэй оролцдог болсон.
• ЗХХ-ийн үр дүнд улсын хэмжээнд анхны ЗХТөв Ханбогд сумд байгуулагдсан
• ЗХХ-ийн үр дүнд залуучууд амьдрах чадварын тухай мэдлэгтэй, өөрсдийн эрхээ илэрхийлэх болон иргэний
үүргээ биелүүлэх тал дээр эерэг үр дүнгүүд гарсаар байна.
Энэ хөтөлбөрийн тусламжтай старт-ап, энтрепренершип, залуу малчид, хөгжлийн бэрхшээлтэй залуу
хүмүүс, гэртээ хүүхдээ хардаг залуу ээжүүдэд дэмжлэг болох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Харин старт-ап,
энтрепренершип хөтөлбөрт оролцсон оролцогчдоо цааш нь хөгжүүлэх ментор болох тал дээр учир дутагдалтай
байсан байна.
Дээрх үр дүнгүүдэд хүрэхэд НҮБ-ийн Хүн амын сангийн өмнө нь хэрэгжүүлсэн “Амьдрах чадварын боловсрол
олгох хөтөлбөр” болон Засгийн газартай хамтран ажилладаг туршлага бусад харилцаа их нөлөөтэй байв.
Зөвлөгөө:
• Үе тэнгийнхний боловсролын хөтөлбөрийн тасралтгүй байдлыг хангах
• Гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн үнэ цэнийг дэмжсэн хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэх
• Бизнес загварын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх (хөтөлбөрийн хугацаанд амжиж хэрэгжих)
• НҮБ-ийн Хүн амын сан залуучуудын хөгжлийн тухай хуульд үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэх
• ЗХТ ба Өсвөр үеийнхний нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн клиникүүдэд шилжилтийн төлөвлөгөө боловсруулах
• Цаашид хөдөө орон нутагт байгуулагдах ЗХТ нь олон янзын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран
ажиллах.

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ , БОЛОВСРОЛ,
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГ АЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ
2021 оны 03 дугаар сарын 31

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

Компани
"Оюу толгой" ХХК
Буянт Галба ХХК
Говь Гурван Сайхан ХХК
Даян Контракт Майнинг ХХК
Жи Си Ар Монголиа
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
Эс Си Си ХХК
Орика Монголиа ХХК
Мэйжор Дрийлинг ХХК
Империал Профейшнл Сервисес ХХК
Вандан толгой ХХК
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК
НБИК ХХК
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК
Нийт

Ажилчдын тоо
440
82
32
383
87
26
70
101
748
89
91
22
121
39
30
38
37
39
66
23
377
2941

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2021 оны 03-р сарын
31-ний байдлаар Өмнөговь аймгаас 2941 ажилтан
ажиллаж байгаа нь уурхайн талбар дээрх нийт ажиллах
хүчний 26 хувийг эзэлж байна.

Бусад, 74%

"Говийн оюу" тэтгэлэгт
хөтөлбөрийн оюутнууд

Сайтын
үйлчилгээ 7.4%
Барилга
3.8%

Уурхайн
үйл ажиллагаа 4.8%

Жүжигчин 1

Өмнөговь,
26%

Мэдээлэл техниологи

9

Уул уурхай

9

Инженер

21

Барилга

Дэмжлэг
үйлчилгээ 10%

25

Хөдөө аж ахуй

Сум
Ханбогд
Баян-Овоо
Даланзадгад
Манлай
Бусад сум

Ажилчдын тоо
1461
57
1150
106
167

Албан тушаалын ангилал
Ажилчдын тоо
2481
Бусад
30
Удирдах ажилтан
9
Инженер, мэргэжилтэн
206
Оператор
186
Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан
29
Дадлагажигч ажилтан
“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/

"Оюу толгой" ХХК

31

Боловсрол

36

Эрүүл мэнд ш/у

55

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

Залуусын хөгжлийн
хөтөлбөрийг төгсөгчид

41%

Улаанбаатар

59%

Өмнөговь

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас
нь бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур
сурч боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт
Өмнөговь аймгаас 215 сурагч хамрагдаад
байна.
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Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020
онд орон нутгийн 105 иргэн хамрагдсан
үзүүлэлттэй байна.

Шувуудын нислэгийн чиглэл өөрчлөгч төхөөрөмж
Шувуудыг хамгаалах зорилготой олон улсын “Bird Life
International” байгууллага “Шувуудад чухал газар” хэмээх
ойлголтыг анх үүсгэсэн бөгөөд энэхүү ойлголт нь шувууд
болоод бусад биологийн төрөл, зүйлийг хамгаалахад
шаардлагатай байгаль хамгааллын арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлж болохуйц, хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтүүдэд
нийцэх бүс нутгийг илэрхийлдэг. Одоогоор дэлхийн
200 гаруй оронд 13,000 гаруй “Шувуудад чухал газар”
байгаагаас 70 орчим нь манай оронд байдаг байна.
Оюу толгойн уурхайтай хамгийн ойр байрлах шувуудад
чухал газар бол Галбын говь юм. “Оюу толгой” компанийн
амьтан судлалын багийн 2020 онд хийсэн шувууны
хяналт, судалгаагаар өндөглөн зусдаг 14, нүүдлийн үедээ
дайран өнгөрдөг 55, суурин 18, эрмэл 1 зүйлийн шувууд
бүртгэгдсэн байна.
Шувуудын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд олон зүйлс
сөргөөр нөлөөлдгийн нэг нь цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам юм. Энэ эрсдэлийг бууруулахын тулд “Оюу толгой”
компани уурхайн талбайн бүх цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамдаа шувуудын нислэгийн чиглэл өөрчлөгч
төхөөрөмж суурилуулсан нь Монголдоо анхдагч болсон юм.
Бидний хэрэгжүүлсэн энэхүү жишгийг үргэлжлүүлэх
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зорилгоор манай мэргэжилтнүүд “Зэрлэг амьтан судлах,
хамгаалах төв”-тэй хамтран Монгол оронд шувууд
цахилгаанд цохиулж эндэх хамгийн өндөр эрсдэлтэй
цахилгаан дамжуулах агаарын 330 км шугамд тусгаарлагч
суурилуулж, загварыг өөрчлөх дүйцүүлэн хамгааллын
төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тус ажлын үр дүнд бид
жил бүр 1,000 гаруй эдлэг шонхор болон бусад махчин
шувуудыг цахилгаанд цохиулж эндэх эрсдэлээс сэргийлж
байна.
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Худалдан авалтын газрын мэдээ
“Оюу” ханган нийлүүлэлтийн мэдээллийн сан
“Оюу толгой” компани нь ханган нийлүүлэгчдийнхээ санал
хүсэлтэд тулгуурлан компанийн дотоод үйл ажиллагаанд
болон ханган нийлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээнд бүрэн
нийцэхүйц, ашиглахад хялбар, нууцлалын өндөр зэрэглэлтэй
ханган нийлүүлэгчдийн цогц мэдээлэл бүхий “Оюу”
системийг хөгжүүлэн 2018 оны аравдугаар сараас эхлэн
“Оюу толгой” компанийн цахим хуудаст байршуулсан билээ.
Энэхүү системд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа нийт
ханган нийлүүлэгчид болон хамтран ажиллахыг хүсэж
буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүс бүртгүүлэх
боломжтой ба бүртгүүлэхэд ямар нэгэн төлбөргүй гэдгийг
дуулгахад таатай байна.
“Оюу” мэдээллийн системээр дамжуулан үндэсний
компаниуд зөвхөн бүртгүүлээд зогсохгүй урьдчилсан
үнэлгээнд хамрагдах, ханган нийлүүлэгч болон гэрээт
байгууллагуудын чадварын үнэлгээнд орох, чадавхжуулах
хөтөлбөрийн мэдээлэл авахаас гадна Худалдан авалтын
газраас зарлаж буй нээлттэй “Оролцох сонирхлоо
илэрхийлэх” хүсэлт болон тендерийн мэдээллийг хүлээн
авах зэрэг боломжуудыг бүрдүүлж өгсөн.
Уг системийг 2018 онд хэрэглээнд нэвтрүүлснээс хойш
2021 оны эхний улирлын байдлаар нийт 2,900 гаруй аж
ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүс бүртгүүлснээс 1,200
гаруй ханган нийлүүлэгчид гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын
үнэлгээнд тэнцсэн үзүүлэлттэй байна.
Мэдээллийн санд бүртгэлтэй нийт ханган нийлүүлэгчдийн
54 хувь нь үндэсний ханган нийлүүлэгч бөгөөд үүнээс 15 хувь
нь Өмнөговь аймгийн ханган нийлүүлэгчид байна.
Бид хэрэглэгчдийнхээ хүсэл зорилго, хэрэгцээнд
нийцүүлэн систем хөгжүүлэлтийг улирал тутам хийхийн
зэрэгцээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс
тогтмол шинэчлэлт хийж байна.

Ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх
зөвлөмжийг дараах Youtube сувгаас хүлээн авч үзэх
боломжтой ба хэрэв танд “Оюу” мэдээллийн системтэй
холбоотой тодруулах зүйл байвал OTOyusupport@ot.mn
цахим хаяг болон 11-331880 дотуур дугаар 8888-аас
асуух боломжтой.

https://www.youtube.com/watch?v=l4V9B7T4Zzw&list=PLK
gOaVsP4bnLslu7k8WBs-xV_cwTVlp8I&index=4
Та “Оюу толгой” компанийн ханган нийлүүлэгч болж,
дэлхийн хэмжээний бүтээн байгуулалтад оролцох хүсэлтэй
байгаа бол манай мэдээллийн санд бүртгүүлэн, үнэлгээнд
хамрагдаарай.

“САППОРТ СЕРВИСЕС МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АЖЛУУД:
1. 2020 оны 12 дугаар сард “КОВИД-19” цар тахлын эрсдэлтэй цаг үед нийгмийн
хариуцлагын хүрээнд Аймгийн Онцгой комисст 120 ширхэг нэг удаагийн хамгаалалтын
хувцас, 100 хайрцаг нэг удаагийн бээлий, аймгийн Онцгой байдлын газарт 5,000
ширхэг маскийг тус тус хүлээлгэн өгөв. Аймгийн Засаг дарга Р. Сэддорж компанийн
удирдлагуудад талархсанаа илэрхийлэн, Аймгийн Онцгой комиссоос “ТАЛАРХАЛ”-н
бичиг гардуулж, хамтран ажиллаж байгаадаа таатай байгаагаа дурдлаа.

2. Аймгийн Эрүүл мэндийн газарт мэдрэгчтэй гар ариутгагч 10 ширхэг, БОЭТ-ийн
халдвартын тасагт шал угаагч иж бүрдэл хоёрыг хандивлав. Хүн ардын эрүүл энх, аюулгүй
байдлын манаанд ажиллаж байгаа нийт эмч, сувилагч, онцгой байдлын алба хаагч нартаа
баярлалаа.
3. 2021 оны нэгдүгээр сард цар тахлаас хамтдаа урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн
Х.Шаравын нэрэмжит Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд зайнаас халуун хэмжигч бэлэглэв.

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

4. Аймгийн Политехник коллежийн тогооч, үйлчилгээний ажилтан бэлтгэх богино
хугацааны сургалтыг төгссөн иргэдийг ажлын байраар ханган, хамтран ажиллах гэрээг
Политехник коллежтой байгуулсан.

5. Аймгийн БОЭТөв, Цагдаагийн газар, ГБХЗХГазар, архины эсрэг “ААА” нийгэмлэгийн
хамтран зохион байгуулж буй “Архины эсрэг хамтдаа” аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан
сургалтад “Саппорт Сервисес Монголиа” ХХК нэгдэж, анхны төгсөгчдөөс найман хүнийг
ажлын байраар хангаад байна.
6. Өмнөговь аймгийн ЖДҮйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор аймгийн ХАҮТанхим
болон БИХТөвтэй хамтран хүнсний бүтээгдэхүүний чиглэлээр бизнес эрхлэгчдэд
зориулсан мэдээлэл өгөх уулзалтыг улирал тутам зохион байгуулж байна.
7. Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн ХХҮГазар, “Арвин
Эрдэнэ” хөдөлмөрийн бирж, ХБИ-ийн салбар зөвлөл, ГБХЗХГазартай хамтран иргэдэд
компанийнхаа талаарх мэдээлэл өгөх уулзалтыг улирал тутам зохион байгуулж эхэлсэн
ба уулзалтын үеэр ажилд орж байгаа иргэдтэй ажлын ярилцлагыг газар дээр нь зохион
байгуулан ажиллалаа. 2021 оны нэгдүгээр сард Өмнөговь аймгийн “Арвин эрдэнэ”
хөдөлмөрийн биржээс “Саппорт Сервисес Монголиа” ХХК-ийг “Шилдэг ажил олгогч”оор тодруулав.
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Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр
Тоорой модны (Populus diversifolia) мониторинг хийж байна
Тоорой (Populus diversifolia) мод нь
улиасны төрөлд багтах говийн унаган
ургамал бөгөөд манай орны Өмнөговь,
Ховд, Говь-Алтай аймгийн 30 орчим
баянбүрдэд тархан ургасан байдаг. Тоорой
мод нь Монгол орны улаан номын нэн
ховор ургамал, дэлхийн байгаль хамгаалах
холбооны улаан дансны ангиллын
шалгуураар олон улсын хэмжээнд үнэлгээ
хийгдээгүй, бүс нутгийн хэмжээнд эмзэг
хэмээн үнэлэгдсэн.

Ханбогд сумын гурван хэсэг газарт 200
орчим тоорой мод бүртгэгдсэн байдаг. Хаврын
цагт залуу тооройн мөчрийг мал, амьтан ихээр
иддэг тул байгалийн аясаар сэргэн ургаж
чадахгүй, голдуу хөгшин тооройнууд үлддэг.
“Мөнх ногоон галба” ТББ санаачлан Тооройн
төглийн сэргэн ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх мал
амьтнаас хамгаалах хашааг “Оюу толгой” ХХКийн байгаль орчны хэлтсийн дэмжлэгтэйгээр
өнгөрсөн оны тавдугаар сард барьсан. 2020
оны долоодугаар сараас эхлэн ургамал

ургалтын хугацаанд хашаалсан талбайн гадна
болон дотор 4*4 метрийн хэмжээтэй зургаан
талбайг санамсаргүй байдлаар сонгон авч
тоорой модны өсөлтийн мониторингийг хийж
байна. Энэхүү мониторингийн ажилд Жавхлант
багийн малчин О.Хоролсүрэн оролцож, сар
бүрийн тогтсон хугацаанд арга зүйн дагуу
хэмжилт хийн, мэдээлэл цуглуулж байна.
Мониторингийн үр дүнгээс харахад
хашаалсан талбай дахь үндэсний сэжмээр
ургасан нялх тооройн сэргэн ургалт сайн,

өндрийн хэмжээ нэмэгдсэн бол хашаалаагүй
талбай дахь тоорой модны сэргэн ургалт
муу, өндрийн хэмжээ нь нэмэгдээгүй бөгөөд
зарим газартаа борооны усанд эрэг нь
урсаж хашаалсан талбайн гадна хэмжилт
үргэлжлүүлэн хийх боломжгүй болсон.
Иймд цаашид Уртын голын тооройн төгөлд
нэмэгдэл эрэг үүсгэж хамгаалахгүй бол олон
мод үндсээрээ булгарах, төгөл устах аюул
ойрхон байна.

Малчдын оролцоо бидэнд хамгийн чухал
“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын усны мониторингд Номгон
багийн 18-н малчин өрх хамрагддаг. Энэ удаагийн дугаарт
зургаан малчин өрхийн 2020 оны хэмжилтийн үр дүнг
хүргэж байна. Эдгээр худгуудын усны түвшин хэмжилтийн
үр дүнгээс харахад усны түвшин хэлбэлзэл бага 0,05-0,20 м
ажиглагдаж байна.

Биотехникийн арга хэмжээ авлаа
“Мөнх ногоон Галба” ТББ нь Ханбогд сумын иргэд, малчидтай
хамтран уул уурхайн үйл ажиллагаа сумын байгаль орчинд
хэрхэн нөлөөлж байгаад хяналт тавьж, судалгаа, мониторинг
хийдэг байгууллага юм.
Манай зэрлэг амьтдын ажиглалт хяналт үнэлгээнд оролцогч
малчин Г.Дүнжгэрийн ажиглалтаар хар сүүлтийн зээр, аргал,
янгир зэрэг зэрлэг амьтад ус тэжээлийн дутагдалд орж үхэх
аюул нүүрлээд байна гэсэн мэдээллийн дагуу сумын ЗДТГ-т
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танилцуулж, сумын нөөцөөс өвс, тэжээл гаргуулан биотехникийн
арга хэмжээ авч ажиллалаа.
Ханбогд сумын төвөөс зүүн урагш Бөөрийн хөтөл, Холхийн
улаан овоо гэх газруудад 24 боодол өвсийг уулын жалга, зэрлэг
амьтад идэхээр газруудад тараан байршуулж, Улаан овооны
татаалыг татаж зургаан хэсэг газар ус гаргаж ойр хавийн тэмээ,
зэрлэг амьтад хангалттай ундаалахаар болголоо.
Цаг үеийн байдал хүндэрсэн, олон хоногийн шороон шуурганы

улмаас зэрлэг амьтад эцэж туйлдан үхлийн ирмэгт тулсан энэ
нөхцөлд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан Ханбогд сумын
ЗДТГ, малчин Г.Дүнжгэр, хүн хүчний туслалцаа үзүүлсэн Говийн
бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаанд талархал
илэрхийлье.
Эх болсон байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах ариун үйлс
дэлгэрэх болтугай.
Мэдээлэл бэлтгэсэн: С.Сүнсэрмаа
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Өмнөговь аймгийн хөдөө, аж ахуйн салбарын хаваржилтын цаг үеийн мэдээлэл /04-р сарын 15-ны байдлаар/
Мал тооллого:
Аймгийн хэмжээнд 15 сумын 59 багт 6,546 малчин өрхөд 2.8 сая гаруй
толгой мал хаваржиж байна. Хонин толгойд шилжүүлснээр 4.1 сая толгой
мал болох ба нийт мал сүргийн 20 хувь нь дундаж тарга хүчтэй, 80 хувь нь
дунджаас доош тарга хүчтэй байна.
2020 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор нийт 2,880,772 толгой мал
тоологдсон бөгөөд үүнээс:
• Тэмээ
166,800
• Адуу
110,395
• Үхэр
33,192
• Хонь
682,598
• Ямаа
1,887,787 толгой тоологдсон нь өнгөрсөн оноос 119.5 мянган
толгойгоор буурсан байна.
Хаваржилтын байдал:
Нутгийн 80 хувьд хаваржилт нэн хүнд, 20 хувьд дунд зэрэг, бэлчээрийн
даацаар 10-15 хувь нь бэлчээр хүрэлцээтэй, 20 хувь нь 1-3 дахин хэтэрсэн,
65 хувьд бэлчээрийн даац олон дахин хэтэрсэн байна. Нийт нутгаар 2020
оны зун, намар бэлчээрийн гарц муу, 70 хувь гантай байсан тул малын өвс,
хоолгүй зутруу байна.
Мал төллөлт:
Аймгийн хэмжээнд 1,233.6 мянган толгой хээлтэгчийн 50 орчим хувь нь
хээлтүүлэгт орж одоогийн байдлаар төллөвөл зохих 612.7 мянган толгой
хээлтэгч төллөхөөс 20 хувь нь төллөж, 121,887 төл /ботго 7,874, унага 355,
тугал 391, хурга 52,339, ишиг 60,928/ хүлээн авч гарсан төлийн 99.5 хувь нь
бойжиж байна.

Малын хорогдол:
Аймгийн хэмжээнд 50,089 мал хорогдсоноос тэмээ 1,972, адуу 1,402,
үхэр 874, хонь 10,916, ямаа 34,925 толгой хорогдсон нь нийт мал сүргийн
1.7 хувийг эзэлж байна. Огт малгүй болсон өрх 1, мал сүрэг нь 50 хувиас
дээш хорогдсон 33 өрх байна. Сумдаас Мандал-Овоо, Ханхонгор, Булган,
Даланзадгад, Гурвантэс сумд малын хорогдол ихтэй, нийт мал сүргийн 2,23,8 хувь хорогдоод байна.
2021 оны гуравдугаар сарын 14-15нд болсон байгаль цаг уурын гамшигт
үзэгдлийн улмаас 12 сумын 68,840 толгой мал шуурганд уруудсанаас
57,569 толгой малыг эргэн олсон байна. Шуурганы улмаас 689 толгой мал
хорогдсон.
Отор нүүдэл:
Өвөлжилт хүндрэлтэй байсны улмаас аймгийн хэмжээнд 15 сумын 1,749
өрхийн 922.8 мянган толгой мал оторлож яваагаас бусад аймаг /Дундговь,
Дорноговь, Өвөрхангай, Төв, Говьсүмбэр, Хэнтий/, сумын нутагт 10 сумаас
126 өрхийн 78.7 толгой мал, өөрийн аймгийн бусад сумдад 12 сумын 926
өрхийн 517.9 толгой мал, Улсын тусгай хамгаалалттай газарт найман сумын
504 өрхийн 237.4 толгой мал, хилийн зурвас газар 10 сумын 193 өрхийн 88.7
толгой мал өвөлжөөд, хаваржиж байна.
Өөрийн аймгийн отор нүүдлээс гадна Баянхонгор аймгаас 229 өрхийн
79,011 толгой мал, Өвөрхангай аймгаас 173 өрхийн 104,778 толгой мал,
Дундговь аймгаас 115 өрхийн 63,204 толгой мал буюу нийт 517 өрхийн
246,993 мал манай аймагт өвөлжөөд, хаваржиж байна.
Аймгийн ХХААГазар

Ханбогд сумын залуус:
“Галба моторс Монголиа” клуб
Тус клубийн суурийг 2014 оноос хүсэл сонирхлоороо
нэгдсэн залуучууд эхлүүлсэн бөгөөд 2019 оны
есдүгээр сараас “Галба Моторс Монголиа” гэсэн
албан ёсны нэртэйгээр гишүүнчлэлийн өргөн
бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.
Одоогийн байдлаар албан ёсны 32, албан бус 50иад гишүүнтэй бөгөөд дотроо Moto (cross, travel), Off
Road-Jeep, Drift-Cedan гэсэн гурван хэсэгт хуваагддаг.
Мөн улсдаа анхны мото кроссын замтай сум болохыг
зорин зам барилгын ажил өрнөж байна

Манай клуб нийгэмд эерэг хандлагаар үлгэрлэж,
сайн сайхныг түгээх, залуусыг чөлөөт цагаа зөв
боловсон өнгөрүүлэхэд уриалан дуудах, дэлхийн
хэмжээний тамирчин бэлдэх эрхэм зорилготой билээ.
Энэ үүргийнхээ хүрээнд 2021 он гарснаар дараах
ажлуудад оролцоод байна.
• “Авто соёлыг түгээе” аяны хүрээнд замын
хөдөлгөөнд соёлтой оролцож байгаа жолооч
нарыг “Эмоци” продакшны тоглолтын тасалбараар
урамшуулав

• Байгалийн онц аюултай үзэгдэл болох шороон
шуурганд төөрсөн малчид иргэдийг хайж олох
ажилд эрэл хайгуулын багтай хамтран ажиллаж
төөрсөн иргэдийг эсэн мэнд олсон
• Сумын хот тохижилтын багтай хамтарч нийтийн
эзэмшлийн ногоон байгууламж болон үерийн
далангуудыг цэвэрлэх ажилд туслалцаа үзүүлсэн
• Аймгийн иргэдийн төлөөлөгч Ж.Занабазарын
зохион байгуулсан “Архи согтууруулах ундаагүй
өдөр” аяныг тус тус дэмжин оролцлоо.

“Галбын хүчтэн” фитнес клуб
Ханбогд сумынхаа иргэдэд эрүүл
зөв амьдралын хэвшлийг таниулан,
хүчний спортын төрлийг хөгжүүлэх,
сурталчлах,
залуусын
чөлөөт
цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх мөн
бялдаржуулах спортоор дамжуулан
хувь хүний хөгжлийг төлөвшүүлэх
зорилгоор 2021 оны хоёрдугаар
сард үүсгэн байгуулагдсан.
Цар тахлын үед үйл ажиллагаагаа
эхлүүлсэн ч сум орон нутгийн
хүүхэд, залуус халдвар хамгааллын
дэглэмээ
идэвхтэй
сахин
үйлчлүүлж байгаа нь талархууштай
Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

байна. Ажлын алжаал ядаргаанаас
болж бид стресс, буруу хооллолт,
таргалалт, зэрэг амьдралын буруу
хэвшлийг бий болгодог. Харин та
өөртөө цаг зав гарган эрүүл мэнд,
эрүүл бие галбирынхаа төлөө
спортоор тогтмол хичээллэх нь
зүйтэй.
Клубын тамирчид, хичээллэгч
нараас маань удахгүй улсын
аварга болон Ази тив, дэлхийн
бодибилдинг,
пауэрлифтингийн
олон тамирчид төрнө гэдэгт
итгэлтэй байна.
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2021 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САР

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ
“Оюу толгой” компани агаарын чанарын үндсэн
үзүүлэлтүүдийг уурхайн талбай 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.

зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй 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 удаан хугацаанд
өндөр байвал хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд
сөрөг нөлөөтэй байдаг.

тус тус байсан бол бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар
хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.023мг/м3, Станц#2(МАС)-д 0.027мг/м3,
Станц#3(ХХБ)-д 0.054мг/м3, Станц#4 (ХУТ)-д 0.011мг/м3, Станц#5
(ХA)-д 0.048 мг/м3 тус тус агууламжтай болж өмнөх мэдээний үеэс
хоёроос гурав дахин өндөр агууламжтай болж өссөн байна. Энэ нь
хаврын хуурайшилттай холбоотой.
Мэдээний хугацаанд 1.02мм хэмжээтэй цас орсон. Салхины
дундаж хурд 5.2 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 2021 оны II сарын 01-ээс III сарын 31ны хооронд хэмжсэн нарийн (PM2.5) болон бүдүүн
(PM10) ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж
агууламжийг Монгол Улсын агаарын чанарын
үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д заасан

Монгол орныг хамарсан цасан болон шороон шуурга
III сарын 14 болон 27-ны өдрүүдэд тохиолдов. Энэ
үед нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж
агууламж стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
хэд дахин өндөр агууламжтай байв. Бусад үед
тоосны агууламж Монгол улсын агаарын чанарын
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж
байв. Нарийн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж
Станц#1 (ХС)-д 0.019мг/м3, Станц#2(МАС)-д
0.022мг/м3, Станц#3(ХХБ)-д 0.033мг/м3, Станц#4
(ХУТ)-д 0.010мг/м3, Станц#5 (ХA)-д 0.008мг/м3

КОВИД-19 ХАЛДВАРААС ХАМТДАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ
КОВИД-19 цар тахлын эрсдэлтэй цаг үед
халдвараас сэргийлэх орон нутгийн үйл
ажиллагааг дэмжин Аймгийн онцгой комисс-т
15 мянган ам.долларын үнэ бүхий түргэвчилсэн
оношлуурыг хүлээлгэн өглөө.
КОВИД-19 цар тахлын эрсдэл улам нэмэгдэж

буй энэ үед НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран
хэрэгжүүлж байгаа Өмнөговь аймгийн
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг
дэмжих Нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд цар
тахлын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх ажилд
дэмжлэг үзүүлэн аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн
бодлогын хэлтэс болон Эрүүл мэндийн газарт

82,076,000 төгрөгийн өртөг бүхий хувийн
хамгаалах хэрэгсэл болох N95 маск – 3,000ш,
нэг удаагийн комбинезон – 1,185ш, эмнэлгийн
комбинезон – 151ш, бээлий – 49 хайрцгийг
хүлээлгэн өглөө.
#КовидынЭсрэгХамтдаа
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБДүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг, 1 давхар
Утас: +976-11-331-880
Факс: +976-11-331-885
Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, III-р баг, “Хан-Уул”
зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар,
“Оюу толгой” ХХК-ийн Даланзадгад офис,
Мэдээллийн төв
Утас: +976-331-880 (6047; 6048)

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.

