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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2021 ОНЫ ЗУРГАДУГААР САР

Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

“Оюу толгой” компани 2018 оноос замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын төслийг хэрэгжүүлж, 30 гаруй мянган 
хүүхдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалтыг 
шинэлэг байдлаар зохион байгуулснаар аяны эхний үе шат 
эхэлсэн. 2019 онд ЦЕГ-тай Харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг байгуулж, орон даяар томоохон төсөл хэрэгжүүлэх 
болсноор 2019 онд “Яараад яахав дээ”, “Дураараа биш 
дүрмээрээ” аянууд, 2020 онд “Яараад яахав дээ-2” аяныг тус 
тус орон даяар зохион байгуулсны үр дүнд сүүлийн гурван 
жил зам тээврийн осол, түүнээс үүдэлтэй осол, гэмтлийн тоо 
буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна.

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө 
оруулалттай “Говийн Оюу Хөгжлийг 
Дэмжих Сан”-ийн санхүүжилтээр Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад сумд баригдах 200 
хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын шав 
тавих, төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх 

ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

200 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ШАВ ТАВИЛАА

“ЯАРААД ЯАХАВ ДЭЭ” АЯН

Санал: Орон нутгаас 11  талархал хүлээн авсан.

Гомдол: Орон нутгаас 1 гомдол хүлээн авсан ба гомдлыг 
судлан шийдвэрлэх шатанд явж байна

Хүсэлт: Орон нутгаас нийт 12 хүсэлт хүлээн авч 7 хүсэлтийг 
шийдвэрлэсэн. 5 хүсэлт судлан шийдвэрлэх шатанд явж байна. 

Нөлөөллийн аянаас гадна байнгын ажиллагаатай хурд 
хэмжигчийг Монгол Улсын босоо тэнхлэг буюу Чойр-Сайншанд, 
Дархан-Сэлэнгийн замд байршуулан ашиглаж байгаа нь тухайн 
замд зам тээврийн ослыг бууруулахад үр өгөөжөө өгсөөр 
байна.

2021 онд энэхүү төслийн дөрөв дэх үе шат хэрэгжихээр 
батлагдсан баярт мэдээг та бүхэнд дуулгаж байна. Нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, 
аюулгүй байдлын соёл, хандлагыг түгээхэд “Оюу толгой” 
компани урт хугацаанд анхааран ажиллаж байгаагийн 
томоохон илрэл нь энэ төсөл юм. Өмнөх жилүүдийн аянаар 

жолооч, зорчигч нарт хандсан нөлөөллийн ажлаа хийж байсан 
бол 2021 онд хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахаар 
ажиллаж байна.

Нийгмийн асуудлыг оновчтой тодорхойлон, зөв цагтаа зөв 
мессежийг зөв хүргэвэл олон нийт сонсдог, хэрэгжүүлдэг 
гэдгийг өмнөх аянуудын үр дүн харуулсан билээ. 

Та бүхнээс аяныг дэмжиж ажиллахыг чин сэтгэлээсээ 
хүсье! 

Замын хөдөлгөөнд оролцдоггүй нэг ч хүн үгүй бөгөөд энэ 
асуудал бид бүхний асуудал юм.

#Яараад яахав дээ

ёслол тавдугаар сард боллоо. Шав 
тавих ёслолд орон нутгийн удирдлага, 
барилгын ажлыг гүйцэтгэгч “Ханбогд-
Арвижих” компанийн төлөөлөл оролцлоо. 
“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-
ийн 2.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 

Даланзадгад сумын “Гурван сайхан” 
хороололд баригдах энэхүү цэцэрлэг 
ашиглалтад орсноор уг хорооллын 300 
орчим хүүхэд гэртээ ойрхон цэцэрлэгт 
хамрагдаж, 35 ажлын байр шинээр бий 
болох юм.

Орон нутгаас ирүүлсэн хүсэлт 2021 оны 5, 6-р сар
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Хүний нөөц Хангамж, гэрээт 
байгууллага

Хандив Бүтээн байгуулалтын 
төсөл

Бусад Байгаль орчин

Хүлээн авсан хүсэлтийн 
тоо

Шийдсэн хүсэлтийн тоо

Хүлээгдэж буй 
хүсэлтийн тоо

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-
ийн санхүүжилтээр өмнө нь Даланзадгад 
сумын 25, 26-р цэцэрлэгийн барилга, 
11-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Ханбогд 
сумын 22-р цэцэрлэг, Манлай сумын 
цэцэрлэгийн өргөтгөлийг тус тус барьсан.
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Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын мянгат малчин 
Б.Отгондоржийнх гэгч арван гурван хүүхэдтэй өнөр өтгөн ам 
бүлийн удам дамжсан сайн малчин, уран гартан, сийлбэрчин 
нагац ах Монгол Улсын гавьяат тээвэрчин Д.Дашдонров 
ах шигээ агуу хөдөлмөрч, буурал дээдэс их оточ маарамба 
Ц.Лосол лугаа адил гярхай ажигч, байгаль эхийнхээ эрдэс 
түүхий эд баялгийг шимтэн судлагч Налих багийн малчин 
О.Авирмэд нас 60 гарч байгаа хэдий ч их залуухнаараа мал 
сүргээ хариулан Хачигийн цэнхэр ууландаа янгирын тэх дүүлсэн 
хад, асга уул, талаар дураараа явж, суусан газраасаа чулуу түүн 
аргаль, янгир, буур сийлж, хотир, яшил модны үндсээр уран 
бүтээл урлан хийсээр явна.

О.Авирмэд нь долоодугаар ангиа төгсөөд, эвлэлийн 
илгээлтээр хөдөө мал маллаж байгаад цэрэгт татагдан, цэргийн 
албаа хааж ирээд, “Говийн хөгжил” нэгдэлд мужаанаар 
ажиллан, зах зээлд шилжих үeд наймаа арилжааны ажлыг 
алгасалгүй хийсээр хаа ч явсан зүгээр суулгүй амьдралынхаа 
сайн сайхны төлөө цуцалтгүй хөдөлмөрлөж 1998 онд малчин 
болохоор шийдэн 128 ямаа, 26 хоньтой хөдөө гарч, одоогийн 
байгаа “Хэцүү өл” гэдэг газар суурьшин өвөлжөө, хаваржаагаа 
байгуулж, мал маллан 2013 онд мянгат малчин, аймгийн 
аварга малчин, 2018 онд хосоороо “Монгол Улсын Аварга 
малчин” болсон улсын сайн малчин юм.

Сүүлийн 20 гаруй жил мал маллах арга ажиллагааны 
онцлог чанаруудыг судлан эзэмшиж, 2019 онд Өмнөговь 

Илүү үг дуугарч биеэ магтах, бусдыг муу хэлж үзээгүй 
асуухад л дуугарахаас илүүг үл ярих эрхэм их говийн ажилсаг 
зоригт малчны удам О.Авирмэд нь 2013 онд мянгат малчин 
болсон ч түүнээс хойш гурван жилийн дараа мянгатын баяраа 
хийсэн нь; Би мянгатаа баталгаажуулж, малаа гурван жил 
тогтвортой өсөхийг нь харсан ухаантай гэж яриад манай нутгийн 
Их Хачиг, Бага Хачиг ууланд эртний ан амьтдын чулуужсан 
ясны үлдэгдэл болон “Баян цохио” гээд өвөрмөц тогтоцтой 
хадан цохионуудтай газар байгааг ашиглан багаж зэвсэг нь 
хангалттай байдаг бол би энд бурханч лам Пүрэвбат гуай шиг 
юм хийж болмоор санагдаад байгаа юм даа гэх нь өмнийн 
шаргал говио, өсөж төрсөн алдартны өлгий аав, ээжийнхээ 
нутгийг эх орон, ард түмэн, гадаадынханд сурталчлах гэсэн 
нандин санаа говийн хүн говийнхоо төлөө гэсэн сэтгэлтэй нэгэн 
болой.

О.Авирмэдийн аав Б.Отгондорж нь сумын анхны мянгат 
малчин, мал, амьтны мөрийг маш сайн мэддэг мундаг мөрч 
хүн байснаас усанд ороод гарсан адууны мөрийг нэг хараад л 
“Тэр айлын, тийм зүсмийн морь ус уугаад гарчээ” гээд л шууд 
хэлдэг байсан гэдэг.

Адуу, сарлаг, хониндоо явахдаа сийлбэр хийнэ, ангийн 
отогт явна, хөрзөнгөө ховхолно. Хашаанаас нь жилд 13 машин 
хөрзөн гардаг бөгөөд хөрзөнгөө хатааж хашаа барина. Нэг өвөл 
Их өлийн давааны цаана гарч өвөлжих санаатай байвч нүүдэл 
хийхэд их тойруу замтай тул давааны замыг засъя гэж хэдэн 
өдөр бодон хонь хариулахдаа хүрз, лоомоо ганзагалан явж, 
өдөр бүр засаж нүдсээр нэг сарын дараа гэхэд дуусаад, машин 
явахаар хэмжээтэй болгон нүүж байсан гэх нь хөдөлмөрч хүний 
хөлс ямар их үнэтэйн гэрч болон одоо Өлийн даваа малын 
хөлийн тоос бургисан, их хөлийн байц өндөр хадан хавцалтай, 
давааны цаадах даваа болжээ.

Ашиг шим арвинтай, ган зудад тэсвэртэй хар хүрэн угшлын 
тэмээтэй тэмээчин Х.Санжийн том охин, ажилч хичээнгүй 
хөдөлмөрч гэргий “Монгол Улсын Аварга малчин”, таван 
хүүхдийн ачлалт ээж “Алдарт эх”-ийн одонт, олон хөөрхөн 
зээ нараа өсгөн хүмүүжүүлж байгаа хань С.Наймаахүү нь 
Авирмэдийн алдар хүндийг хуваалцаж яваа, амжилтыг тэтгэгч, 
ханийн хатан ухаан, гал голомтын мөнгөн багана нь билээ.

Жуурайн Сүхбаатар
Өмнөговь аймаг, Баян-Овоо сум

“Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ”

Эгэл дурсамжийн эзэн: МОНГОЛ УЛСЫН АВАРГА МАЛЧИН О.АВИРМЭД
аймагтаа анхны профессор малчин цолыг хүртэн сумынхаа 
аймагтаа анхдагчийн түүхэн түүчээг арвижуулсан ба 1983 онд 
тэшиж яваа буур сийлж Монголын бүх ард түмний урлагийн 
их наадмаас алтан мeдаль хүртсэн уран гартан, сийлбэрч, 
уран бүтээлч маань хаа ч явсан тухайн газрынхаа чулуу, модыг 
шинжин уран бүтээл хийдэг хосгүй уран ухаан, нүд, санаа, гарын 
цогц бүрдсэн их говийн ардын уламжлал соёлын өв тээсэн уран 
бүтээлч хүн билээ.

О.Авирмэдийнх говийн айл боловч тэмээгүй, харин сарлаг 
малладаг нь сониуч зангийнхаа нэгэн сонголтоор говь нутагтаа 
сарлаг өсгөж үзэх гээд маллаж байгаа анхны малчин юм. 
О.Авирмэдийнх адуу олонтой, өнгөрсөн жил сумдаа хамгийн 
олон унага буюу 55 унага бойжуулан алтан унаганы эзэн болсон 
нь аав, ээжийнхээ малч арга ухааныг сурч, ахмад малчдынхаа 
шинэлэг арга ажиллагааг эзэмшин, байнга шинээр санаж 
сэдэж, бүтээж, хийсэн ажлаа нутгийнхаа залууст зааж зөвлөж 
явдаг сайн малчин төдийгүй нутгийнхаа малжих сэтгэлтэй 
залуус болон мал цөөнтэй ахмад малчдад малынхаа буянаас 
байнга хувь түгээн, олон хүнд тусалж малтай болгосон ач 
буянтай эгэл даруухан, цөөн үгтэй малчин минь “Залхуу хүн 
шалтаг тоочдог, хийе гэсэн хүн санаж сэдэн арга олдог”-ийн 
жишээ болсон эрдэмтэн малчин юм.

Улсын сайн малчин О.Авирмэд нь олон хүнд нийт 700 орчим 
ямаа таслан өгч малжуулан, зах зээлийн хүндхэн үеийг давж 
гарахад нь дэмжлэг үзүүлэхдээ талыг нь үнэгүй өгч, талыг нь 
яаж үнэгүй өгөх вэ? гээд бэлгэдэл бодож хэдхэн төгрөгөөр өгч 
байсан хүнд тустай, их говьдоо малчин, мал хоёр байх ёстойг 
ухааруулж яваа ахмад малчин хүн юм.

Бог, бод малаа маллахын зэрэгцээгээр зав чөлөөндөө 
янгирын эвэр, малын яс, чулуу, модоор сийлбэр урлан бэлэг 
дурсгалын зүйлс хийхийн зэрэгцээ төмрийн хаягдал цуглуулан 
гагнаж, отрын гэртээ зуух хийсэн ба мотоциклын яндан 
ашиглан зуухны яндан хийсэн нь юмхнаар юм хийж болдгийн 
гайхамшигтай жишээ юм.

Төр засгийн тэргүүн, гадаадын зочдод зориулан бэлэг 
дурсгалын зүйлс сийлж, олныг бүтээсэн уран гартан төдийгүй 
манай говиор аялж яваа жуулчид, анчдад бүтээлээ зарж 
борлуулан, өрхийн ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ 
Монголынхоо түүхэн соёлын өвийг Америк, Eвропт гаргаж эх 
орон, говь нутгаа сурталчилсан бүтээлч хүн.

“Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ” 
хэмээх алсын харааныхаа хүрээнд “Оюу толгой” компани ажилчдаа сурч 
хөгжих боломжоор ханган, үргэлж дэмжсээр ирсэн билээ. Үүний нэг 
илрэл болж баяжуулах үйлдвэрийн 19-н ажилтан “Ашигт Малтмалын 
Баяжуулалтын Технологи” мэргэжлээр бакалаврын зэргийг амжилттай 
хамгаалж, дипломоо гардан авцгаалаа.

Компанийн зүгээс ажилчдаа уурхайн талбарт хуваарьт ажил үүргээ 
гүйцэтгэх хугацаанд нь суралцах боломжоор хангаж өгснөөр уурхайчин 
залуус маань 2.5 жилийн хугацаанд шамдан суралцсан юм. Хичээл 
зүтгэл гарган суралцсан уурхайчдадаа болон төслийг хэрэгжүүлсэн хамт 
олондоо баяр хүргэн, ажлын амжилт хүсье!
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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

Жавхлант хайрхан

Шар цав

Тарьц, суулгац хандивлалаа

Оюу толгой орчмын түүх соёлын дурсгалт газрууд:

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, 
хүлэмжийн хий, агаарын бохирдлыг бууруулах, тоос 
шороо, дуу чимээг багасгах, хүчилтөрөгчийг бий 
болгох, биологийн олон янз байдлын амьдрах орчинг 
нэмэгдүүлэх, ус болон хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангах зэрэг маш олон төрлийн үйл ажиллагааг 
бүрдүүлэхэд хамгийн энгийн хирнээ ач холбогдол 
өндөртэй арга бол хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээж 
ургамалжуулах, амьдарч буй орчиндоо мод тарьж 
ургуулах ажил байдаг. Энэхүү үйл ажиллагааг 
дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч ургамал, мод 
тарихын олон талт ач холбогдлыг олон нийт, нийгэмд 
ойлгуулан, сурталчлан таниулах зорилгоор Олон 
улсын ойн өдөр, Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр, 
Хөрс хамгаалах өдөр, Мод тарих үндэсний өдөр 
зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдийг зохион байгуулдаг. 

“Оюу толгой” компани энэ жилийн Мод тарих 
үндэсний өдөр болон Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын санаачилсан 90,000 ширхэг мод тарих 

Жавхлант хайрхан нь Оюу толгой уурхайн цогцолбороос 
баруун урд зүгт 17 км-ын зайд оршдог. Орой хэсгээр нь хүн, 
нүүрний баг, нар, тамга тэмдэг, мал, ан амьтад, аж байдал, 
дайн байлдаан зэргийг дүрсэлсэн 200 гаруй хадны зураг 
олдсон нь Монгол Улсын хамгийн эртний уран зураг, оюуны 
соёлын анхны эх сурвалж хэмээн үнэлэгддэг. 

Шар цавын палеонтологийн олдворт газар 
нь Манлай сумаас зүүн урагш 95 км, Оюу толгой 
уурхайгаас зүүн хойш 110 км зайд оршдог. Анх 1995 
оны долоодугаар сард Монгол-Японы хамтарсан 
судалгааны баг үлэг гүрвэлийн нийт 18,000 гаруй мөр 
илрүүлсэн.

“Оюу толгой” компани ШУА-ийн палеонтологийн 
хүрээлэнтэй хамтран “Шар цавын соёлын өвийн 
менежментийн төлөвлөгөө”-г боловсруулж, аялал 
жуулчлалтай хослуулан хамгаалахаар ажиллаж байна.

Төлөвлөгөөний нэгдүгээр шатны ажлыг “Говийн 
Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-аас 413 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлсэн. 

хөтөлбөрийг дэмжин 42,522 ширхэг говь цөлийн 
бүс нутгийн ургамлын суулгацыг хамтран ажиллагч 
талууддаа хандивлалаа. 

Үүнд: Өмнөговь аймгийн найман сумд 40,757 
ширхэг суулгац хандивлахаас гадна Улаанбаатар хот 
дахь “Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөгжлийн төв” НҮТББ, МУБИС-ын ургамлын 
судалгаа, сургалт арга зүйн төв зэрэг байгууллагад 
1,250 ширхэг суулгацыг тус тус хандивлав. 

Эдгээр тарьц суулгацыг тарьж ургуулах, 
тээвэрлэх, шат шатанд нь тараах зэрэг ажилд 
хамтран ажилласан компанийн Байгаль орчин, 
биологийн олон янз байдал, Орон нутгийн 
харилцаа, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, 
Уурхайн дэд бүтэц, үйлчилгээ, Хангамж худалдан 
авалтын хэлтсүүд болон Төв агуулах, “Экоминерал” 
компани, “Природа” компани, “Өнөд өвлөх урлахуй” 
компани, сум дундын ойн анги зэрэг бусад бүх 
байгууллагууддаа талархлаа илэрхийлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.01.08-ны өдрийн 
13-р тогтоолоор Жавхлант хайрханы хадны зургийн дурсгалт 
газрыг улсын хамгаалалтад авсан.

“Оюу толгой” компани нь соёлын өвийн менежментийн 
системийн хүрээнд энэхүү газарт тогтмол хяналт, мониторинг 
хийдэг.
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0

2021 оны 05 дугаар сарын 31

Компани Ажилчдын тоо
"Оюу толгой" ХХК 447
Буянт Галба Ххк 78
Говь Гурван Сайхан Ххк 31
Даян Контракт Майнинг Ххк 362
Жи Си Ар Монголиа 81
КАМЛ ХХК 26
Өгөөмөр Гавилууд Ххк 73
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл Ххк 102
Саппорт Сервис Монголиа Ххк 712 Сум Ажилчдын тоо
Терра Экспресс Ххк 85 Ханбогд 1430
Ханбогд Тээвэр Ложистик Ххк 93 Баян-Овоо 60
Ханбогд Хайрхан Ххк 24 Даланзадгад 1146
Ханбогд Хурд Ххк 110 Манлай 106
Орика Монголиа Ххк 32 Бусад сум 162
Мэйжор Дрийлинг Ххк 41
Империал Профейшнл Сервисес Ххк 33 Оюу толгойн ажилчдын албан 

тушаалын ангилал
Ажилтны тоо

Вандан Толгой Ххк 35 Удирдах ажилтан 34
Жавхлант Говь Инвестмент Ххк 68 Инженер, мэргэжилтэн 9
Нбик Ххк 26 Оператор 227
Спейшлайзд Кареер Консалтинг 39 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 158
Тийс Хишиг Aрвин Ххк 24 Дадлагажигч ажилтан 19
Кэй Ай Рентал Сервис Ххк 26 Гэрээт компанийн ажилчид
Бусад 20-иос бага ажилтантай ХХК 356 Гэрээт 2457
Нийт 2904

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, БОЛОВСРОЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

447 447 446 447 448 439 434 431 429 440 442 447
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2020 2021

Өмнөговь аймгийн ажилтны тоо /сараар/

"Оюу толгой" ХХК

Гэрээт компани

32

51

22

Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх, Мэргэжил 
олгох хөтөлбөрийн төгсөгчид

Ажил хөдөлмөрт 
бэлтгэх хөтөлбөр

Мэргэжил олгох 
хөтөлбөр

Дадлагажигч 
ажилтны хөтөлбөр

59%

41%

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг төгсөгчид

Улаанбаатар
Өмнөговь

66

47

37

58

11

13

2

Эрүүл мэнд ш/у

Боловсрол

Хөдөө аж ахуй

Барилга

Уул уурхай

Мэдээлэл техниологи

Соёл урлаг

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2021 оны 05-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2904 ажилтан ажиллаж байгаа нь 
уурхайн талбар дээрх нийт ажиллах хүчний 25.5 хувийг эзэлж 
байна.

Өмнөговь аймагт эрэлттэй  мэргэжлээр 
2016-2020 онд 234 оюутныг тэтгэлэгт 
хамруулсан байна. 

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

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 2020 онд орон 
нутгийн 105 иргэн хамрагдсан үзүүлэлттэй байна.

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

Өмнөговь, 
25.5%

Бусад, 74.5%

Дэмжлэг
үйлчилгээ 9.5%

Уурхайн 
үйл ажиллагаа 

4.8%
Барилга 

3.8% Сайтын 
үйлчилгээ 7.4%
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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

Ханбогд сумын Гурван Талт Зөвлөл (ГТЗ)-
ийн ээлжит хурлыг 2021 оны зургадугаар 
сарын 04-ний өдөр цахим болон танхимаар 
хослуулан зохион байгууллаа. Хуралд 
ГТЗ-ийн гишүүд болох Ханбогд сумын 
захиргааны төлөөлөл, малчдын төлөөлөл, 
“Оюу толгой” компанийн төлөөллүүд 
КОВИД-19 цар тахлын урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээний дэглэмийг баримтлан 
сумын соёлын төвийн хурлын танхимд, 
“Оюу толгой” компанийн зарим төлөөлөл 
цахимаар оролцлоо.

Хурлаар хөтөлбөрт тусгагдсан 
асуудлуудыг дэлгэрүүлэн хэлэлцэж, дараах 
байдлаар шийдвэрлэв.

• Гурван Талт Зөвлөлийн 2020 оны үйл 
ажиллагааны тайланг хянаж эцэслэв.

• Ханбогд сумын малчдын хорин гар 
худгийг засварлах аж ахуй нэгжийн 

сонгон шалгаруулалтыг “Оюу толгой” 
компанийн хангамжийн хэлтсийн 
бодлого журмын дагуу зохион 
байгуулахаар шийдвэрлэв. 

• Гурван Талт Зөвлөлийн “Малчдын 
гомдол барагдуулах гэрээ 1 ба 2”-ын 
гэрээний хэрэгжилтийн хөндлөнгийн 
үнэлгээ, “Оюу толгой” компанийн 
нүүлгэн шилжүүлэлт нөхөх олговрын 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хөндлөнгийн 
үнэлгээг зохион байгуулах тендерийн 
ажлын даалгавар дээр Гурван Талт 
Зөвлөл ба оролцогч талууд санал өгөх 
ажлыг 14 хоногийн хугацаатай сунгав. 

• Мал нядалгааны зам, малчны зах 
төслүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд хийхээр тохирсон ажлын 
явцын талаар мэдээлэл солилцлоо. 
Төслүүдийн засаглалын бүтцийг 
бүрдүүлэх Дундын хоршоо байгуулах 

“Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын газрын 
үйл ажиллагаандаа баримталж, мөрддөг бодлого 
журмуудын нэг бол ёс зүйн дүрэм юм. Бид худалдан 
авалтын ажилтнуудаа бизнесийн ёс зүйн дүрмийн 
сургалт, семинарт тогтмол хамруулахаас гадна “Оюу 
толгой” компанитай хамтран ажиллаж байгаа ханган 
нийлүүлэгчид, тэдгээрийн туслан гүйцэтгэгч нийлүүлэгч 
нарт “Оюу толгой” компанийн “Нийлүүлэгчийн ёс зүйн 
дүрэм”-ийг таниулах уулзалт, сургалтуудыг тогтмол 
зохион байгуулсаар байна.

“Оюу толгой” компанийн “Нийлүүлэгчийн ёс 
зүйн дүрэм” нь Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй 

ажиллагааны гүйцэтгэл, Засаглал хууль дүрмийн 
хэрэгжилт, Хөдөлмөрийн ба хүний эрх, Байгаль орчны 
гүйцэтгэл, Гамшгийн бэлэн байдал, бизнесийн үйл 
ажиллагааг сэргээх төлөвлөгөө, Орон нутгийн ард 
иргэд, Мэдээлэл тайлан, Менежментийн үүрэг амлалт 
гэсэн үндсэн найман хэсгээс бүрддэг ба улмаар гарч 
болзошгүй бүх хэлбэрийн хээл хахууль, авилгыг хориглох, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, түүнийг мэдүүлэх, 
зохицуулах зорилготой. 

 Бидний зүгээс ханган нийлүүлэгч, тэдгээрийн 
туслан гүйцэтгэгч нийлүүлэгч нараас ёс зүйтэй байхыг 
шаардаад зогсохгүй тухайн компанийг өөрийн ёс зүйн 

Ёс зүйн стандартыг эрхэмлэн ажиллах нь бидний зорилго

“Говь Хан Уран” ХХК ээлжит тендертээ амжилттай оролцлоо

Худалдан авалтын газрын мэдээ

“Оюу толгой” компанийн 2017 оноос 
хэрэгжүүлсэн “Тогтвортой амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд малчдад зориулан зохион 
байгуулсан нэг жилийн хугацаатай сургалтад 
Ханбогд сумын хэсэг малчид хамрагдан, уул 
уурхайн стандартад нийцсэн ажлын хувцас оёж 
сурснаар өөрсдийн оёсон хөдөлмөр хамгааллын 
хувцас хэрэглэл болон тусгай зориулалтын хувцас, 
оффисын болон өдөр тутмын хувцас, үндэсний 
хувцсыг зах зээлд нийлүүлэх зорилгоор “Говь Хан 
Уран” компанийг 12 хувьцаа эзэмшигчтэйгээр 
байгуулан, амжилттай ажиллаж байна.

Манай компанийн зорилго Ханбогд сумын 

ажил КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан удаашралтай 
байгааг онцолж, халдвар хамгааллын 
дэглэм, хязгаарлалт тогтоосон шийдвэр 
өөрчлөгдсөн үед малчдын тал яаралтай 
хоршоог зохион байгуулж ажиллахыг 
ажлын хэсэгт үүрэг болгов. Төслүүдийг 
хэрэгжүүлэх газрын байршлыг 2021 
оны дөрөвдүгээр сард орон нутгийн 
засаг захиргааны тал шийдвэрлэн, 
Ханбогд сумын аж үйлдвэрийн бүсэд 
газар олгосон. “Оюу толгой” компани 
мэргэжлийн байгууллагаар төслүүдийн 
зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах, байгаль 
орчны үнэлгээ хийлгэх ажлыг хариуцан 
ажиллаж, холбогдох тендерийг 
зарласан.

• Орон нутгийн хоёр малчнаас ирүүлсэн 
өргөдөл, хүсэлтийг хэлэлцэн, орон 
нутгийн засаг захиргааны тал, “Оюу 

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
толгой” компани тус тус нэг өргөдөлд 
хариу өгөхөөр шийдвэрлэв. 

• Гомдол барагдуулах гэрээний хавсралт 
Б-д заасан МАА-н 10-н жилийн 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх 
ажлын хэсгийг долоон гишүүнтэй, 
КОВИД-19 халдварын улмаас Ханбогд 
сумын малчдад үзүүлсэн нөлөөллийг 
бууруулах, нөхөн сэргээх ажлыг зохион 
байгуулах ажлын хэсгийг есөн гишүүнтэй 
байхаар тус тус өргөтгөж шийдвэрлэв.

• ГТЗ-н дүрэмд заасны дагуу талууд 
зөвлөлийг нэг жилээр ээлжлэн ахлах 
бөгөөд энэ удаагийн хурлаар орон 
нутгийн засаг захиргааны талаас 
малчдын төлөөллийн ахлагчид 
шилжүүлэв.

Ханбогд сумын “Гурван талт 
зөвлөл”

бизнесийн хөгжлийг дэмжих бодлого болон 
“Оюу толгой” компанийн орон нутгийн ханган 
нийлүүлэгчдийг дэмжин, хөгжүүлэх бодлоготой 
нийцэж байгаа төдийгүй орон нутагт ажлын байр 
нэмэгдүүлэх, иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зэрэг нийгмийн шинжтэй 
олон зорилтуудыг дэмждэг.

Бид “Оюу толгой” компанийн зарласан 
“Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл нийлүүлэх” 
ээлжит сонгон шалгаруулалтад амжилттай оролцсон 
бахдам амжилтаар жигүүрлэн, цаг нартай уралдан 
хөдөлмөрлөцгөөж байна.

дүрэмтэй байх, ёс зүйн дүрмийн сургалтыг ажилтнууддаа 
тогтмол зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтийг байнга 
шалгах зэрэг шаардлагуудыг тавьдаг. Ингэснээр хамтран 
ажиллаж байгаа байгууллагууд ёс зүйн дүрмийн ач 
холбогдлыг сайтар ойлгодог болж, өөрсдийн үйл 
ажиллагаандаа төдийгүй өдөр тутмын амьдралдаа 
байнга хэрэгжүүлэн сайн үр дүн гаргасаар байна. 

Та бүхэн “Оюу толгой” компанийн “Нийлүүлэгчийн 
ёс зүйн дүрэм”-тэй дэлгэрэнгүй танилцахыг хүсвэл 
компанийн цахим хуудсаар зочлон Худалдан авалт 
хэсгийн “Бид хэрхэн ажилладаг вэ” булангаас уншиж 
сонирхоно уу.
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Уртын гол, Хөх дэлийн тооройн төглийг хашиж 
хамгаалах ажлыг “Мөнх ногоон галба” ТББ “Оюу толгой” 
компанитай хамтран 2020 онд хийсэн.

Хашиж хамгаалсан тоорой мод байгалийн аясаараа 
хэрхэн сэргэн ургаж байгааг хашааны гадна ургаж 
байгаа модтой харьцуулан судлах мониторингийн ажлыг 
хийж байна.

Аймгийн хэмжээнд 15 сумын 69,890 мал хорогдоод байна. Үүнийг төрлөөр нь үзвэл тэмээ 
2,657, адуу 1,981, үхэр 1,165, хонь 15,429, ямаа 48,658 байна. 

Тус аймагт Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь аймгуудын малчин өрхүүд оторлож байгаа 
бөгөөд отрын мал 13,579 толгой мал хорогдсон мэдээтэй байна.

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны гуравдугаар сарын 01-ний өдрийн А/218 дугаар захирамж, 
15 сумдын Засаг дарга нарын захирамжийн дагуу аймаг, сумын хэмжээнд сэг зэм устгал, 
ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг гуравдугаар сарын 10-ны өдрөөс 15-н сумын хэмжээнд 
хийлээ. Энэхүү сэг зэм устгаж, ариутгал халдваргүйжүүлэх ажлаар нийт 44,200 мал, амьтны сэг 
зэм устгасан байна. Үүнээс: тэмээ 1,272, адуу 896, үхэр 627, хонь 12,858, ямаа 28,310, амьтан 
237 сэг зэмийг устгалд хамруулан, ариутгаж халдваргүйжүүлсэн байна.

Тоорой модны мониторингийн ажил

Малын сэг зэм устгал, халдваргүйтгэл ажлын явцын мэдээ

Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр

АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР:

2021 оны тавдугаар сарын хэмжилтийн дүн

/Зургадугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар/

Мониторингийг ургамал ургалтын хугацаанд сар бүрийн 
тогтсон нэг өдөр хийдэг бөгөөд Уртын голын тооройн төглийн 
хэмжилтийг Жавхлант багийн малчин О.Хоролсүрэнтэй 
хамтран хийж байна. 2020 оны есдүгээр сард борооны 
улмаас төглийн эрэг нэмж усанд урсан сонгосон дээж 
сүйдсэн тул өөр талбайд дахин дээж талбай сонгон 
мониторингийн ажлаа үргэлжлүүлж байна.

Бид энэ жил Уртын голын тооройн төгөлд нэмэлт эрэг үүсгэх 
ажлыг санаачлан төсөл хөтөлбөр боловсруулж хамтран ажиллах, 
санхүүжүүлэх байгууллага, хувь хүмүүст хандан ажиллаж байна.

Хөх дэлийн тоорой модыг хашиж хамгаалах ажлыг 2020 
оны аравдугаар сард хийсэн бөгөөд мониторингийн ажлыг 
энэ оны зургадугаар сараас Жавхлант багийн малчин 
Б.Бямбадэлгэртэй хамтран хийж эхэллээ.
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Дахин ашиглагдах боломжтой цаас

Бид хүнд машин, механизмын дугуйн засварчны хэрэглэдэг 
сонирхолтой багажуудыг танилцуулж байна.

1. Чангалгааны тохируулагч хайрцаг 
2. Түгжээ цагираг баригч 
3. Цохилтот буу 
4. Боолт чангалагч буу 
5. Дугуйн мэдрэгч суулгагч 
6. Лантуу 
7. Обуд хэмжигч 
8. Ам задлагч 
10. Дугуй задлагч, угсрагч машин 

Онцлох багаж, хэрэгсэл:
EMA TH250 дугуй хавчигч

EMA TH250 дугуй хавчигч нь Монгол Улсад ганц ширхэг 
байдаг бөгөөд “НТ 930” болон “WA 1200” ачигчийн дугуйг өргөж 
солиход ашигладаг. Энэхүү машин нь 10,700 кг дугуйг 1.8 метрт 
өргөх хүчин чадалтай.

Жижиг мэрэгчдийн тоо, толгой

Бидний хэрэглэдэг зарим багаж хэрэгсэл:

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа явуулж буй бүс 
нутгийнхаа байгаль орчин, ан амьтдыг хамгаалах олон ажил 
зохион байгуулдгийн нэг нь тандалт, судалгааны ажил юм.

Манай байгаль орчны судлаачид нөхөн сэргээлт хийсэн 
заган ой болон байгалийн заган ойн жижиг мэрэгч амьтдын 
тоо толгой, бүлгэмдлийн төлөв байдлын харьцуулсан судалгааг 
2016, 2017 болон 2020 онд буюу нөхөн сэргээлт хийснээс 
хойш 3, 4, 7 жилийн дараа амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. 
Судалгааны явцад зургаан зүйл мэрэгч амьтан бүртгэгдсэн 
бөгөөд бүлгэмдэл дэх давамгайлагч зүйлүүд нь элсний зусаг, 
шар чичүүл байлаа. 

Мөн 2016, 2017 онд байгалийн заган ой дахь жижиг 
мэрэгчдийн бүлгэмдлийн зүйлийн олон янз байдал, зүйлийн 
баялаг, зүйлийн жигд байдлыг илэрхийлэгч үзүүлэлт нөхөн 
сэргээсэн заган ой дахь жижиг мэрэгчдийн үзүүлэлтээс 
өндөр байсан бол 2020 онд нөхөн сэргээсэн заган ойн жижиг 
мэрэгчдийн үзүүлэлтүүд нь байгалийн заган ойгоос өндөр байв. 
Өөрөөр хэлбэл долоон жилийн дараа нөхөн сэргээсэн заган 
ойн жижиг мэрэгчдийн бүлгэмдэл, зүйлийн олон янз байдал, 
зүйлийн баялаг, зүйлийн жигд байдлыг илэрхийлэгч үзүүлэлт 
байгалийн заган ойн жижиг мэрэгчдийн бүлгэмдэлтэй төсөөтэй 
болсон үр дүн гарлаа.
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

КОВИД-19 ХАЛДВАРААС ХАМТДАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ

Автомашин ариутгагч төхөөрөмж “Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” төсөл

“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 
нөлөөлөл 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 (ХХБ)-ыг Хаягдал хадгалах байгууламж зүүн талд, 
3. Станц#4 (ХУТ)-ыг Хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд, 
4. Станц#5 (ХА)-ыг Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын 

зүүн урд талд.

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.

Зургийг www.agaar.mn сайтаас авч ашиглав

Редактор: Д.Эрдэнэтогтох, Б.Энхжаргал

Мэдээллийг бэлтгэсэн: О.Батзориг, Л.Баярбаатар, Б.Батцэцэг, П.Золбуянхишиг, Б.Солонго, Б.Оюунболд, Ё.Лхамаа, 
Б.Отгончимэг, Д.Батаа, Н.Ундрал, Б.Алтанцэцэг, Аймгийн МЭГазар, Ж.Сүхбаатар - Баян-Овоо сумын идэвхтэн бичигч, 
“Мөнх ногоон галба” ТББ, “Оюу толгой” ХХК-ийн цахим хуудас болон ФБ хуудас
Гэрэл зургийг: О.Батзориг, Б.Оюунболд, Б.Батхуяг - ГОХДСан, Аймгийн МЭГ, “Оюу толгой” ХХК-ийн цахим хуудас 
болон ФБ хуудас, www.agaar.mn

Дизайн, хэвлэлийн эхийг: А.Дэлгэр /jamukhoid@gmail.com/, +976-956-22-956

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, “МОННИС” цамхаг, 1 давхар.
Утас: +976-11-331-880 Факс: +976-11-331-885

Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, III-р баг, “Хан-Уул” зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Даланзадгад оффис, Мэдээллийн төв. Утас: +976-331-880 (6047; 6048)

Монгол улс, 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.

Дөрөв болон тавдугаар сар нь жилийн хамгийн хуурай бөгөөд 
салхины хурд хамгийн өндөр байдаг сар юм. Монгол орныг хамарсан 
цасан болон шороон шуурга дөрөвдүгээр сарын дундуур болон 
тавдугаар сарын эхээр хэд хэдэн удаа тохиолдлоо. Энэ үед нарийн 
болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэд дахин өндөр агууламжтай гарлаа. 
Бусад үед тоосны агууламж ерөнхийдөө Монгол улсын агаарын 
чанарын стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэлтэй 
байв. Нарийн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж Станц#1(ХС)-д 
0.012мг/м3, Станц#3(ХХБ)-д 0.024мг/м3, Станц#4(ХУТ)-д 0.005мг/
м3, Станц#5(ХA)-д 0.008мг/м3 тус тус байсан бол бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж дунджаар хяналтын Станц#1(ХС)-д 0.014мг/м3,

Энэ удаагийн дугаарт өмнөх мэдээний үргэлжлэл болгож Оюу 
толгой уурхайн агаарын чанарын суурин станцуудын 2021 оны IV 
сарын 01-ээс V 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 харьцуулан танилцуулж байна. 
Агаарын чанарын үндэсний стандартад тодорхойлсноор нарийн 

Станц#3(ХХБ)-д 0.032мг/м3, Станц#4(ХУТ)-д 0.006мг/м3, 
Станц#5(ХA)-д 0.041 мг/м3 тус тус агууламжтай болж хоёр болон 
гуравдугаар сартай харьцуулахад ойролцоогоор хоёр дахин буурсан 
байна. Хэдийгээр хаврын хуурайшилт болон салхины хурд нэмэгдсэн 
хэдий ч агаар дахь тоосны агууламж харьцангуй буур ч хэмжээний 
хувьд 5.33мм байгаа нь хэмжилтийн хугацаанд буусан нийт таван 
удаагийн хур тунадас нөлөөлсөн гэж үзэж байна. 

Салхины дундаж хурд 6.7 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-
аас бага зэрэг өндөр байв.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС “ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

“КОВИД-19” цар тахлын үед “Оюу толгой” компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд 85.5 сая 
төгрөгийн санхүүжилтээр хоёр автомашин ариутгагч төхөөрөмжийг Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайтын 
боомтод байнгын ашиглалтад оруулж, хариуцагч байгууллагад хүлээлгэн өглөө. 

Нүүрс, зэсийн баяжмал экспортлогчид уг төхөөрөмжийг ашиглах нь КОВИД-19 цар тахлын үед 
Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагууд БНХАУ-ын био аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэн 
Гашуунсухайт боомтын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад дэмжлэг болохын зэрэгцээ уул уурхайн 
ачаа тээврийн автомашиныг ариутгаснаар халдвар хамгааллын дэглэмийг сайжруулахад үр дүнтэй 
нөлөө үзүүлэх юм.

Хүлээн авагч байгууллага нь ариутгалын төхөөрөмжийг Гашуунсухайт боомтын тээврийн хэрэгсэл 
нэвтрэх гарц дээр байрлуулж, Өмнөговь аймгийн холбогдох мэргэжлийн байгууллага Монгол Улс - 
БНХАУ-ын хилээр нэвтрэх нүүрс тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгслийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
ариутгах ажлыг зохион байгуулна. 

Тээврийн хэрэгсэл ариутгагч төхөөрөмжийн урт урт 6.9м, өргөн 4.6м, өндөр 5.5м.

“Оюу толгой” компани UNFPA Mongolia-тай хамтран “Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” төслийг Рио Тинто группийн 1.7 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар 
амжилттай хэрэгжүүлж, хаалтын үйл ажиллагаагаа зохион байгууллаа.

Энэхүү төслийнхөө хүрээнд бид Улаанбаатар хотод хоёр, Өмнөговь болон Дорноговь аймагт тус бүр 
нэг ПГУ/PCR лабораторийг ашиглалтад оруулж, лабораторид ажиллах эмч, мэргэжилтнүүдийг сургалтад 
хамруулан, зайнаас нарийн мэргэжлийн эмч нартай холбогдож, зөвлөгөө өгөх таблет, алслагдсан бүсэд 
амьдардаг иргэдэд эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй хүргэх эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх багцыг мөн олгоcон юм. 

Төсөл хаалтаа хийж байгаа ч төслийн хүрээнд хийсэн ажлууд иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах 
үйлст хувь нэмрээ үргэлжлүүлэн оруулсаар байх болно. 

Энэхүү төслийг санхүүжүүлсэн Рио Тинто болон хамтран хэрэгжүүлсэн UNFPA Mongolia-д баярлалаа.

#КовидынЭсрэгХамтдаа


