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Дэлгэр зуны налгар талдаа дэнж хотойтол сайхан наадаарай

“Оюу толгой” ХХК-ийн 
Гүний уурхайн төслийн захирал 

Марко Пирэс 

Өмнийн говийн эзэд, ажилч хичээнгүй ард түмэн та бүхэн тарган тавтай сайхан зусацгааж байна уу. Дэлгэр 
зуны нар, хур тэгширч, хүн малын зоо тэнийсэн энэ баярт мөчид “Орон нутгийн сонин”-оороо дамжуулан та 

нартайгаа мэндчилж байгаадаа туйлын баяртай байна. 

Тулгар төрийн 2227, Их Монгол Улсын 812, Ардын хувьсгалын 97, Өмнөговь аймаг байгуулагдсаны 
87 жилийн түүхт их ойн баяр наадмын халуун мэндийг дэвшүүлж, юу санасан есөн цагаан хүсэл тань 

сэтгэлчлэн бүтэхийн өлзийт ерөөлийг өргөн барья. 
Хүлэг морьд нь шандастай 
Хүчит бөхчүүд нь эрэмгий 
Харваач мэргэд нь цэцтэй 
Хийморь дүүрэн сайхан наадаарай. 

МЭНДЧИЛГЭЭ

“Оюу толгой” ХХК-ийн
ТУЗ-ийн дарга 

Галсангийн Батсүх

“Оюу толгой” ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал 
Армандо Торрес
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 “Оюу толгой” компаниас нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлдэг олон хөтөлбөрийн нэг 
нь “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр” юм. 
Дөрвөн жилийн өмнөөс эхэлсэн уг 
хөтөлбөрт эдүгээ 944 залуус хамрагдаад 
байна. Энэхүү хөтөлбөрийн 2018 оны 
төгсөгч 29 оюутан зургадугаар сарын 
15-нд Улаанбаатар хотын “Корпорэйт” 
зочид буудалд батламжаа гардлаа. 
Энэхүү ёслолд “Оюу толгой” компанийн 
Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Лаура 
Томас, Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа, Хангамжийн 
ахлах менежер Эван Хилл, Хөдөлмөрийн 
харилцааны менежер Ж.Эрдэнэбилэг, 
Хүний нөөцийн дэмжлэг, үйлчилгээ 
хариуцсан менежер У.Баярхүү, Авьяас, 
ур чадвар хариуцсан ерөнхий зөвлөх 
Ц.Бүжин, “Сумитомо” корпорацын Монгол 
дахь Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн 
Т.Накагава нар оролцов. Лаура Томас 
төгсөгчдөд баяр хүргэж үг хэлэхдээ “Та 

бүхэн “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-
ийг амжилттай дүүргэлээ. 2010 оноос 
эхэлсэн дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
260 оюутан хамрагдсан бол дөрвөн 
жилийн өмнөөс эхэлсэн “Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг өнөө жил 29 
охид, хөвгүүд төгсч байна. “Оюу толгой” 
компани Монгол Улсад ирээдүйн залуу 
боловсон хүчин бэлтгэхэд ийнхүү хувь 
нэмрээ оруулж байна. Бидэнтэй хамтран 
ажилласан “Сумитомо” корпорацынханд 
талархлаа илэрхийлье. Боловсролыг 
дэмжих нь ирээдүй хойч үедээ оруулж 
буй оюуны хөрөнгө оруулалт юм. Та нар 
бол Монголын ирээдүй шүү. Би та нараар 
маш их бахархаж байна” гэв. Энэ үеэр 
зарим төгсөгчийн сэтгэгдлийг сонссон юм. 

“ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 29 ТӨГСӨГЧ 
БАТЛАМЖАА ГАРДЛАА

ШУТИС-ийн 
Эрчим хүчний 

сургуулийн 
төгсөгч Л.Хулан: 

Энэхүү тэтгэлэг 
бол маш том бонус байлаа. 
Хөтөлбөрийн ачаар маш олон найз 
нөхөдтэй боллоо. Тэд маань надад 
зүйл бүрээр тус дэм болж байлаа. 
Энэ бол миний бахархал. “Оюу 
толгой”-доо баярлалаа. 

“Залуусын 
хөгжлийн 

хөтөлбөр”-ийн 
сургагч багш Б.Оюун-

Эрдэнэ: Та нар эрдэс баялгаас 
эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт 
зүйлс бүтээлцэх их үйлсийн анхны 
алхмаа хийж байна. Оюутан 
цаг бол амьдралын алтан үе. 
Бидэнд ийм боломж олгосон 
“Оюу толгой”-д чин сэтгэлээсээ 
талархаж байна. “Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөр” бол хамгийн 
үнэ цэнтэй, дурсгалтай үе байлаа. 
Та бүхэн эх орныхоо шилдэг 
мэргэжилтэн болоорой. Хүсэл 
мөрөөдөлдөө эзэн болоорой. 

ШУТИС-ийг 
баяжуулагч 

мэргэжлээр төгсч 
буй Д.Балдорж: Гурван 

шаттай “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийг амжилттай 
дүүргэсэндээ баяртай байна. Ийм 
сайхан боломж олгосон “Оюу 
толгой” компанийн удирдлагад 
үнэхээр их баярлаж байна. “Оюу 
толгой” бол бидний бахархал билээ. 

Төгсөгчийн 
дотор Өмнөговь 
аймгийн 
хоёр бүсгүй 

байв. Хоёулаа 
Даланзадгадынх, 

бас хоёулаа сургагч 
багш. Сүрэнжавын Нарантунгалаг 
Даланзадгад хотын гуравдугаар 
дунд сургуулийг 2016 онд төгсчээ. 
Одоо МУИС-ийн Хууль зүйн 
сургуулийн хоёрдугаар дамжааны 
оюутан. Ирээдүйд сайн хуульч 
болохыг мөрөөддөг. Аав нь 
хувиараа бизнес эрхэлдэг бол ээж 
Ууганцэцэг нь бага ангийн багш 
гэнэ. Сургагч багш болсондоо 
баяртай байна гэлээ. 

Отгонбаярын 
Халиунаа 

Даланзадгадын 
хоёрдугаар 

сургуулийг 2015 
онд төгссөн, одоо АШУҮИС-
ийн гуравдугаар дамжааны 
оюутан. Ирээдүйд хүний их эмч 
болно. Ам бүл дөрвүүл, аав, ээж, 
дүүтэйгээ хамт амьдардаг. Аав, 
ээж хоёр нь бизнес эрхэлдэг аж. 
“Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-т 
хамрагдсанаар өөрийгөө хөгжүүлж, 
маш их зүйлийг сурсан, бас үе 
тэнгийнхэндээ багшлах болсон нь 
азтай хэрэг гэж ярив.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ”-ГООР СОНИН ЮУТАЙ ВЭ

БИД БАЙГАЛЬД ХОГ ХАЯДАГГҮЙ “ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н АЖИЛТНУУД ОЛОН 
УЛСЫН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОВ

 “Оюу толгойчууд” өнгөрсөн өдрүүдэд 
хоёр удаагийн цэвэрлэгээг амжилттай 
зохион байгуулж хүрээлэн буй орчноо 
цэвэр цэмцгэр байлгахад үнэтэй хувь 
нэмэр орууллаа. Уурхай дахь хаврын их 
цэвэрлэгээг “Би байгальд хог хаядаггүй” 
уриатайгаар 5 дугаар сарын 6-нд зохион 
байгууллаа. Цэвэрлэгээнд 1472 ажилтан 
оролцож, уурхайн талбай, Гашуун сухайт 
боомтын зам, Ханбогд сумын зуны кэмп 
болон “Хан бумбат” нисэх буудал зэрэг 
газраас 1104 уут хаягдлыг цэвэрлэлээ. 
Хаягдлын дийлэнхийг ажлын талбар, 
барилгын материал хадгалж буй 
талбайгаас хийссэн нийлэг материал 
бүхий баглаа боодлын хаягдал эзэлж 
байгаа нь ажлын талбайн үзлэгийг 
тогтмол хийж, хийсэж болох баглаа, 
боодлыг даруулах, урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг байнга авч байх хэрэгтэйг 
сануулж байна. Манайхан 2013 оноос 
Ханбогд сумын булаг шандыг цэвэрлэх 

ажилд идэвхтэй оролцож ирсэн юм. Энэ 
удаа Ханбогд сумын Далайн булаг, Их 
булаг, Гүний хоолойн ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн орчмын цэвэрлэгээг 5 дугаар 
сарын 18-нд орон нутгийн удирдлагатай 
хамтран зохион байгууллаа. Эдгээр 
булаг шанд нь нутгийн иргэдийн амралт 
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх байгалийн 
үзэсгэлэнт газрууд юм. Цэвэрлэгээнд 
“Энержи интернэшнл”, “Эко минерал”, 
“Жавхлант говь инвестмэнт” компани, 
Ханбогдын МСҮТ болон Тээврийн 
хэлтсийн 48 хүн оролцож, 40 орчим 
шуудай хог хаягдал цэвэрлэлээ.  

Бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон 
багууддаа болон зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласан 
Захиргаа үйлчилгээний болон Тээврийн 
хэлтэс, “Жавлант говь инвестмэнт”, 
“Жэкобс” компанийн хамт олонд 
талархлаа илэрхийлье.

 Регбийн Азийн аварга шалгаруулах 
тэмцээний III дивизионы төвийн бүсийн 
тэмцээн Казахстаны Алмата хотод 
амжилттай болж өндөрлөлөө. Монгол 
улсын регбийн шигшээ баг энэ тэмцээнд 
амжилттай оролцоод ирлээ. Манай 
улсын шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд 
“Оюу толгой” компанийн ЭМААБО-ы 
хэлтсийн Б.Ууганхүү (хамгаалагч 
), Барилга инженерингийн багийн 
Грегори Хинтон (багийн менежер) 
оролцсон юм. Монголын шигшээ 
баг энэ удаагийн тэмцээнд менежер, 
эмч, дасгалжуулагч, тамирчид гээд 
26 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцохоор 
зорьсон боловч Казахстан улсын 
хилээр сунгалттай гадаад паспортоор 
нэвтрүүлэхгүй гэсэн шалтгаанаар 
багийн эмч болон таван тамирчныг хил 
нэвтрүүлээгүй аж. Ингэснээр манай 
баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцох 
боломжгүй болжээ. Хил нэвтрээгүй 
таван тамирчны дөрөв нь туршлагатай, 
багийн амжилтад томоохон нөлөөтэй 

тамирчид юм. Казахстан улсын шигшээ 
баг бол Ази тивийн элит зэрэглэл 
болон 1-р дивизионд Япон, Солонгос, 
Хонгконгийн багтай өрсөлддөг, 
Азийн топ багийн нэг юм. Түүнчлэн 
эмэгтэйчүүдийн шигшээ багаа Азийн 
спортын наадамд түрүүлүүлж байсан, 
регбийн спортыг өндөр хэмжээнд 
хөгжүүлсэн улс. Азийн дээд зэрэглэлийн 
багтай бүрэлдэхүүн дутуу, 80 минутын 
турш тоглосон Монголын баг тамирчид 
тоглолтын төгсгөл хэсэгт бага зэргийн 
тактикийн алдаа гаргаж оноо алдсанаар 
55:6 харьцаатайгаар ялагдал хүлээсэн 
байна. Монголын шигшээ баг 2014 онд 
Ази тивийн дөрөвдүгээр дивизионы 
аварга шалгаруулах тэмцээнд Бруней, 
Камбож улсын шигшээ багтай өрсөлдөж 
аварга болж байв. Үүнээс хойш тус 
тэмцээнд оролцолгүй дөрвөн жил болж, 
2015 онд БНХАУ-ын шигшээ багтай нэг 
удаа нөхөрсөг тоглолт хийснээс өөр олон 
улсын тэмцээнд оролцоогүй юм байна.
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН ХАЧИН 

ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙНХАН 
ДОЛДУГААР САРЫН 
5,6-НД НААДНА 

ТАВАН АЙМАГТ ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ 
ОНГОЦНЫ БУУДАЛ БАЙГУУЛНА

 Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 77 дугаар тогтоолоор 
аймаг үүсэн байгуулагдсаны 87 жилийн 
ойн баяр наадмыг долдугаар сарын 
5, 6-нд зохион байгуулахаар болсон 
байна. Баяр наадмыг зохион байгуулах 
комисс хуралдаж тодорхой асуудлыг 
хэлэлцэж, эрийн гурван наадмыг элдэв 

маргаангүй зохион байгуулах талаар 
санал солилцлоо. Иргэд, бөх сонирхогч, 
бөхчүүдийн хүсэлтээр баяр наадмын 
үндэсний бөхийн барилдааныг зөвхөн 
Өмнөговь аймгийн бөхчүүдийн дунд 
зохион байгуулахаар болсон байна. 
Мөн эрлийз, монгол морьдыг ялган 
уралдуулахаар болжээ. Тодруулбал, 
долдугаар сарын 4-нд эрлийз дээд, дунд, 
бага нас, монгол шүдлэн, 5-ны өдөр 
азарга, соёолон, хязаалан, даага, 6-ны 
өдөр их нас уралдана. Түүнчлэн жороо 
морины уралдааныг зохион байгуулах 
юм байна.

 Бүтээн байгуулалтын жилд Өмнөговь 
аймагт томоохон бүтээн байгуулалт 
олноор өрнөж буйн нэг нь 850 хүний 
суудалтай Хөгжимт жүжгийн театрын 
барилга юм. Уг барилгыг “Жи Жи Ай”, 
“Хүннүгийн говь” компани голлож, 
туслан гүйцэтгэгчээр орон нутгийн 
“Эрдэнийн гүн говь”, “Суварган говь”, 
“Говь цамхаг” компани ажиллаж 
байна. Олон улсын чанар стандартад 

нийцсэн Хөгжимт жүжгийн театрын 
барилгын ажлыг энэ оны тавдугаар 
сарын 1-нд эхэлсэн бөгөөд өдөр бүр 
30-40 хүн ажиллаж байгаа юм. Ажлын 
гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу явж 
байгаа бөгөөд 2019 оны наймдугаар 
сард Өмнөговьчууд олон улсын чанар 
стандартад нийцсэн Хөгжимт жүжгийн 
театртай болно.

 Засгийн газрын зургадугаар сарын 
13-ны хуралдаанаар Монгол Улсын 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэл 
болон хил дамнасан бүсийг баталжээ. 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайд Н.Цэрэнбат энэ талаар мэдээлэв. 
Тэрээр “Энэхүү бүсийг баталснаар аялал 
жуулчлалын салбарт оруулах хөрөнгө 
оруулалтыг урт, богино хугацаагаар 
тооцох, тухайн бүс нутагт тогтвортой 

хөгжлийг бий болгох боломж бий болох 
юм. Мөн тухайн бүс нутагт ажлын байр 
нэмэгдэхээс гадна энэ салбараас олох 
орлого Монгол Улсын эдийн засгийн 
тулгуур болох зорилтод хүрнэ хэмээн 
үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл, 2020 он 
гэхэд нэг сая жуулчин хүлээж авах суурь 
тавигдах юм. Энэ бүхний хүчинд Монгол 
Улс Зүүн Азийн аялал жуулчлалын 
томоохон бүс болох, хувийн хэвшил 
болон хөрөнгө оруулалт баталгаажих 
юм. БОАЖЯ, Сангийн яам, Үндэсний 
хөгжлийн газар хамтран томоохон төсөл 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын нэгдсэн тооцоог гаргана. 
Эхний ээлжинд Өмнөговь, Хөвсгөл, Ховд, 
Увс аймаг болон Хархоринд олон улсын 
нисэх онгоцны буудал байгуулахаар 
төлөвлөж байна” хэмээв.

ХӨГЖИМТ ЖҮЖГИЙН ТЕАТРЫН 
БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ЯВЖ 
БАЙНА
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 Өмнөговьчууд гадаад харилцаагаа 
хөгжүүлэх, гаднын соёл, боловсролын 
салбарын тэргүүн туршлагаас суралцаж, 
аймаг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх 
бодлого баримтлан ажиллаж байна. 
Вьетнам улсаас Монгол Улсад суугаа 
Элчин сайд Доан Тхы Хыөнг тус аймгийн 
удирдлагуудтай уулзаж, дараах асуудлыг 
хэлэлцэн шийдлээ. Үүнд: 

• Төрийн 20 албан хаагчийг Вьетнам 
улсад туршлага судлуулж, сургах, 

• Тус улсын Засгийн газрын 
тэтгэлгээр монгол оюутнуудыг 
сургах, Өмнөговь аймагт малын 
гаралтай түүхий эд боловсруулах 
үйлдвэрийг Вьетнам улсын 
дэмжлэгтэйгээр барих, 

• Аялал жуулчлалын чиглэлээр 
хамтран ажиллах.

 “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийн хүрээнд 
гадаадын урт болон богино хугацааны 
сургалт, туршлага судлах арга хэмжээнд 
одоогийн байдлаар Өмнөговь аймгийн 
336 иргэн хамрагдсаны 45 нь англи 
хэлний багш юм. Энэхүү хөтөлбөрийн 
хүрээнд тус аймгийн ЕБС-ийн англи 
хэлний багш нарыг бүрэн хамруулж 
байгаа бөгөөд саяхан 17 багш Филиппин 
улсын Багё хотод суралцахаар аймгийн 
Засаг даргаас батламжаа гардлаа. 

Засаг дарга Н.Наранбаатар “Та бүхний 
суралцахаар явж буй сургууль нь 17 
жилийн түүхтэй, англи хэлний яриа, арга 
зүйн технологи, олон улсын шалгалтын 
бэлтгэл сургалтуудад мэргэшсэн, Япон, 
Солонгос, Хятад, Тайвань, Тайланд, 
Арабын орнуудын 10000 гаруй оюутан 
амжилттай суралцаж төгссөн, сүүлийн 
гурван жилд Монголоос 160 гаруй 
оюутан суралцаж төгссөн сургалтын 
заах арга барил, хүн бүрийг сургах 
туршлагатай, томоохон сургууль юм”  
гэдгийг онцолж төрөлх говь нутаг, улс 
эх орныхоо хөгжлийн ирээдүй болсон 
шавь нар, хүүхэд багачуудын төлөө их 
зүйлийг сурч, англи хэлийг орон нутагтаа 
нутагшуулахыг захиж амжилт хүслээ.

 Даланзадгад сумын цэвэрлэх 
байгууламжийг нэгдүгээр сургуулийн 
бохир усыг цэвэрлэх зориулалттайгаар 
зураг төслийг нь хийж, хоногт 168 шоо 
метр бохир усыг 83 хувь цэвэрлэх 
хүчин чадалтайгаар 1971 онд барьжээ. 
Гэтэл одоо 1100 шоо метр ус цэвэрлэх 
шаардлага гарч, ачааллаа дийлэхгүйн 
уршгаар бохир ус хөрсөнд шингэн 
бохирдуулж байна. Мэргэжлийн 

хяналтын газраас цэвэрлэх байгууламжийг яаралтай нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл 
шинээр барих дүгнэлт гаргасанд үндэслэж, хуучин цэвэрлэх байгууламжийн хажууд 
18 га талбайд шинэ цэвэрлэх байгууламж барьж байна. Хоногт 3000 шоо метр 
ус хүлээн авах хүчин чадалтай, 98 хувийн буюу биологийн бүрэн цэвэрлэгээтэй 
цэвэрлэх байгууламжийг Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 
санхүүжүүлэн дөрвөн компани гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл нэг сарын 
хоцрогдолтой явж байгаа бөгөөд захиалагч талууд гүйцэтгэгч компаниудад ажлыг 
чанартай, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэхийг анхаарууллаа. Гэрээний дагуу ажил 
хэвийн явбал 2019 оны тавдугаар дуусгаж хүлээлгэн өгөх юм.

 Өмнөговь аймгийн удирдлага төрийн 
анхан шатны ажил, үйлчилгээг иргэд 
олон нийтэд хүргэж байдаг багийн Засаг 
дарга нарын ажиллах орчин нөхцөлийг 
сайжруулах, улмаар төрийн ажил 
үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй, түргэн 
шуурхай, чанартай болгох зорилгоор 
тодорхой асуудлуудыг шийдэж байна. 

Есөн багийн хурлын танхимд ширээ сандал, индэр, зургийн аппарат зэрэг төрийн 
анхан шатны ажил үйлчилгээг явуулахад нэн хэрэгцээтэй зүйлийг иж бүрнээр 
шийджээ. Мөн 48 багт чанга яригч авч өгчээ.

ВЬЕТНАМ УЛСЫН 
ЭЛЧИН САЙД 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
УДИРДЛАГУУДТАЙ 
УУЛЗАВ

ХОНОГТ 3000 ШОО МЕТР УС ХҮЛЭЭН 
АВАХ ЧАДАЛТАЙ ЦЭВЭРЛЭХ 
БАЙГУУЛАМЖТАЙ БОЛНО

ЕСӨН БАГИЙН ТӨВИЙГ ИЖ 
БҮРЭН ТОХИЖУУЛАВ

АНГЛИ ХЭЛНИЙ 17 
БАГШ ФИЛИППИН 
УЛСЫН БАГЁ ХОТОД 
СУРАЛЦАНА
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 Өмнөговь аймгийн 5819 өрхөд 2.9 сая мал зусаж байна. 
Аймгийн нийт нутгийн таван хувь ногоотой, 15 хувь дунд 
зэрэг, 80 хувь нь гандуу байна. Зуншлага тааруу үед малчид, 
оторчдодоо төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор 
хөдөлгөөнт баг ажиллалаа. Хүний болон малын эмч, төрийн 
байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн хөдөлгөөнт баг 
Ханхонгор сумын “Мандах” багийн нутагт отор хийж яваа 
болон нутгийн малчдад төрийн анхан шатны үйлчилгээ, эрүүл 
мэндийн үзлэг оношилгоо хийжээ. “Мандах” баг хамгийн 
олон оторчинтой, аймгийн есөн сумаас тус нутагт оторчид 
ирсэн байна. Нүүдэллэж яваа малчдад ЭХО, элэгний В, С 
вирусийн шинжилгээ, даатгал, татвар, малын эм бэлдмэлээр 
үйлчилсэн юм. Зуншлага тааруу, отор нүүдэл их байгаа хэдий 
ч төрийн үйлчилгээг газар дээр нь ирж хүргэж байгаад 
малчид талархаж байсан юм. Тэд цаашид хөдөлгөөнт багийн 
үйлчилгээг тодорхой давтамжтайгаар үзүүлж байх санал 
дэвшүүлж байлаа. Аймаг орон нутгийн бодлогын түвшинд 
малчид иргэд рүү хандсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд энэ жил инженерийн хийцтэй 29 худгийг шинээр 
гаргаж, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх юм байна. 
Мөн малчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудалд анхаарч, малчид 
иргэдтэйгээ уялдаа холбоотой хамтран ажиллахаа аймаг орон 
нутгийн удирдлагууд хэлж байсан юм.

 Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын мотоцикльтой иргэдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Хамгаалалтын 
малгай-2018” аяныг зохион байгууллаа. Уг аяны хүрээнд тус сумын мотоцикльтой 500 өрхөд хамгаалалтын 
малгайг үнэ төлбөргүй олгосон байна. 

Энэхүү аяныг улсын хэмжээнд анх удаа зохион байгуулсан бөгөөд “МАК”, “Чинхуа МАК”, “Өмнийн говийн 
элс”, “Өсөх зоос”, “АГМ майнинг”, “Баатар ван транс”, “Бласт”, “Жавхлант орд” компаниуд дэмжин оролцжээ.

 Улсын аварга шалгаруулах буудлагын 
тэмцээнийг анх удаа Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын нэрэмжит болгон зохион 
байгуулж, олон тамирчин хоёр төрлөөр 
оюун ухаан, хараа, мэргэнээ сорин 
өрсөлдлөө. Тамирчид бага болон том 
калибрийн төрлөөр 50-1000 метрийн зайн 
буудлагаар өрсөлдөж, дүнгээ гаргалаа.

Том калибрь бууны төрөлд Улаанбаатар 
хотын тамирчин С.Дэлгэрхангай тэргүүлж, 
удаахь байрыг мөн хотын тамирчин 
Б.Амартүвшин, М.Тэмүүжин нар эзэлсэн 
бол бага калибрийн төрөлд тэргүүн байрыг 
Өмнөговь аймгийн 11-р ангийн сурагч 
Т.Лхагва-Очир, дэд байрыг Улаанбаатар 
хотын тамирчин Б.Амартүвшин, гутгаар 
байрыг Г.Бат-Очир нар эзэлж алт, 
мөнгө, хүрэл медаль, үнэ бүхий зүйлээр 
шагнуулав.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 5819 
ӨРХӨД 2.9 САЯ МАЛ ЗУСАЖ 
БАЙНА

500 ЖОЛООЧИД ХАМГААЛАЛТЫН МАЛГАЙ ӨГӨВ

БУУДЛАГЫН УЛСЫН АВАРГА 
ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН 
БОЛОВ



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

8  |  ot.mn

100 ГА-Д НАЙМАН ТӨРЛИЙН 
НОГОО ТАРИАЛЖЭЭ

ЦАГДААГИЙН ГАЗАР ТҮҮХЭН 
УЛАМЖЛАЛЫН ТАНХИМТАЙ БОЛОВ

“ГОВИЙН ДОМОГ”-ИЙГ 230 САЯ ТӨГРӨГӨӨР 
САНХҮҮЖҮҮЛЖЭЭ

 Балга усны улаан нуурын 100 га талбайд 2014 онд 1.3 тэрбум төгрөгийн бүтээн 
байгуулалт хийж, услалтын систем, цахилгааны асуудлыг бүрэн шийдсэн юм. Газар 
тариалан эрхлэх, фермийн аж ахуйг хөгжүүлэхээр 100 га талбайд усжуулалтын 
систем бий болгож, байнгын цахилгаан эрчим хүчинд холбосон ч өнөөдрийг хүртэл 
тэнд ямар нэг үйл ажиллагаа явуулж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулж чадаагүй 
юм байна. Тиймээс бүтээн байгуулалтыг үр дүнтэй байлгах, дээрх 100 га талбайг 
эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилгоор нээлттэй төсөл сонгон шалгаруулалт 
зарлахад Өмнөговь аймгийн “Эрдэнийн гүн говь” компани шалгарчээ. Тус компани 
Балга усны улаан нуурын услалтын систем бүхий 100 га талбайд найман нэр 
төрлийн хүнсний ногоо, малын тэжээлийн ургамал тариалав. Тэд эхнийхээ ургацыг 
аймгийн наадмаас өмнө хураах гэнэ. Ингэснээр Өмнөговьчууд хүнсний ногооны 
хэрэгцээнийхээ дийлэнх хувийг орон нутагтаа тариалдаг болох аж. Тариалалтыг 
эхлүүлснээр байнгын 15, түр 30 гаруй ажлын байр бий болжээ.

 Өмнөговь аймаг БНСУ-ын Кенсанбуг аймаг, ХААИС-тай хамтран хүлэмжийн аж 
ахуй хөгжүүлж байна. Өнгөрсөн онд 300 ам метр хэмжээтэй, зуны таван хүлэмж 
байгуулж, солонгос сортын өргөст хэмх, гүзээлзгэнэ, хулуу зэргийг тариалсан 
бол энэ жил нэр төрлийг нь олшруулж, амтат чинжүү тариалахаар үрсэлгээгээ 
суулгаж байна. Мөн энэ онд 600 ам метр талбайтай, өвлийн хоёр хүлэмж байгуулж 
тариалалтыг хийжээ. Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар Өмнөговь аймагт 
үр үржүүлгийн талбай байгуулах юм. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”, орон нутгийн төсвөөр санхүүжүүлэн газар тариалангийн 
салбарыг дэмжиж байна.

 Өмнөговь аймгийн 
ИТХ-аас энэ оныг их 
бүтээн байгуулалтын 
жил болгон зарласан 
билээ. Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч 
буюу аймгийн Засаг 
дарга агентлагийн дарга 
нартайгаа үр дүнгийн 
гэрээ байгуулахдаа 
нэг байгууллага наад 

зах нь нэг бүтээн байгуулалт хийхээр тохиролцсон юм. Энэ зорилтын 
хүрээнд аймгийн Цагдаагийн газрын хамт олон орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын 50 гаруй сая төгрөгөөр Иргэдийг хүлээж авах танхимыг 
тохижуулан ашиглалтад оруулав. Мөн 80 жилийн түүхийг өгүүлсэн Түүхэн 
уламжлалын танхим байгуулжээ.

 Говь нутгийн түүхэн домгийн тухай өгүүлсэн, “UBS” телевизийн бүтээл 
“Говийн домог” киног бүтээхэд Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” компанийн 
хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” 230 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлжээ. Хоёр жил гаруйн хугацаанд 500 гаруй хүний хүч хөдөлмөр, оюун 

санааг уудлан 
байж бүтсэн энэхүү 
гайхамшигт бүтээл 
нь манай аймгийн 
аялал жуулчлалын 
салбарт томоохон 
дэвшил авчирна 
гэдэгт тэд 
эргэлзээгүй итгэж 
байна.
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УНАДАГ ДУГУЙН АЧ ТУС
 Унадаг дугуй дэлхий дээрх 
хамгийн түгээмэл тээврийн хэрэгсэл, 
ашиглалтаараа автомашины дараа 
хоёрдугаарт ордог. Манайхан 
сүүлийн үед унадаг дугуйг өргөн 
хэрэглэх боллоо. Энэ нь нэг талаас 
хувь хүмүүсийн сэтгэлгээнд гарч 
буй маш чухал ахиц өөрчлөлт, том 
дэвшил бөгөөд олон хүн дугуйгаар 
хичээллэхийн ач тусыг мэдэрч, эрүүл 
мэнд, бие бялдрын хөгжилдөө анхаарч 
буйн тод жишээ мөн. Нөгөө талаар дугуй 
нь агаарын бохирдлыг бууруулах, замын 
түгжрэлийг арилгах, байгаль, хүрээлэн 
буй орчинд ээлтэй, хүний эрүүл мэндэд 
ач тустай, эдийн засагт хэмнэлттэй, 
авсаархан, хаана ч явах боломжтой гээд 
маш олон зүйлээр автомашинаас давуу, 
явган явахаас илүү унаа болохыг хүн 
бүр мэдэрч байна. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, 
Эрүүл мэндийн газар, Биеийн тамир, 
спортын газраас нийтийн биеийн 
тамирыг хөгжүүлэх талаар онцгой 

анхаарч унадаг дугуй, нийтийн бүжиг, 
өглөөний нэгдсэн дасгал хөдөлгөөнийг 
бүтэн жилийн цогц арга хэмжээний 
үндсэн хэсэг болгон тодорхой хуваарь 
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж 
байгаа нь иргэд олон нийтийн талархлыг 
хүлээж байна.

Миний бие өнгөрсөн жилээс 
эхлэн дугуйгаар хичээллэж, ач тусыг 
нь өөрийн биеэр мэдэрч байгаа 
нэгэн билээ. Намайг энэ сайхан 
спортоор хичээллэхэд дэмжиж 
тусалсан гэр бүлийнхэндээ болон 
багш, дасгалжуулагч, хамтран зүтгэгч 
Р.Гаадан, С.Түвшинбаяр, Ц.Мөнх-
Очир, Б.Эрдэнэбилэг, Э.Хүүхэнээ, 
Р.Зоригтбаатар, Б.Пүрэвжав, 
А.Баяржаргал, Д.Олжмэдэх, Б.Бурмаа, 
П.Түмэнбаяр, Д.Ганбаяр, Г.Алдарбат, 
Б.Отгончулуун, Д.Баасанхүү, 
Б.Содномцэрэн, Хилийн цэргийн 0131-р 
ангийн Б.Цолмон-Эрдэнэ ахлагчтай 
дугуйн клубийн гишүүд зэрэг эрч хүчтэй 
залуучууд, эрүүл чийрэг ахмадууддаа 
баярлалаа.

Ингээд дугуй унах нь эрүүл мэндэд ямар ач тустай болох, надад хэрхэн сайнаар 
нөлөөлсөн тухай өгүүлье.

Даланзадгад сумын 3 дугаар багийн иргэн, дугуйн 
аялал сонирхогч Б.Чулуунбадрах

Дугуй унахын ач тус Миний биед гарсан өөрчлөлтүүд
1. Дугуй унах нь зүрх судас, амьсгалын замын 

тогтолцоонд сайнаар нөлөөлдөг. Цэвэр 
агаарт дугуй унаснаар уушги бүрэн хүчин 
чадлаараа ажиллаж эхэлдэг.

Өглөө бүр цэвэр агаарт гарч 
байсан болохоор ханиад огт 
хүрээгүй.

2. Гуя, шилбэ, нурууны булчинг чангалж өгдөг. 
Суудлын өвчтэй болон ташаа, өвдөг, үе 
хэсгээр гэмтэлтэй бол дугуй унах нь хөнгөн 
маягийн эмчилгээ болдгоороо давуу талтай.

Баруун хөлийн өвдгөөр хааяа 
хатгуулж өвддөг байсан бол энэ 
зовиур алга болсон.

3. Дугуй нь унах нь гүйхээс дутуугүй илчлэг 
шатаадаг. Хэрэв суудал дээрээ биеэ цэх, 
гэдгэр байлгаж, зөв хийвэл хэвлийн булчинг ч 
чангалж өгдөг. Жин хасах зорилгоор дугуй унах 
гэж байгаа бол жирийн үеийнхээс хурдасгаж, 
45 минутаас илүү унаж байх ёстой.

Биеийн илүүдэл жин 5 кг-аар 
багассан.

4. Бодисын солилцоо сайжирснаар ходоод 
эрүүл байж, тэр хэсгийн өөхлөлтийг 
багасгаж, урт наслахад тань тусална.

Гэдэсний тойрог 7 см-ээр 
багассан.

5. Дугуй унах нь сэтгэл санаа тайвшруулж, 
эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлдөг. Эрч хүч 
нэмэгдэнэ.

Орой эрт унтаж өглөө эрт босдог, 
унтах цаг нэмэгдсэн. 

6. Дугуй унах нь дархлааг дэмжиж хорт 
хавдраар өвдөх магадлал эрсдэлийг 
бууруулна. Амралт бас бяцхан аялал болж 
өгнө. 

Зүүн сайхан уул, Хавцгайт, Далангийн 
гол, уралдаан тэмцээн гээд 
амралтын өдрүүдээ цэвэр агаарт, 
маш хөгжилтэй өнгөрүүлдэг болсон.

7. Цагаа төлөвлөх, ажил, амралтаа зохицуулах 
зэрэгт дэвшил гарч, найз нөхөд, танил 
хүмүүсийн тоо, хүрээ нэмэгдэнэ.

Олон сайхан найз нөхөдтэй болсон. 
Нэг удаа 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 45 
км-ийн дугуйн аялал зохион байгуулж, 
танилуудын тоо нэмэгдсэн.

8. Таны эрүүл мэнд төдийгүй хөрөнгө санхүүд чинь 
хэмнэлт гарна. Унаа тэрэгтэй хүнд тохиолддог 
олон асуудал, олон төрлийн зарлага, зардлаас 
чөлөөлөгдөх болно. Энэ бүгдээс ангид байхдаа 
Та байнга эрүүл, чийрэг болно.

Гадуур ажлаа дугуйгаар амжуулаад 
сурчихжээ. Замын цагдаа, бензин 
шатахуун, сэлбэг, такси, татвар 
хураамж, гарааш, зогсоол гэх мэт 
олон асуудлаас холуур явна.
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ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ОРЧИН ГЭЖ ЮУ ВЭ?

 Тухайн орчин дотор хүн байнга байх зориулалт бүхий биш бөгөөд хязгаарлагдмал орц гарцтай, агаарын 
найрлагын өөрчлөлттэй байж болох аюултай орчин юм. Тухайлбал, орон нутгийн иргэдийн хувьд траншей, 
муу усны суваг, ёмкость, хүнсний зоорь, агааржуулалтын хоолой, хонгил, дамжуулах хоолой, хүнсний 
агуулах, битүү өрөө, шугам хоолой гэх мэт байгууламжуудад хязгаарлагдмал орчин үүссэн байдаг.
Хязгаарлагдмал орчин яагаад аюултай вэ?

• Хүчилтөрөгчийн илүүдэл, эсвэл дутагдал
• Галд шатамхай, эсвэл тэсэрч дэлбэрэх бодис
• Ажлын байрны өртөлтийн хязгаарыг давсан тоос, угаар, манан, уур, хий зэрэг бохирдуулагч
• Шингэн болон хатуу биетэд живэх, эсвэл орц, гарц тагласны улмаас гацах гэх мэт.
Хязгаарлагдмал орчин дахь агаарын найрлага гэж юу вэ?
Зарим аюултай хий болох нүүрстөрөгчийн дутуу исэл хүнд үнэртдэггүй учраас мэдэх боломжгүй юм. 

Ихэнх хий хүний нүдэнд харагддаггүй болохоор агаарын найрлагыг багажаар илрүүлдэг. Хүчилтөрөгчийн 
дутагдлыг мөн шууд мэдэх боломжгүй байдаг. Хүчилтөрөгч дутагдсан үед толгой өвдөх, нойрмоглох, толгой 
эргэх гэх мэт шинж тэмдэг илэрдэг. Зарим аюултай хий агаараас хүнд, эсвэл хөнгөн, тухайн хязгаарлагдмал 
орчны дээгүүр юм уу доогуур хуримтлагдаж байдаг байна.

Хязгаарлагдмал орчинд орхоос өмнө юу анхаарах вэ?
Тухайн хязгаарлагдмал орчны болзошгүй аюулыг тодорхойлох, тухайлбал, живэх, цахилгаан хүчдэлд 

нэрвэгдэх, хэт халуун болон уур байх, даралтад хий болон ямар нэгэн эргэлдэх төхөөрөмж байгаа эсэхийг 
шалгасан хойноо нэвтэрч орон ажлаа хийж байх шаардлагатай. 

“ОРОН НУТГИЙН СОНИН”-Ы 
УНШИГЧДЫН СОНОРТ

 “Оюу толгой” компани, Оюу толгойн уурхайн ажил үйлс, далд 
уурхайн бүтээн байгуулалт, орон нутагт хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөр, түүний үр өгөөж, ханган нийлүүлэгчдийн ажил үйлс 
зэрэг өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагааны тухай үнэн зөв, 
бодит мэдээллийг сонсогчдод, ялангуяа хөдөөгийн малчид, 
иргэдэд хүргэх зорилгоор “Сэрсэн говь” нэвтрүүлгээ сэргээн 
Монголын үндэсний радиогоор явуулж байгааг “Орон нутгийн 
сонин”-ы эрхэм уншигч Та бүхэнд дуулгахад нэн таатай байна. 
Нэвтрүүлэг маань сард хоёр удаа, долоо хоног бүрийн ПҮРЭВ 
гаригийн 10.20 цагаас тус бүр нэг удаагийн давталттайгаар 
явж байгаа. Гуравдугаар сарын дугаарт “Оюу толгой” 
компанийн ТУЗ-ийн дарга, Элчин сайд, олон улсын харилцааны 
доктор Г.Батсүх, дөрөвдүгээр сарын дугаарт Орон нутгийн 
харилцааны Ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа, тавдугаар сарын 
дугаарт Биологийн олон янз байдлын ахлах мэргэжилтэн 
Т.Самданжигмэд, “Оюу толгой”-н шилдэг ханган нийлүүлэгч, 
Ханбогд сумын “Өлзийт мөнх овоо” компанийн гүйцэтгэх 
захирал Ш.Туяа, зургадугаар сарын дугаарт Өмнөговь аймгийн 
Засаг дарга Н.Наранбаатар нар оролцоод байна. Нэвтрүүлгийг 
соёлын гавьяат зүтгэлтэн, Д.Нацагдоржийн шагналт, нэрт яруу 
найрагч, сэтгүүлч Дан.Нямаа гардан хөтөлж байна. Долдугаар 
сарын нэвтрүүлэгт Өмнөговь аймгийн Засаг даргын орлогч 
Х.Батболд, С.Мөнхбаяр нар оролцох болно. “Сэрсэн говь” 
нэвтрүүлгийг үндэсний ТВ, радиогийн mnb.mn. цахим хуудас, 
радиогийн 106, FM-ийн 100.9 долгионоор үзэх боломжтойг та 
бүхэндээ дуулгая. 
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ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

 Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл (ГТЗ)-ийн болон 
Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хорооны хурал 2018 оны 
зургадугаар сарын 4-5-нд Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. 
Хуралд ГТЗ-ийн гишүүдээс гадна Эрх зүйн нийцэл хяналт, 
зөвлөгөө, Омбудсмений газар (ЭЗНХЗОГ)-ын чиглүүлэгч 
Б.Нандинчимэг, Б.Очирбат нар гэрээний хэрэгжилтэд 
хяналт хийж оролцлоо. Мөн Малчдын төлөөллийн зөвлөх 
Хариуцлагын зөвлөл олон улсын байгууллагын хуульч 
Кейтлин Даниелс, Сара Синг, орчуулагч Л.Номин нар 
малчдын зөвлөхөөр оролцов. Хурлаар хэлэлцсэн гол 
асуудлууд болон хэлэлцүүлгийн үр дүнг тоймлон мэдээлж 
байна. 

Зөвлөлийн гишүүд энэ хурлаар 2017 оны тавдугаар 
сарын 9-нд байгуулсан Малчдын гомдлыг барагдуулах 
хоёр гэрээнд хэрэгжүүлэхээр тохирсон ажлын 
хэрэгжилтийг хэлэлцэж дүгнэлээ. Малчдын гомдлыг 
барагдуулах гэрээ 1-д малчдын бэлчээр, ус, нөхөн 
олговрын асуудлыг шийдэх 48 ажлыг хэрэгжүүлэхээр 
тохирсон юм. Эдгээрээс 11 ажил /23%/ биелсэн, 11 ажил 
/23%/ ойрын хугацаанд хэрэгжиж байна. Урт хугацаанд 
хэрэгжиж буй 12 ажил /25%/ байна. Төлөвлөлтийн 
шатанд байгаа ажил 13 /27%/ байна. Малчдын гомдлыг 
барагдуулах гэрээ 2–т 29 ажлыг хэрэгжүүлэхээр тохирсон 
болно. Эдгээрээс найман ажил /28%/ тохирсны дагуу 
биелсэн байна. Мөн найман ажил /28%/ ойрын хугацаанд, 
долоон ажил /24%/ урт хугацаанд хэрэгжиж байна. Зургаан 
ажил /21%/ төлөвлөлтийн шатанд байна. Хоёр гэрээнд 
малчдын тогтвортой амьжиргааг дэмжих чиглэлийн 
долоон төсөл давхардаж орсон гэдгийг дурдах хэрэгтэй. 
Ерөнхийд нь нэгтгэж үзвэл, хоёр гэрээгээр тохирсон 
ажлын 70-79 хувь нь биелсэн, ойрын болон урт хугацаанд 
хэрэгжиж байна гэж Зөвлөлийн гишүүд дүгнэлээ. 
Гэрээ байгуулснаас хойших нэг жилийн хугацаанд хийсэн 
энэхүү ахиц дэвшлийг гишүүд эергээр үнэлж байгаагаа 
илэрхийлэв. Гэхдээ зарим ажлыг хэрэгжүүлэх хугацааг хэт 
шахуу төлөвлөсөн, тухайн тохирсон ажлыг хэрэгжүүлэхэд 
мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг шаардлагатай болсон, 
нөхөн олговрын нэхэмжлэлийг шуурхай хэлэлцэж шийдэхэд 
хүндрэл бэрхшээл тулгарсан зэрэг тодорхой нөхцөл 
шалтгааны улмаас хэрэгжилт удааширч байгаа гэдэгтэй 
гишүүд санал нэгдэв. Цаашдаа тохирсон ажлын хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэхэд анхаарч ажиллахаар тохиролцлоо.
Энэ хурлаар зарим тохирсон ажлын хэрэгжилтийг 

нарийвчлан хэлэлцсэн юм. Малчдын гомдлыг барагдуулах 
гэрээний хүрээнд Ханбогд сумын малчдын орлогыг 
нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилгоор тогтвортой 
амьжиргааг дэмжих долоон төслийг хэрэгжүүлэхээр 
тохирсон билээ. Үүний дотор малчдын зах байгуулах 
буюу малын гаралтай түүхий эдийг үйлдвэрлэгчид 
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох, малын 
тэжээлийн ургамал тариалах, мал нядалгааны зам 
барьж байнгын ажиллагаатай болгох, худаг засварын баг 
байгуулах, хороо засварын баг байгуулах зэрэг төслүүд 
багтсан болно. Эдгээрийг хэрэгжүүлэх бизнесийн төсөл 
боловсруулах үүрэгтэй ажиллаж буй “Хөгжлийн шийдэл” 
ТББ-ын мэргэжилтэн П.Амармэнд, менежер Л.Төгсбаяр 
нар Зөвлөлийн хуралд оролцож, төсөл боловсруулах 
ажлын явцын талаар танилцууллаа. Тус байгууллага 
энэхүү бизнесийн төслийг бэлтгэж дуусгаад Зөвлөлийн 
дараагийн хуралд танилцуулж, гишүүдээс санал авч 
эцэслэн боловсруулах юм. 

Малчдад хүргэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах 
“Эрүүл малчин” төслийн саналыг Гурван талт зөвлөлөөс 
томилогдсон ажлын хэсэг Ханбогд сумын Сум дундын 
эмнэлэгтэй хамтран боловсруулсан юм. Энэ төслийн 
талаар эмнэлгийн эрхлэгч Б. Тогосмаа танилцууллаа.

Мөн Хамтын оролцоотой байгаль орчны 
мониторингийн төслийг хэрэгжүүлж буй “Мөнх ногоон 
Галба” ТББ-ын танилцуулгыг Удирдах зөвлөлийн дарга 
А.Улам-Ундрах танилцууллаа. Мониторингийн хөтөлбөрийг 
энэ оны гуравдугаар улирлаас хэрэгжүүлж эхлэхээр 
төлөвлөн ажиллаж буй бөгөөд 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байнгын зөвлөх баг ажиллах болно. Одоогоор хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө бэлэн болоод байна. 
Дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг ойрын хугацаанд бэлтгэж, ирэх 
долдугаар сард Зөвлөлд танилцуулахаар боллоо. 

Малчдын гомдол барагдуулах гэрээтэй холбоотой өөр 
нэг чухал асуудлыг энэ хурлаар хэлэлцлээ. Энэ гэрээнд 
тохирсны дагуу гэрээний хэрэгжилтийг хянах нэг жилийн 
хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан Малчдын 
гомдол барагдуулах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 
хийсэн ЭЗНХЗОГ-ын чиглүүлэгч Б.Нандинчимэг гэрээний 

хэрэгжилтийн хэлэлцүүлгийг хөтлөн явууллаа. Зөвлөлийн 
гишүүд хоёр гэрээний хэрэгжилт амжилттай болсон эсэх 
талаар нэгдсэн санал дүгнэлтэд хүрээгүй учир Зөвлөлийн 
дараагийн хурлаар долдугаар сард дахин хэлэлцэхээр 
тохирлоо. 

Зөвлөлийн дүрмийн 3.3 болон 3.4 дэх заалтад 
Зөвлөлийн даргын үүргийг нэг жилийн хугацаагаар 
талуудын тэргүүлэгч гишүүн ээлжлэн гүйцэтгэхээр 
журамласны дагуу Малчдын төлөөллийн ахлах 
Л.Батцэнгэлийг Зөвлөлийн даргаар томилов. 

Уул уурхайн компани болон нутгийн иргэд маргаантай 
асуудлаа хэрхэн хамтран шийдэж буй талаарх туршлага 
солилцох чиглэлийн гадаад, дотоодын арга хэмжээнд 
Зөвлөлийн гишүүд оролцож, сургамж туршлагаасаа бусад 
сонирхогч талуудтай хуваалцаж ирсэн билээ. Энэ оны 
есдүгээр сард Улаанбаатар хотод Гурван талт зөвлөлийн 
туршлага солилцох арга хэмжээг зохион байгуулах 
саналыг ЭЗНХЗОГ гаргасан юм. Энэ саналыг Зөвлөлийн 
гишүүд дэмжиж, уг арга хэмжээнд оролцохоор боллоо. 

Зургадугаар сарын 5-нд болсон Нөхөн олговрын 
нэхэмжлэлийн хорооны хурлаар хам өрхийн нөхөн 
олговрын багцыг эцэслэн тохирлоо. 2018 оны 
зургадугаар сарын 13-ны хурлаар Нөхөх олговрын 
нэхэмжлэлийн хорооны хурлаар 2004, 2011 оны нүүлгэн 
шилжүүлэлт болон нөхөх олговрын гэрээнүүдэд нэр 
орсон, эсвэл итгэмжлэхтэй хам өрхүүдэд хам өрхийн багц 
олгохоор хөөн хэлэлцэж шийдвэрлээд байна. 2017 оны 
зургадугаар сард Нөхөх олговрын нэхэмжлэлийн хороо 
байгуулснаас хойш нэг жилийн хугацаанд нийтдээ 142 
нэхэмжлэх хүлээн авч, Нэхэмжлэлийн хорооны журмын 
дагуу хэлэлцэн шийдэж байна. Энэ хугацаанд малчин 
өрхийн 49 нэхэмжлэлийг шалгаж, шалгуур хангаагүй 
байсан учир татгалзаж, 44 нэхэмжлэл шалгуурыг бүрэн 
хангасан тул нөхөх олговор олгохоор баталлаа. Үлдсэн 
49 нэхэмжлэлийг зохих журмын дагуу хэлэлцэж, хариу 
өгөхөөр ажиллаж байна. Мөн Ханбогд сумаас Оюу 
толгойн уурхайн хойд хаалга, Оюу толгойн уурхайн хойд 
хаалганаас Дэлийн бууц буюу нүүрс тээврийн замын 
уулзвар хүртэлх замын тохижилт, усалгаа, хог хаягдлын 
асуудлыг “Оюу толгой” компани, орон нутгийн засаг 
захиргаа хамтран шийдвэрлэхээр боллоо. 

2018 оны 6-р сарын 13Ханбогд сум

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл, Нөхөх олговрын нэхэмжлэлийн хороо
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ТООСЖИЛТЫН МЭДЭЭ 
 “Оюу толгой” компани 
агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 
загварын дөрвөн суурин станцаар 
орчны агаарын чанарын үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн тасралтгүй 
хэмжилтийг гүйцэтгэж байна. 
Байнгын хяналт шинжилгээний давуу 
тал нь хэмжилтийн мэдээг хугацааны 
хувьд нэг минутын нарийвчлалтай 
хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт 
холбогдох стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс давсан тохиолдолд 
хэрэглэгчдэд автоматаар мэдээлдэг. 
Ингэснээр стандарт шаардлагад 
нийцээгүй тохиолдолд цаг алдалгүй 
дүн шинжилгээ хийж, эх үүсвэрийг 
тодорхойлон сайжруулах арга 
хэмжээг даруй авч хэрэгжүүлэхэд 
нэн тустай юм. станц#1 (ХС) буюу 
хяналтын цэгийг уурхайн талбайн 
салхины дээд талд буюу баруун 
хойд буланд, бусад гурван станцыг 

уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны 
агаарын чанарт өөрчлөлт, нөлөөлөл 
үзүүлж байгаа эсэхийг хянах, хэмжих 
зорилгоор нутгийн зонхилох салхины 
дор байршлуудад тухайлбал, станц#2 
(МАС)-ыг “Манлай” ажилчдын 
суурингийн дунд, станц#3 (ХХБ)-ыг 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн 
зүүн талд, станц#4 (ХХУТ)-ийг Хог 
хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн 
талд суурилуулсан юм. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр 
суурин станцуудын 2018 оны V сарын 
16-наас VI сарын 15-ны хоорондох 
нэг сарын хугацаанд хэмжигдсэн 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны хоногийн 
дундаж агууламжийг Монгол 
Улсын агаарын чанарын үндэсний 
стандарт MNS 4585:2016-д заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулан 
танилцуулж байна. Өнгөрсөн нэг 
сарын хугацаанд салхины дундаж 
хурд олон жилийн дундаж орчимд 

буюу 5.8 м/с буюу олон жилийн 
дундаж орчимд байсан хэдий ч бараг 
бүх өдөр түр зуур салхины хурд 10 
м/с -ээс давсан байхын зэрэгцээ 20 
м/с хүрсэн хүчтэй шуургатай өдөр ч 
цөөнгүй байв. Ийм өдрүүдэд агаар 
дахь тоосжилт нэмэгдэж байсан ч 
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээг даваагүй байна. Өмнөх 
сарынхтай харьцуулбал бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 
станц#1 (ХС) болон станц#3 (ХХБ) -т 
ойролцоогоор 0.003-0.005 мг/м3 -ээр 
буурсан бол станц#2 (МАС), станц#4 
(ХХУТ)-т өөрчлөгдөөгүй байна. Энэ 
сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны агууламж дунджаар хяналтын 
станц#1 (ХС)-д 0.014мг/м3, станц#2 
(МАС)-т 0.032 мг/м3, станц#3 (ХХБ) -т 
0.023 мг/м3, станц#4 (ХХУТ)-т 0.019 
мг/м3 агууламжтай байв.
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Станц#1(ХС) 

Станц#2(МАС) 

Станц#3(ХХУТ) 

Станц#4(ХХБ) 
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Салхины дундаж хурд 

Салхины хамгийн өндөр хурд 


