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Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум – Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, “Оюу толгой” компани, Бизнесийн 
инноваци хөгжлийн төв хамтран жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчдийн экспог “Өмнөговьд үйлдвэрлэе” уриан 
дор тавдугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд Даланзадгад 
сумд амжилттай зохион байгуулж байгууллаа. Экспод 
оролцож буй Өмнөговь аймгийн 100 гаруй бизнес 
эрхлэгчдээс нэмэлтээр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
авах боломжтой талаар тус аймагт үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг уул уурхай, барилгын 15 гаруй томоохон 

компанийн төлөөлөл хүрэлцэн ирж судалж, цаашид 
хамтран ажиллах, түншлэл үүсэх боломжуудтай 
танилцлаа. 

Өдөрлөгийн үеэр “Оюу толгой” компани жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжин оролцохын зэрэгцээ “Монголд 
үйлдвэрлэв” бодлогынхоо хүр   ээнд Өмнөговийн есөн 
жижиг, дунд бизнес эрхлэгчтэй нийт 10.5 сая ам.доллар 
буюу 27.8 тэрбум төгрөгийн худалдан авалтын гэрээ 
байгууллаа. Гэрээ байгуулсан компаниуд дунд анх 
удаа Манлай сумын компани багтсан. Энэхүү есөн 

гэрээний дүнд орон нутагт 128 ажлын байр шинээр 
бий болж буй нь онцлог юм. Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргын орлогч С.Мөнхбаяр уг үйл ажиллагааг нээж 
үг хэлэхдээ “Оролцогчдын талаас илүү хувь нь “Оюу 
толгой” компанийн гэрээт, туслан гүйцэтгэгч компаниуд 
байгаа нь тус компани орон нутагт олон ажлын байр бий 
болгоод зогсохгүй орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгааг харуулж 
байна.
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Бид энэ амжилтаа ахиулах, бусадтай туршлага 
хуваалцах, чанаржуулах зэрэг олон ажлыг хамтран 
хийхээр төлөвлөж байгаа” хэмээн онцлов. Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ-аас жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн 
чадавхийг сайжруулах зорилго бүхий сургалтууд, ЖДҮ-
ийг дэмжих тухай зөвлөгөөнийг холбогдох албаны 
хүмүүс, бизнес эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулав.

Мөн “Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын 
газрын ерөнхий менежер Дэррик Хансэн ‘“Оюу толгой” 
компани жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг түшиглэн 

найдвартай, өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын 
нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэхэд онцгой анхаарал 
хандуулдаг. Өмнөговь аймаг болон Бизнесийн инноваци 
хөгжлийн төвийн дэмжлэгтэйгээр бид орон нутгийн 
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулахын төлөө 
тасралтгүй ажилласаар байх болно“ гэлээ. Өдөрлөгийн 
өөр нэгэн онцлох үйл явдал нь Өмнөговь аймаг, Германы 
олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ), 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” болон “Оюу толгой” 
компанитай хамтран байгуулсан “Бизнесийн инноваци 

хөгжлийн төв”-ийн Өмнөговь дахь салбарын нээлт юм. 
Энэхүү төвөөс орон нутгийн бизнес эрхлэгчид байгаль 
орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, бизнесийн 
ёс зүй, бизнесийн удирдлага, ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээний менежмент зэрэг бизнесийн удирлагад 
өндөр ач холбогдолтой олон чиглэлээр шаардлагатай 
сургалт зөвлөгөө авах боломжтой болж байгаа юм.
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“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн зарим 
сумтай 2015 онд байгуулсан “Хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-ний хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий хэд 
хэдэн ажлын хэсэг байгуулсны нэг болох Өмнөговь 
аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн 
2019 оны хоёрдугаар улирлын ээлжит уулзалт энэ 
сарын 22-нд амжилттай болж өнгөрлөө.

“Чадвартай, ажилтай, хариуцлагатай өмнөговьчууд” 
алсын хараан дор нэгдэж буй Ажлын хэсгийн энэ 
удаагийн хуралд орон нутгийн удирдлагын төлөөлөл, 
“Жи-Си-Ар” ХХК, “Даян Контракт Майнинг ХХК, “Эс-Эс-

Эм” ХХК, “Орика” ХХК зэрэг манай гэрээт компаниудын 
төлөөлөл оролцож өнгөрсөн улиралд хийсэн ажлуудын 
үр дүн болон Өмнөговь аймгийн иргэд, тэр дундаа 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх, хүйсийн тэгш эрхийг ханган ажиллах 
боломжийн талаар харилцан санал бодлоо солилцлоо.

Хуралдааны үеэр 2019 онд хийгдсэн Өмнөговь 
аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, 
нийлүүлэлтийн судалгааны үр дүнтэй танилцаж, цаашид 
зорьж ажиллах чиглэлийг тодорхойлсон юм. 2019 оны 
4 дүгээр сарын байдлаар “Оюу толгой” компанид нийт 

3,167 орон нутгийн иргэд ажиллаж байна.
Энэ удаагийн хурлаар дараах гол асуудлуудыг 

хэлэлцэн үр дүнг тооцож ажиллаа, үүнд: 
1. Өнгөрсөн 4-р сарын 15-нд Даланзадгад 

суманд болсон “Оюу толгой” компанийн нээлттэй 
өдөрлөгийн үеэр ажилд орсон иргэдийн тоон мэдээлэл, 
үр дүнгийн талаар буюу “Түншлэл-2019” нээлттэй 
өдөрлөгт “Оюу толгой” компанийн гэрээт 26 компани 
оролцож 80 нээлттэй ажлын байр, 233 орон тоонд  1020 
иргэнийг бүртгэж 74 иргэн шууд ажлын байртай болсон 
талаарх мэдээлэл   

2. Өнгөрсөн 3-р сард хийгдсэн Өмнөговь 
аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн эрэлт нийлүүлэтийн 
судалгааны тайлангийн талаар буюу хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлтийн хэрэгцээг орон нутгийн аж 
ахуй нэгжүүдэд нээлттэй хуваалцаж ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх боломжийн талаар  

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг хэрхэн дэмжин ажиллах талаар тус тус 
мэдээлэл болон санал солилцож, тодорхой асуудлууд 
дээр шийдвэр гаргаж ажиллаа. 

Орон нутгийн удирдлага, ажил олгогч нар хамтран 
ажиллаж гарцуудыг тодорхойлж, ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулан ажиллаж байгаа энэхүү хамтын 
ажиллагааны загвар нь шилдэг гэж хэлж болохуйц 
арга зам бөгөөд бид жилийн эцэст Оюу Толгой төсөлд 
ажиллаж байгаа орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн хувийг нэмэгдүүлэх, мөн гэрээ дуусгавар 
болж байгаа иргэдийг дэмжин ажиллах эсвэл өөр 
боломжит ажлын байр луу чиглүүлэх зэрэг дээр 
анхаарлаа хандуулан ажиллахаар зорьж байна.

ОРОН НУТГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ
ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН
2019 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ХУРАЛ БОЛЛОО
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Барилга, хот байгуулалтын яамнаас санаачилсан 
““Уурхайн дэргэдэх хот суурин газруудын хөгжлийн 
асуудлууд” сэдэвт олон талт хэлэлцүүлгийг Үндэсний 
статистикийн хороо, Үндэсний хөгжлийн газар, “Оюу 
толгой” ХХК хамтран 2019 оны 5-р сарын 7-ны өдөр 
Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгууллаа. 

Эдийн засгийн голлох салбар болох уул уурхайг 
дагаад хот, суурин газар хэрхэн хөгжих вэ гэдэг нь 
анхаарлын төвд байсаар байна. Тэгвэл уул уурхайн 
бүс нутаг гэгдэх Говийн бүсийн хөгжлийн боломж, 
үүнд аймаг сумдын хувь нэмэр, үүрэг оролцоо 
ямар байх талаар Бодлого боловсруулагчид, Олон 
улсын байгууллага, Орон нутгийн төлөөлөл, ААН 
байгууллагуудаас бүрдсэн 100 орчим хүний төлөөлөл 
нэг дор цуглан зөвлөлдлөө. 

Уг хэлэлцүүлэгт 2018 онд хийгдсэн Өмнөговь 
аймгийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаанаас 
танилцуулж, Говийн бүсийн хөгжилд сумдын хувь 
нэмэр үүрэг оролцоо, Ханбогд сумын хөгжлийн 
Стратеги төлөвлөлт ба Ерөнхий төлөвлөгөөний 
уялдаа, үүнд талуудын үүрэг оролцоо сэдвээр 
хэлэлцүүлэг өрнөж талууд байр сууриа илэрхийлэн, 
санал бодлоо солилцсон юм.

Анх удаагаа уул уурхайн дэргэдэх хот, суурин 
газруудын хөгжлийн асуудлыг олон талын 

оролцоотойгоор зохион байгуулж байгаа нь энэ бөгөөд 
хэлэлцүүлгийн дүнд талууд нэгдсэн нэг ойлголттой 
болж, нэг зорилго, чиглэлд харж, сайн жишээг 
харилцан нэгэндээ хуваалцаж, хот, суурин газрын 
хөгжлийн төлөөх саналаа нэгтгэхэд хэлэлцүүлгийн 
зорилго чиглэсэн юм. 

Хэлэлцүүлэгт Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд 
Б.Мөнхбаатар оролцож “Аливаа хот, суурин газрын 
хөгжлийг ярихдаа нэгдмэл ойлголт, нэгдсэн санал 
санаачилга, хамтын хүч чухал” гэдгийг тодотголоо. 

Орон нутгийн хөгжил зөвхөн уул уурхайгаар 
хэмжигдэхгүй бөгөөд цаашид аялал жуулчлал, 
мал аж ахуйгаа түшиглэн хөгжиж, өөрөө өөрийгөө 
санхүүжүүлэх чадавх, эдийн засгийн боломжтой 
давуу байдал Өмнөговьчуудад байгааг талууд онцолж, 
уул уурхайн дэргэдэх хот, суурин газрын хөгжлийн 
асуудлаарх ойлголтуудаа нэгтгэлээ.

УУЛ УУРХАЙН ДЭРГЭДЭХ ХОТ,
СУУРИН ГАЗРУУД ХЭРХЭН ХӨГЖИХ ВЭ?
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Оюутолгойчууд бид жил бүрийн хавар, намрын 
улиралд бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион 
байгуулдаг уламжлалтай билээ. Уламжлал ёсоор “Оюу 
толгой” компанийн Байгаль орчин, Худалдан авалтын 
газар, Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар 
хамтран 2019 оны дөрөвдүгээр сарын 27, 28-ний бямба, 
ням гаригт бүх нийтээр мод тарих өдрийг Ханбогд сум 
болон уурхайн талбайд зохион байгууллаа. 

Уг арга хэмжээнд зориулан “Оюу толгой” компанийн 
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар тарьж ургуулсан 
мод болон сөөгөн ургамлын нийт 7988 ширхэг суулгацыг 
уурхайн талбай болон Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 

хот, Ханбогд, Баян-Овоо сумын аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
хүсэлтээр бэлтгэн өгч, тарилаа. 

Тус арга хэмжээний хүрээнд: 
• Ханбогд суманд нийт 1759 ширхэг тарьц 

суулгацыг сумын тохижилт, ногоон байгууламжийн 
ажилд бэлтгэн өгч, тариад байна. Оюу толгойн ирээдүй 
болсон хүүхэд багачуудын сурч боловсрох эрүүл-
ногоон орчинг бий болгоход “Оюу толгой” компанийн 
Байгаль орчин, Худалдан авалтын газар, 2-р сургууль, 
цэцэрлэгийн багш нар, Өмнийн говийн 20 бэлтгэн 
нийлүүлэгч компанийн төлөөллийн хамтаар 1014 
ширхэг мод болон сөөгөн ургамлыг тарилаа. 

• Уурхайн талбай дээр Оюутолгойчууд 
бидний төгөл аяныг зохион байгуулж нийт 13 хэлтэс, 
гэрээт компаниудын хамтаар кемп болон захиргааны 
оффис орчмын талбайд 493 ширхэг мод болон сөөгөн 
ургамлыг тарилаа. Үүнээс гадна уурхайн тохижилтын 
ажил, ажлын байрны гадна талаа тохижуулж мод тарих 
ажлууд идэвхтэй явагдаж одоогийн байдлаар нийт 
4779 ширхэг тарьц суулгацыг тариад байна. 

МОД ТАРИХ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО
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Энэ хаврын мод тарих үйл ажиллагааны хамгийн 
онцлох зүйл нь бидний хойч ирээдүй болсон үр хүүхдүүд, 
багачууд маань эцэг эхийн хамтаар мод тарих ажлыг 
өрнүүллээ. Тус ажлыг Ханбогд сумын 29-р цэцэрлэгийн 
багш нар, эцэг эхийн хамтаар санаачлан “Оюу толгой” 
компанийн Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар, 
гэрээт гүйцэтгэгч Экоминерал компанитай хамтран 
Ухаа загийн хоолойд 200 ширхэг загийн суулгац тариж 
ургуулаа. 

Мод тарих нь нэг талаас цөлжилтийн эсрэг, бүх 
нийтээрээ байгаль дэлхийгээ хайрлаж, хамгаалах 
үйлсэд хувь нэмрээ оруулахыг уриалсан нөгөө талаас 
амралтын өдрийг гэр бүл, хамт олноороо эрүүл агаарт, 
цагийг зөв зохистой, үр бүтээлтэй өнгөрөөх, байгууллага 

хамт олны хувьд багийн ажиллагааг хөгжүүлэх зэрэг 
олон ач холбогдол, эерэг нөлөөтэй ажил юм. 

Хаврын бүх нийтээр мод тарих ажилд идэвхи 
санаачлагатай оролцож, хамтран ажилласан бүх 
баг, хэлтэс, гэрээт байгууллага, бэлтгэн нийлүүлэгч, 
орон нутгийн байгууллага, иргэддээ Ногоон хөгжлийг 
дэмжин, амьдрах орчиндоо ногоон өнгө нэмж байгаад 
нь талархаж байна.
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АХМАДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭРЭМЖИТ
АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Х.Нойноохүү даргатай Ханбогд сумын 
Ахмадын хорооноос санаачлан багуудийн дунд 
“Баян багийн ахмадын зөвлөлийн нэрэмжит 1 
сарын аян”-ыг нийт ахмадуудын дунд амжилттай 
зохион байгууллаа.

Д.Дулмаа даргатай Баян багийн ахмадын 
зөвлөл нь ахмадын хорооноос өгсөн чиглэлийн 
дагуу дараах ажлуудыг зохион явуулав.

Үүнд:  Ханбогд суманд амьдарч байгаа 

уугуул суугуул нийт ахмадуудын дунд гар 
урлалын бүтээл болон бусад бүтээгдэхүүний 
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 30 гаруй 
ахмад өөрийн хийсэн гар урлал, бүтээлүүдээ 
дэлгэн тавьж нийт таван зуугаад мянган 
төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь ахмадуудын 
ахуй хэрэгцээнд бага ч гэсэн хөрөнгө оруулалт 
болсон үр дүнтэй ажил боллоо. Мөн 64 буудалт 
даамны тэмцээнийг бүх ахмадуудынхаа дунд 
явуулахад 20 гаруй хүн оролцож оюун ухаанаа 
сорин өрсөлдсөнөөс эрэгтэй  төрөлд Номгон 
багийн ахмад Ц.Шархүү тэргүүн байрт тоглож 
удаах байрт Баян багийн ахмад Ц.Чулуунбат, 
Б.Төмөрбаатар нар, эмэгтэй төрөлд Жавхлант  
багийн ахмад О.Ишиг, Номгон Н.Хүүхэндүү, Баян 
багийн ахмад А.Цэцэг нар эхний байрт тоглож 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулав. 
Даамны тэмцээнийг Монгол Улсын БТА ахмад 
багш Б.Төмөрбаатар удирдан явуулав.  Бүх 
ахмадуудын дунд “Цэвэр бичигтний уралдаан”-
ыг 10 хоногийн хугацаатай зарлаж 56-78 насны 
30 гаруй ахмад өөрийн гараар хичээнгүйлэн 
цэвэр нямбай бичсэн гар бичмэл материалыг 
авчирч  уралдаанд идэвхтэй оролцов. Хамгийн 
цэвэр сайхан бичигтэй ахмадаар Баян багийн 
харьяат Г.Оджаргал тэргүүлж удаах байрт 
Жавхлант багийн харьяат Б.Туяа, Баян багийн 
харьяат Х.Нарангэрэл нар шалгарч тусгай 

байрт Баян багийн ахмад Д.Нарангэрэл орж 
өргөмжлөл мөнгөн шагналын эзэд боллоо. 
Уралдааны материалыг МУ-ын БТА, ЕБС-ийн 
хэл уран зохиолын багш Б.Бадамсүрэн, МУ-
ын БТА, ахмадын хорооны дарга Х.Нойноо нар 
мэргэжлийн түвшинд шүүн тунгааж шилдгүүдийг 
тодруулав. Цэвэр бичлэгийн материалуудыг 
нийтэд дэлгэн үзүүлж дараа нь үдэж хавтаслан 
ахмадын хорооны архивт байршуулав. 



2019 оны тавдугаар сар

Орон нутгийн хэлтэс  |  9

“Оюу толгой” компанитай сум орон нутаг маань 
боловсрол ,хөдөө аж ахуй бүтээн байгуулалт хөрөнгө 
оруулалт хандив тусламж гээд олон талаараа хамтран 
ажилладаг. 

Өнгөрсөн хугацаанд  сумын Улаан загалмайн 
анхан шатны хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулж, “Оюу толгой” компаниас дахин ашиглах 
боломжтой гэр, цахилгаан хэрэгсэл ,мод төмөр 

болоод бусад эд зүйлсийг татан авч, сум орон 
нутгийн тохижилт,  амьжиргааны түвшин доогуур 
өрхүүд болоод малчин өрхүүдэд хашаа хороо барих , 
ахуйн хэрэгцээнд ашиглах ,зориулалтаар нэлээдгүй 
зүйлүүдийг хандив тусламжийн чиглэлээр олгосон  
байна. Мөн дахин ашиглах төмөр турба ашиглаж 
сумын төвд тайз, дугуйн зогсоол, хогийн савны тавиур 
зэргийг хийж амьдрал ахуйдаа өргөнөөр ашиглаж 
байна.

Сум орон нутгийн хэмжээнд нийгмийн халамж 
шаардлагатай айл өрх, зорилтот бүлгийн иргэд, 
нийгэмд үйлчилдэг орон нутгийн төрийн болон 
төрийн бус байгууллагууд тэдгээрийн амьдрал үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ,хүмүүнлэг ёс зүйг 
хангахад тусалж байдаг. 

“Оюу толгой” компани болоод орон нутгийн 
харилцааны хамт олондоо сумынхаа нийт ард 
иргэдийн өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлж, 
цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсэн 
ерөөе.

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХ-ын 
дарга сумын Улаан загалмайн анхан шатны хороон 

дарга Ц.Энх-Амгалан.

Мөн хобби цуглуулгын үзэсгэлэн зохион 
байгуулж ахмадууд өөрийн сонирхдог болон 
цуглуулдаг ховор сайхан цуглуулгаа өргөөндөө 
дэлгэн тавьсан байлаа. Үзэсгэлэнд урлагийн 
тоглолтын тасалбар, он оны цаглабар, орон орны 
марк, урилга, мэндчилгээ мөн өөрийнхөө бичиж 
хэрэглэж байсан үзэг балны цуглуулга, ховор 
сайхан номнууд зэргээс гадна байгалийн чулуу 
чулуулаг, палентологийн олдворууд, монголын 
болон олон улсын зоос, мөнгөн тэмдэг, товч, 
аяга гээд төрөл бүрийн сонирхолтой цуглуулгыг 
дэлгэн тавьсан нь өөрийгөө илэрхийлсэн, 
залуу хойч үедээ үлгэр дууриалал үзүүлсэн 
сайхан үйл явдал болоод зогсохгүй хобби 
цуглуулгын үзэсгэлэнгээ арвижуулан баяжуулж 
5 сард “Галба” талбай дээр олны хүртээл болон 
дэлгэн үзүүлэхээр ахмадын хороо ажлын 
төлөвлөгөөндөө тусган орууллаа.  Мөн аяны 
хүрээнд “2019 онд хэн олон ном уншсан бэ” 
уралдаан, ахмадуудын эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулах зэрэг ажлуудыг 
бүтэн жилийн хугацаанд зохион байгуулахаар 
төлөвлөв.

 Сумын ахмадын хорооноос санаачилсан 
“Баян багийн нэрэмжит аян”-д идэвхтэй сайн 
оролцсон багуудын ахмадын зөвлөл, нийт 
ахмадуудад болон “Нэрэмжит аян”-ыг  ивээн 
тэтгэж азай буурлууддаа хүндэтгэл үзүүлсэн 
Ханбогд Хурд ХХК-ны захирал Б.Наранбаатартаа 
Баян багийн ахмадын зөвлөлөөс талархал 
илэрхийлье.

Идэвхтэн бичигч Ч.Амгалан

ТАЛАРХАЛ
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“Оюутолгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай  
“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан” нь  2015 
оноос хойш өнөөг хүртэл Өмнөговь аймгийн 
тогтвортой хөгжил, иргэдийн сайн сайхан 
амьдралыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 124 
төсөл, хөтөлбөрийг 45.2 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Сангийн Удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр 
2019 онд Өмнөговь аймагт нийгмийн дэд 

бүтцийн барилга, байгууламжийн томоохон 
төслүүдийг санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсний 
нэг нь Манлай суманд баригдах 100 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгын төсөл юм. “Говийн Оюу 
хөгжлийг дэмжих сан” нь урьд нь Даланзадгад 
суманд 3, Ханбогд суманд 1 цэцэрлэгийн 
барилгын төслийг санхүүжүүлэн барьсан ба 
Манлай сумын цэцэрлэгийн барилга нь сангаас 
санхүүжүүлж буй 5 дахь цэцэрлэг юм.

Манлай сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн 
барилгын ажлын шав тавьж барилгын ажил 
эхлүүлэх ёслол 2019 оны 5 сарын 30-ны өдөр тус 
суманд боллоо.

Шав тавих ёслолд Өмнөговь аймгийн ИТХ-
ийн дарга Х.Сугир, Манлай сумын засаг дарга 
Г.Буянхүү, Оюу толгой компанийн Орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа, гүйцэтгэгч Вентана констракшн 
компанийн захирал Нямбаатар болон сумын 
иргэд, эцэг эхчүүд, хүүхэд багачуул оролцлоо. 
Манлай сумын цэцэрлэгийн шинэ барилгыг 
сангаас 1,553.7 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэн 
барих бөгөөд гэрээний дагуу 2019 оны 3 дугаар 
улиралд хүлээлгэн өгч ашиглалтад оруулна.

МАНЛАЙ СУМ 100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 
ШИНЭ БАРИЛГАТАЙ БОЛНО
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Манлай сумын цэцэрлэгийн хуучин барилга 
1973 онд баригдаж ашиглалтад орсон байсан 
бөгөөд энэхүү төслийн үр дүнд тус сум орчин 
үеийн стандарт шаардлагыг бүрэн хангасан 
зураг төслөөр баригдах цэцэрлэгийн шинэ 
барилгатай болж тус сумын сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамрагдаж чадахгүй байгаа 200 
гаруй хүүхэд цэцэрлэгт бүрэн хамрагдаж, 15 
ажлын байр шинээр бий болох юм.

Түүнчлэн гэрээр хүмүүжиж байгаа дээрх 

200 хүүхдийн аав, ээж нар үр хүүхдэдээ санаа 
зоволтгүй ажил эрхлэх, өрхийн амьдралаа 
сайжруулахад дэмжлэг болно. Ийнхүү Ардын 
баатар Нанзадын нутгийн авьяаслаг багачуулын 
өргөсөн дуу хуурын эгшиглэн дунд шинэ 
цэцэрлэгийн барилгын шав тавих ёслол сайхан 
боллоо.

“Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
өнгөрөгч онуудад Манлай суманд хэрэгжсэн 
“Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын өвийг аялал 
жуулчлалтай хослуулах хөгжүүлэх” хөтөлбөр, 
“Манлайн музей”, Манлай сумын уурын зуух, 
Ардын хувьсгалын партизан Дамирангийн 
Нанзадын нэрэмжит ерөнхий боловсролын 
дунд сургуулийн мэдээлэлзүй болон дизайн 

технологийн кабинетыг тохижуулах зэрэг 
олон төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлсэн.

Итгэлцэлд суурилсан сайхан ирээдүйг 
Өмнөговьт бид хамтдаа бүтээнэ.

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН
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Тус сургууль байгуулагдаад удаагүй ч багш нарын бүтээлч үйл 
ажиллагаа, сурагчдын идэвх зүтгэлээр амжилтын гараагаа эхэллээ. 
2018-2019 оны хичээлийн жилд  10-аад төрлөөр олимпиадад амжилттай 
оролцлоо.

Багш Б. Цэцэгсайхан аймгийн химийн олимпиадаас хүрэл медаль, 
физикийн багш Ц.Шижиртуяа аймгийн болон өмнөд бүсийн физикийн 
олимпиадаас 2 хүрэл медаль хүртлээ. Мөн физикийн багш И. Анхбаяр 
аймгийн болон өмнөд бүсийн олимпиадаас тус тус 2 алт, Улсын физикийн 
32-р олимпиадаас хүрэл медаль хүртэж сумандаа төдийгүй аймагтаа 
ойрын жилүүдэд гарч байгаагүй амжилтыг авч ирсэнд сургуулийн хамт 
олон баяртай байна.

Сурагчдаас 11-р ангийн сурагч Б.Түшиг өмнөд бүсийн физикийн 
олимпиадаас мөнгөн медаль, аймгийн физикийн олимпиадаас  7а ангийн 
сурагч А.Насанжаргал мөнгөн медаль хүртлээ.

УИХ-ын гишүүн Л.Амарзаяагийн нэрэмжит  англи хэлний олимпиадаас 
6а ангийн сурагч Б.Төгөлдөр алтан медаль, 8а ангийн сурагч Б.Намуун 
хүрэл медаль, 8б ангийн сурагч А.Амарбаяр тусгай байрын шагнал тус тус 
хүртлээ. 

Мэдээ бэлтгэсэн: 2 дугаар сургуулийн
зөвлөх багш М. Ичинноров 

ХАНБОГД СУМЫН 2 ДУГААР
СУРГУУЛИЙН ОЛИМПИАДЫН ГАРАА

Зүүн гар талаас Сурагч Б.Түшиг, Химийн багш Б.Цэцэгсайхан, сурагч 
А.Насанжаргал, багш Ц.Шижиртуяа, сургалтын менежер  И.Анхбаяр,

захирал Б.Ариунболор

Англи хэлний олимпиадын сурагчид багш Д. Эрдэнэбаярын хамт
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ЗАЛУУЧУУДЫН БИЗНЕС ЭРХЛЭХ
ЧАДАВХИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ

2019 оны 5-р сарын 14 Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын 
залуучуудын бизнес эрхлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх, санхүүжилт 
олгох замаар орон нутгийн бизнес орчныг сайжруулна.

Өмнөговь аймаг, тэр дундаа Ханбогд сумын залуу малчид 
болон залуучууд бизнес эрхлэх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх хүсэл 
эрмэлзэл өндөр байдаг боловч энтрепренершип мэдлэг болон 
санхүүжилтийн асуудлуудаас шалтгаалан хэрэгжүүлж чаддаггүй.

Тэгвэл энэхүү асуудлуудыг шийдэхээр “Оюу Толгой” ХХК, 
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүн амын сан, Хөгжлийн 
Шийдэл ТББ нар хамтран Өмнөговь аймаг тэр дундаа Ханбогд 
сумын залуучуудыг нийгэмд ээлтэй бизнес эрхлэх мэдлэг болон 
сэтгэлгээг хөгжүүлэх, цаашлаад бүс нутагтаа эерэг өөрчлөлт бий 
болгоход чиглэн ажиллахаар залуучуудын энтрепренершипыг 
дэмжих үйл ажиллагааг эхлүүлж байна.

Энэхүү залуучуудын энтрепренершипыг дэмжих үйл 
ажиллагааны зорилго нь орон нутагт тохирсон залуучуудын 
энтрепренершип хөгжлийн эко-системийг бий болгох замаар 
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын залуу малчид, залуучуудын 
нийгэмд ээлтэй бизнес эрхлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх юм.

Орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран Ханбогд сумын 
залуу малчид болон залуучуудын нийгэмд ээлтэй бизнес эрхлэх 
чадавхыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн тусгай аргачилал бүхий цуврал 
сургалт, уулзалтууд зохион байгуулах гэх мэт санхүүжилт болон 
бизнес чадвар олгох замаар дэмжин ажиллах юм. Мөн Ханбогд 
сумын Залуучуудын Хөгжлийн Төвийн цаашдын тогтвортой үйл 
ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
загварыг тодорхойлон нутагшуулах юм.

Энэхүү залуучуудын энтрепренершипыг дэмжих үйл ажиллагаа 
нь НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ДЭМБ, Монгол 
улсын Засгийн газар, Өмнөговь аймаг,  Австралийн Элчин 
сайдын яам болон “Оюу Толгой” ХХК-аас санхүүждэг Говийн Оюу 
Хөгжлийг Дэмжих Сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Өмнөговь 
аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжих бөгөөд Өмнөговь аймаг болон 
Ханбогд суманд төвлөрөн хэрэгжих юм.

Залуучуудын энтрепренершипыг дэмжин ажилласнаар 
Өмнөговь аймаг тэр дундаа Ханбогд сумын нийгэм, эдийн засаг, 
хүрээлэн буй орчны асуудлыг залуучуудын нийгэмд ээлтэй бизнес 
эрхлэх замаар шийдвэрлэх, ялангуяа орон нутгийн залуу малчид 
болон залуучуудыг амьдрах ухаанд сургаж, бизнес санаачилгуудыг 
бодит болгох улмаар орлоготой, эрүүл залуус бүхий нийгмийн бүлэг 
бий болох юм. 

Залуучуудын энтрепренершипыг дэмжих үйл ажиллагааг 
явуулахад Хөгжлийн Шийдэл ТББ хамтран ажиллах бөгөөд энэхүү 
байгууллага нь дотоод, гадаадын санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 
дэмжлэгийг залуучууд, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг хөгжүүлэх 
үйл ажиллагаанд хүргэхийн тулд дэлхийн жишгийн болоод 
Монголын онцлогт тохирсон хөгжлийн үйл ажиллагаануудыг 
загварчлан боловсруулж хэрэгжүүлэхийг зорин ажилладаг билээ. 
Мөн түүнчлэн менежментийн зөвлөгөө, бизнесийн менторинг 
болон зах зээл, санхүүжилттэй холбох үйлчилгээ, бизнес 
загварчлал, төсөл боловсруулах, загварчлан сэтгэхүй болон 
санхүүгийн боловсрол олгох зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг байгаа. 
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Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн  (ГТЗ)   хурал 2019 оны 4-р сарын 
30-аас 5-р сарын 01-нд Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. ГТЗ-ийн энэхүү 
ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлууд, хэлэлцүүлгийн үр дүнг тоймлон 
мэдээлж байна.

Гурван талт зөвлөлийн гишүүд 2012, 2013 онуудад  Омбудсмений газарт 
гаргасан малчдын гомдлыг  барагдуулах арга хэмжээний хэрэгжилт 
хангалттай явагдаж байна гэж дүгнэсэн учраас гомдол шийдэх үйл 
явцыг хаах шийдвэрийг гаргаснаар Зөвлөлийн үйл ажиллагаа бие даан 
үргэлжилсэн юм.  

Нөхөн олговрын шалгуур хангасан өрхүүдэд нөхөх олговор төлж дуусах 
хүртэлх үйл явцыг Гурван Талт Зөвлөл хянан ажиллахаар болж малчдаас 
хөөн хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн бүх нэхэмжлэлийг хэлэлцэж шийдвэр 
гаргалаа.  2017 оны 6 сараас эхлэн нийт 230 нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэж 
шийдсэн байна. Үүнээс шалгуур хангасан 129 нэхэмжлэлийн хариуд 
нөхөх олговор олгохоор дэмжиж, 74 нэхэмжлэлийг шалгуур хангаагүй 
шалтгаанаар татгалзахаар шийдвэрлэсэн. Уг шийдвэрийг нэхэмжлэл 
гаргагч нарт Нэхэмжлэлийн хорооны журамд заасны дагуу мэдэгдэх 
болно.  

Цаашид ГТЗ-ийн байгуулсан гэрээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн 
харилцагч талуудын бий болгосон хамтын ажиллагааг өргөн хүрээнд 
бататгаж, итгэлцэлийг бэхжүүлэхийн төлөө анхааран ажиллахад бүх 
талууд идэвхтэй оролцож байна. 

ГТЗ-ийн энэ удаагийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлууд:

•  Малчдын Гомдлыг Барагдуулах Гэрээ #2-ын Хавсралт 1-ийн   
8-д заасны дагуу Халив, Дугатын голын урсацын  бүрэн  бүтэн   
байдлыг сайжруулах.

•  ХХБ хөндлөнгийн шинжээчдийн тайланг ГТЗ-д ирүүлэхтэй   
холбоотой нууцлалын гэрээг хэлэлцэх.

•  Малчдын худаг сэргээн засварлах багийн хийсэн ажил болон   
ГТЗ-с гарсан төлөвлөгөөт ажил.

•  Худаг засвар, бэлчээрийн усан хангамж сайжруулах төсөл.
•  Малын эрүүл мэндийн төв, лаборторийн үйл ажиллагааг   

жигдрүүлэх, боловсон хүчнийг бүрдүүлэх, чадваржуулах, ХААИС- 
тай хийсэн гэрээг хэрэгжүүлж эхлэх.

•  Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн 2019 оны төлөвлөгөө.
•  Ус түр зөөх журмаа хэрэгжүүлэх, үе шаттайгаар ус зөөх ажлыг  

зогсоох.
•  Виктор мэп төслийн хүрээнд хийгдсэн бэлчээр ашиглалтын   

төлөвлөгөөг танилцуулах.

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл

Ханбогд сумын Сумын удирдлага, Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу толгой компанийн хамтарсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь талуудын маргааныг 
шийдвэрлэх зорилгоор Харилцан ойлголцлын санамж бичигт зурсны дагуу 2015 оны 6 сарын 8-нд албан ёсоор байгуулагдсан болно. 2017 оны 5 сарын 9-нд 
гомдол шийдэхийн тулд хийхээр тохирсон ажлын төлөвлөгөө бүхий Малчдын гомдлыг барагдуулах хоёр гэрээг байгуулсан.

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны тавдугаар сарын 1 Өмнөговь аймаг, Ханбогд  сум



2019 оны тавдугаар сар

Орон нутгийн хэлтэс  |  15

“АЮУЛГҮЙ СУРГУУЛЬ”
СУРГУУЛЬ НИЙГМИЙГ
ӨӨРЧИЛНӨ

2018-2019 оны хичээлийн жилд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
Ерөнхий боловсролын ууган сургууль 
болох 1-р сургууль дээр “Аюулгүй 
сургууль” аргачлал хэрэгжиж байна. 
Уг аргачлал нь жендэрт суурилсан 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
механизмыг боловсролын орчинд 
бүрдүүлэх юм. Энэхүү аргачлалыг 
“Оюу толгой” ХХКомпани, Монфемнет 
үндэсний сүлжээ, Ханбогд сумын ЕБ-
ын 1-р сургууль гэсэн 3 байгууллагын 
хамтын хүчээр хэрэгжүүлж байна. 

Уг аргачлал нь 2018-2019 оны 
хичээлийн жилд хэрэгжиж дуусах ба энэ 
хичээлийн жилийн төгсгөлд нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах 
болно. Аргачлалын хүрээнд багш бүр 
судлагдахуун бүрээр заах арга барилаа 
өөрчлөн, оролцоог дэмжсэн сургалтын 
үйл ажиллагааг түлхүү зохион байгуулж 
байна. Мөн тэмдэглэлт өдөр зохион 
байгуулах ажлын хүрээнд дэлхийн 
“Хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг 
өдөр”-ыг тэмдэглэн сурагчдын дунд 
“Бид амьдралын цэцэгс” гар зураг 
болон “Аав ээждээ хүргэх миний үг” 
захидлын уралдаан зарлаж байр 
эзлүүлсэн. Мөн  5-р сарын 03-ны өдөр 
“Сургууль нийгмийг өөрчилнө” нэгдсэн 

өдөрлөгийг Үлэмжийн чанар Соёлын 
төвд зохион байгуулж нийт эцэг 
эхчүүдэд “Эерэг хүмүүжлийн арга”, “Гэр 
бүлийн үнэ цэнэ” сэдэвт сургалтыг хийж 
эцэг эхчүүдэд захидлын уралдаанд 
оролцсон захидлуудыг гардуулан өглөө.

Мөн “Менторшип хөтөлбөр”-ыг 
хэрэгжүүлж ахмад багш, ажилчдаасаа 
заавар зөвлөмж авч харилцан бие 
биенээсээ суралцан хамтдаа хөгжиж 
байна.  Уг хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр 
хамт олныг эерэг уур амьсгалтай 
болгож, бие биенээ хүндлэн харилцан 
туршлага солилцоход оршиж байгаа 
юм. Хөтөлбөрт хамрагдсан багш, 
ажилчид сар бүр нэгдсэн уулзалт 
хийж өөр өөрсдийн гаргасан амжилт, 
алдаа дутагдлаа ярилцан хэлэлцүүлэг 
өрнүүлж цаашид авах арга хэмжээг 
ярилцдаг.

04-р сарын 3-наас 5-ны хооронд “Үе 
тэнгийн сургагч багш” бэлтгэх сургалт 
явагдаж 8-11-р ангийн 30 сургагч 
багштай боллоо.

3-р сарын 25-ны өдөр аргачлалыг 
хэрэгжүүлсэн Нийслэлийн 39-р 
сургуультай туршлага солилцох уулзалт 
хийж аргачлал хэрхэн хэрэгжсэн 
байдалтай танилцлаа.

Ханбогд сумын сум дундын эмнэлэг 
“Оюу толгой” ХХК-ийн эрүүл мэндийн 
хэлтэстэй хамтарсан уулзалт зохион 
байгуулж өвчтөн илгээх болон урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгтэй холбоотой санал 
бодлоо солилцлоо. Мөн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг хийхэд шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж дээр туршлага 
судлахаар 2019 оны 5 сарын 2, 3-нд 

Ханбогд сумын сум дундын эмнэлгээс 
их эмч, бага эмч, сувилагч нарын дөрвөн 
хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Оюу толгой 
уурхайд байрлах SOS эмнэлэгт нэг 
өдрийн хугацаанд ажиллаа. Хамрагдсан 
ажилчид сэтгэл өндөр байгаа бөгөөд 
ойрын хугацаанд тоног төхөөрөмжөө 
бүрдүүлэн үзлэг хийх зорилт тавин 
ажиллаж байна.

SOS ЭМНЭЛЭГТЭЙ
ХАМТРАН АЖИЛЛАА



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

16  |  ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Редактор: Э.Баярчимэг

Мэдээллийг бэлтгэсэн: М.Ариунтунгалаг, 
Б.Азжаргал, Б.Тогосмаа, Б.Алтанцэцэг, 
М.Ичинноров, Б.Танхилдулам, Б.Батаа.

Гэрэл зургийг: Э.Идэрбаатар, А.Хатан-Оол, 
Б.Гийгүүлэн, Өмнөговь аймгийн цахим хуудас

Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал

Хэвлэлийн эхийг: Ж.Бат-Эрдэнэ

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 
дамжуулан бидэнд илгээгээрэй.
Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-ыг ot.mn цахим 
хуудаснаас унших боломжтой.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг, 1 
давхар
Утас: 976-11-331880,
Факс: 976-11-331885
Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, “Хан-Уул” 
зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Даланзадгад офис, Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6048)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн 
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7647)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

“Оюу толгой” компани агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
тасралтгүй хэмжилтийг хийж 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 
автоматаар хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Ингэснээр стандарт 
шаардлагад үл нийцсэн 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 3 
станцыг уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны агаарын 
чанарт өөрчлөлт, нөлөөллийг үзүүлж байгаа эсэхийг 
хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох салхины доор 
байршлуудад тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” 
ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг Хаягдал 
хадгалах байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 (ХХУТ)-
ыг Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус 
суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 
2019 оны IV сарын 16-аас V 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 2 удаагийн тохиолдлоор 
нийт 4.77мм бороо, цас орсон бөгөөд салхины дундаж хурд 
6.2м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-тай ойролцоо 
хурдтай байxын  сацуу сарын  бараг тэн хагас өдрүүдэд 
салхины хурд 20м/с дээш гарч хүчтэй салхилж байв. ОЖД-
аар IV, V саруудад салхины хурд 6.0-6.4м/с орчим байдаг. 
Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж өмнөх сарын 
дундажтай харьцуулaхад ойролцоогоор 2 дахин өсжээ. 
Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 
дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.015мг/м3, Станц#2 
(МАС)-д 0.030 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.014 мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.015 мг/м3  тус тус агууламжтай байв. Бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж нэг удаа Станц#2 (МАС)-д 
Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
давсан бол хугацааны бусад үед ямагт стандартад нийцэж 
байв. 
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Хур тунадас Станц#1(ХС) Станц#2(МАС)
Станц#3(ХХУТ) Станц#4(ХХБ) MNS4585:2016
Салхины дундаж хурд Салхины хамгийн өндөр хурд


