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Та бүхний энэ өдрийн амгаланг эрж, удахгүй болох Тулгар төрийн 2228, Их Монгол Улсын 813, Ардын хувьсгалын 98 жилийн ойн баяр, 
үндэсний их баяр наадам болон Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 95 жилийн ойн баяр наадмын мэнд дэвшүүлж, дэлгэр сайхан 
наадахыг хүсэн ерөөе.  Өмнөговьчуудтайгаа Орон нутгийн сонингоороо дахин мэндчилж байгаадаа баяртай байна. 2019 оны эхний 
хагас жилд бид уурхайн үйлдвэрлэлээ үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ, нийгмийн хариуцлага, орон нутгийн тогтвортой хөгжилд хувь 
нэмэр оруулсан олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. Бид орон нутгийн талуудтайгаа өрнүүлж буй харилцаа, хамтын ажиллагаандаа 
харилцан итгэлцэл, ил тод байдлыг эрхэмлэн нягт хамтран ажиллаж байна. 

Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд “Оюу толгой” компани  өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангаар 
дамжуулан Өмнөговь аймгийн хэмжээнд нийт 44 тэрбум төгрөгөөр 123 төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн, амжилттай хэрэгжүүлээд 
байна. Бид хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд  Өмнөговь аймагт 368 ажлын байр шинээр бий болж, 240 гаран мянган орон 
нутгийн иргэд бидний хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн үр шимийг хүртээд байгааг дурдахад таатай байна. Мөн 176 байгууллага, хамт 
олонтой үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж төсөл хэрэгжүүлж байна. Өмнөговь аймагт 600 хүүхэдтэй нэг сургууль, 1000 гаран хүүхэд 
багачуудад хүртээмжтэй 5 цэцэрлэг бариад байна. Мөн 2 спорт зал, 2 усан хангамжийн цэвэршүүлэх байгууламж, 67 малчны худаг, 4 
уурын зуух, 2 эмнэлэг барьж ашиглалтанд орууллаа. Өмнөговь аймгийн музейг шинэчлэн барих ажлыг санхүүжүүлж байна. 

Саяхан бид “Оюу толгой” компанийн 2018 оны жилийн нэгдсэн тайлангаа танилцууллаа. Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ 
дугаараас сонирхоорой. Мөн энэ сард Оюу толгой компаниас орон нутгийн иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлж буй говь нутгийн байгаль 
орчныг хамгаалах, ахмад үеийнхний уламжлалт мал аж ахуйн өв, соёлыг хойч залуу үедээ уламжлуулах, залуу үеийнхний боловсрол  
мэдлэгийг дээшлүүлэх зэрэг төсөл хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг энэ дугаараас хүлээн авах боломжтой. 

Та бүхэн компанийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн иргэд байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн мэдээллийг 
авахын зэрэгцээ, эдгээр сэдвээр асууж тодруулах зүйлээ бидэнд хандаарай. Бидний сайн хөршийн харилцаа улам батжиж, сайн үйлс 
дэлгэрэх болтугай. 

Ш.Байгалмаа
Стратегийн орон нутгийн төслүүд 
хариуцсан Ерөнхий менежер
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛАА

Оюу толгой” компани 2018 оны жилийн нэгдсэн 
тайлангаа танилцуулав. 2018 он “Оюу толгой” 
компанийн хувьд ил уурхайн үйл ажиллагаа, 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг амжилттай 
урагшлуулж, компанийн нийгмийн үйл ажиллагаагаа 
хариуцлагатай хэрэгжүүлж, мөн нийгэм, орон 
нутгийн хөгжлийн хүрээнд Монгол Улсын хөгжлийг 
бодитой дэмжих зорилтоо тууштай үргэлжлүүлэн, 
өндөр амжилт гаргасан жил болж өнгөрсөн байна. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
дарга, элчин сайд Галсангийн Батсүх “Ил уурхайн 
ашиглалтыг тогтвортой, үр ашигтай явуулж, 
мөн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг улам 
эрчимжүүлсэн нь нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд 
хүртэх үр дүнг нэмэгдүүлэв. “Оюу толгой” компани 
нь мэдлэг ур чадвар бүтээх, тэдгээрийг гол түншүүд 

болоод олон нийттэй хуваалцах үйлсдээ чухалчлан 
анхаарч ажиллалаа” гэж онцлон тэмдэглэв.

Түүнчлэн өнгөрсөн оны зургаадугаар сард 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тус компанийн 
бизнесийн хөгжлийн 10 жилийн стратегийг 
баталсан юм. Энэхүү стратегид уурхайн 
цогцолборын стратегийн хөгжлийн төлөвлөгөө, 
ажилчдын чадавх, ур чадварын өсөлт, цахилгаан 
станцын төсөл, Өмнөговь аймагтай хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх, ажиллах хүчний нөөцийг 
хөгжүүлэх, борлуулалт маркетингийн бодлогыг 
илүү боловсронгуй цогц болгох зэрэг зорилтууд 
тавигдсан болно.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтггэх захирал 
Армандо Торрес мөн хэлсэн үгэндээ: “Бүх оролцогч 
талууддаа хүртээх үр өгөөжөө нэмэгдүүлэхийн 

тулд бид цуцалтгүй, шаргуу хөдөлмөрлөн, үндсэн 
гэрээнүүдийн хүрээнд хүлээсэн үүрэг амлалтуудаа 
биелүүлсээр байна. Уурхайн үйл ажиллагаагаа 
явуулаад таван жил болж байгаа ч Оюу толгой 
нь Монголын эдийн засгийн чухал тулгуур 
төдийгүй, бизнесийн болоод нийгмийн тодорхой 
үзүүлэлтээрээ дэлхийн жишигт тооцогдох болсон. 
2018 он Оюу толгойн хувьд шинэ санаачилга, үйл 
явцын сайжруулалт, ур чадварын хөгжлийн жил 
байлаа.”

Энэхүү тайлан нь компанийн 2018 оны үйл 
ажиллагааны нийт үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн 
гаргаснаас гадна 2019 оны гол зорилтуудыг 
танилцуулсан байна. Энэ онд өнгөрсөн жилд 
гаргасан ололт амжилтаа үргэлжлүүлж, хувьцаа 
эзэмшигчдэдээ үр өгөөж хүртээхийн төлөө 
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хүлээсэн амлалтаа тууштай биелүүлэхээ тайландаа 
тэмдэглэжээ. Ингэснээр дэлхийд тэргүүлэх зэсийн 
уурхайг амжилттай цогцлоож, Монгол Улсын 
хөгжил, дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах эрхэм 
хариуцлагатай үйл хэргээ компанийн удирдлага, 
хамт олон 2018 оны үйл ажиллагааны энэхүү 
тайландаа онцлон дурдсан байна.

2018 оны үйл ажиллагааны зарим нэг үзүүлэлтүүд:
Аюулгүй ажиллагаа

2018 онд “Оюу толгой” компанийн аюулгүй 
ажиллагааны гүйцэтгэл маш өндөр байж, 200,000 
хүн·цагт ногдох нийт гэмтэл бэртлийн давтамжийн 
үзүүлэлт 0.16 болсон нь компанийн түүхэн дэх 
хамгийн сайн үзүүлэлт болж байна. Гүний уурхайн 
ажил эрчимжиж, ажиллах хүчний тоо жилийн дотор 
хоёр дахин өссөн байхад ийм амжилтад хүрлээ.

Үйлдвэрлэл, санхүү
2018 онд “Оюу толгой” компани 157 мянган тонн 

зэс, 248 мянган унци алт, 873 мянган унци мөнгө 
(2017 онд 149 мянган тонн зэс; 111 мянган унци 

алт; 860 мянган унци мөнгө)-ний агуулга бүхий 746 
мянган тонн баяжмал (2017 онд 724 мянган тонн) 
борлуулж, 1,180 сая ам.доллар (2017 онд 940 сая 
ам.доллар)-ын орлого олсон.

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төсөл 

2018 онд амжилттай урагшилж, 5 дугаар 
босооамны агааржуулалтыг бүрэн дуусгаж, 
дэлхий дээрх хамгийн томд тооцогдох 2 дугаар 
босоо амыг суулгах зэрэг хэд хэдэн нэн чухал 
барилга байгууламжийг барьж бэлэн болголоо. 
Нарийвчилсан инженерингийн зураг, төслийн 
ажил дуусах шатандаа орсон бөгөөд нийт барилга 
угсралтын ажил 46 хувьдаа (2019 ны тавдугаар 
сарын эцсээр 54 хувьтай байна) хүрсэн үзүүлэлттэй 
байна. Геотехникийн илүү нарийвчилсан мэдээллийг 
боловсруулж, улмаар хөрсний чулуулгийн хувьд 
амаргүй байдалтай тулгарснаар уурхайн загвар, 
төлөвлөлтөө дахин шинжлэх шаардлагатай болсон. 
Үүнээс гадна үйлдвэрлэлийн үндсэн босоо амны 
тоноглолын ажил нэн төвөгтэй, ашиглалтад оруулах 

үйл явц нарийн, цогц зэргээс үүдэн тогтвортой 
үйлдвэрлэл 2018 оны 10 дугаар сард тооцоолж, 
мэдээлж байсан есөн сараас ч урт хугацаагаар 
хойшлох төлөвтэй байна. Энэхүү шинэ нөхцөл 
байдал нь бүтээн байгуулалтын хуваарь болон 
төсөв, санхүүжилтэд хэрхэн нөлөөлөх талаар бид 
нарийвчилсан дүн шинжилгээ, тооцоолол хийж 
байна.

Орон нутгийн хамтын ажиллагаа, нийгмийн 
хариуцлага

Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд орон 
нутагтай хамтран хэд хэдэн томоохон төсөл 
хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, Ханбогд сумын 600 гаруй 
хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
цогцолбор, Сум дундын малын эрүүл мэндийн 
төв, Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн 35.1 км хатуу 
хучилттай зам зэргийг энд дурдаж болно.

Дэлгэрэнгүй тайлантай www.ot.mn хуудсаар орж 
танилцах боломжтой.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ ГОВИЙН БҮСИЙН УРГАМЛЫН АЙМГИЙН 
СУДАЛГАА, ХАМГААЛАЛД ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУЛЖ БАЙНА  

“Оюу толгой” компани дэлхийн 
цөлжилттэй тэмцэх өдрийг тохиолдуулан 
Байгаль орчин аялал жуулчлалын 
яам, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
тамгын газар, Аймгийн байгаль орчин 
аялал жуулчлалын газар, Шинжлэх 
ухааны академийн Ерөнхий болон 
Сорилын биологийн хүрээлэн, “Амин 
хэлхээ байгаль” сан, “Говийн Оюу 
сан”-тай хамтран Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад хотноо 06 сарын 17, 18 – ны 
өдрүүдэд Ургамал оршихуйд амьдрал 
оршино - 2019 “Говийн бүсийн ургамлын 
аймгийн судалгаа, хамгаалал” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион 
байгууллаа. Мөн “Амин хэлхээ байгаль” 
сангийн санаачлагаар Монгол оронд анх 
удаа Хармаг тариалах баярыг тус тус 
тэмдэглэн өнгөрүүлэв. 

Эрдэм шинжилгээний бага хурал 
нь Өмнийн говийн бүсийн биологийн 
олон янз байдлын чиглэлээр хийгдэж 
буй судалгааны ажлуудын үр дүнг олон 

нийтэд хүргэх, судалгаа шинжилгээнд 
суурилсан хамгааллын арга хэмжээг 
оновчтой төлөвлөх, төр болон орон 
нутгаас биологийн олон янз байдлын 
талаар баримталж буй бодлого, 
цаашлаад бүс нутгийн хэмжээнд 
биологийн олон янз байдалд тулгамдаж 
буй асуудлыг төр, хувийн хэвшил, эрдэм 
шинжилгээний байгууллагууд хамтран 
тодорхойлж, байгаль хамгааллын үйл 
ажиллагаанд талуудыг татан оролцуулах, 
хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх ач 
холбогдолтой. 

Тус бага хуралд Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын яам, Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын тамгын газар, Аймгийн 
байгаль орчин аялал жуулчлалын 
газар, Баянхонгор, Дундговь, Дорноговь 
аймгийн БОАЖГ, Өмнөговь аймгийн 
9 сумдын байгаль орчны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль 
хамгаалагчид, Говийн бага дархан 
цаазат газар, Говь гурван сайхан 

зэрэг улсын тусгай хамгааллалттай 
газруудын хамгаалалтын захиргаад, 
МУ-ын ШУА-ийн харъяа Ерөнхий болон 
Сорилын Биологийн Хүрээлэн, Монгол 
Улсын Их сургууль, Хөдөө Аж Ахуйн 
Их сургууль болоод холбогдох төрийн 
бус байгууллагууд, төсөл хөтөлбөрүүд 
тухайлбал, НҮБ-ын “ABS Mongolia” төсөл, 
Монголын Жимс жимсгэнийн холбоо, 
өмнийн говийн бүс нутагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг уул уурхайн компаниуд зэрэг 
38 байгууллагын 130 гаруй төлөөлөгчид 
оролцлоо. 

Хурлын өдрүүдэд эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны 29 аман болон 12 ханын 
илтгэлүүдтэй танилцаж, хэлэлцүүлэг 
хийлээ. Үүнээс гадна говь цөлийн бүс 
нутгийн экосистем, ургамал, ан амьтдын 
тухай зургийн болон ургамлын хатаадас, 
үр, тарималжуулж буй ургамлын суулгац 
зэргээр үзэсгэлэн гаргаж оролцогчид 
сонирхон үзэж, танилцлаа. Мөн 
“Амин хэлхээ байгаль” сангийн зүгээс 
хамгаалалтанд авч байгаа хармаг бүхий 
талбайд зочилон, хармагийн сондуул 
нь говь нутгийг цөлжилтөөс хэрхэн 
хамгаалдаг, түүний үр жимсний ач тусын 
талаар мэдээлэл өгч, говийн ургамлын 
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах талбайд 19 
зүйл ургамлын 150 гаран суулгацыг тарих 
ажлуудыг тус тус зохион байгууллаа.    

1992 онд батлагдсан Рио Де 
Жанейрогийн “Биологийн олон янз 
байдал”-ын конвенцид дэлхийн 160 
орноос Монгол Улс 30 дахь орноор 
нэгдэн орсон. Мөн уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд өртөгдөж буй дэлхийн 8 дахь 
улсаар бүртгэгдсэн эмзэг экосистемтэй 
орон. Ялангуяа Монгол орны нутгийн урд 
хэсэг буюу говийн хэсэг нь биологийн 
олон янз байдлын хувьд баялаг төдийгүй 
дэлхийд ховор хөхтөн амьтан, ургамлын 
зүйлүүдийн чухал амьдрах орчин болдог. 
Гэвч дэд бүтцийн сул хөгжил, уул уурхайн 
хариуцлагагүй үйл ажиллагаа болон уур 
амьсгалын өөрчлөлт зэрэг нь өмнийн 
говийн биологийн олон янз байдалд 
сөргөөр нөлөөлж, улмаар ургамлын 
аймгийн төрөл зүйл хомсдолд орж, устах  
аюул нүүрлээд байна.

Хариуцлагатай уул уурхайн жишгээр 
“Оюу толгой” компани цөл, цөлөрхөг 
хээрийн бүс нутагт ургадаг байгалийн 
ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах, 
уул уурхай, олборлолтын зориулалтаар 
ашигласан газрыг нөхөн сэргээх 
зорилгоор “Байгалийн ургамлын 
үржүүлгийн газар”-ыг Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумд бий болгосон. 
Тус үржүүлгийн газарт 2011 оноос 
хойш ургуулсан 131 мянган сөөгөн 
ургамлын тарьц суулгац, 95 мянга гаруй 
модлог ургамлын суулгацыг уурхайн 
үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайг 
нөхөн сэргээх болон төв суурин газрын 
тохижилт, ногоон байгууламж байгуулах 
зориулалтаар ашиглаад байна. Мөн 
өнөөдрийн байдлаар “Оюу толгой” 
компани 1,520 га талбайд техникийн 
нөхөн сэргээлт, 410 га талбайд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийгээд байгаа билээ. 
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“Оюу толгой” компани “Эрдэм мэдлэг, 
ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх” алсын 
хараан дор дээд боловсролын болон 
мэргэжлийн боловсролын салбарт 
хөрөнгө оруулж олон улсад өрсөлдөхүйц 
чадварлаг ажилтан бэлтгэхийг 
тогтмол эрхэмлэсээр ирсэн. Энэ 
хүрээнд өнөөдөр “Оюу толгой” компани 
боловсролын бүхий л гол хөтөлбөрүүдээ 
танилцуулж, өөрийн нэрэмжит гадаадын 
тэтгэлэгт шалгарсан оюутнууддаа 
батламж гардууллаа. Арга хэмжээний 
үеэр Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга 
Ж.Занабазар сумынхаа хөгжлийн 
бодлого чиглэлийг оюутан залууст 
танилцуулан сурталчлах, улмаар орон 
нутагт ажиллаж амьдрахыг уриалсан 
“Ханбогд сумын хөгжлийн бодлого, 
түншлэл” сэдвээр илтгэл тавилаа. 
Өдөрлөгт их дээд сургуулиудын 200 
гаруй оюутан, багш сурган хүмүүжүүлэгч 

оролцож “Оюу толгой” компанийн 
боловсролын болон бусад чадавхжуулах 
хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл авлаа.

“Оюу толгой” компани Ханбогд 
сумын хөгжлийг дэмжин, нягт 
хамтран ажилладаг бөгөөд тус сумд 
шаардлагатай байгаа боловсон хүчнийг 
бэлтгэх зорилгоор энэ удаагийн 
гадаадын тэтгэлгийг зарлан шалгарсан 
эхний дөрвөн хүнд тэтгэлгийн 
батламжийг нь гардуулсан. Шалгарсан 
оюутнуудын нэг нь эрүүл мэнд, гурав нь 
боловсролын удирдлагаар магистрын 
түвшинд суралцаж төгсөөд Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумд гурваас доошгүй 
жил ажиллаж, орон нутгийн хөгжилд 
өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах юм. 
Гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр 
дамжуулан 2010 оноос хойш нийт 
44 хүнийг 2.5 сая ам.долларын 
санхүүжилтээр Канад, АНУ, Австрали 

зэрэг улсуудад суралцуулаад байна. 
Тэтгэлгээр сургалтын төлбөр, сургалтын 
материалын болон сар бүрийн 
амьжиргааны зардал, дотуур байрны 
төлбөр, виз болон нислэгийн зардал 
зэрэг бүхий л зардлыг даадаг.

Түүнчлэн “Оюу толгой” компани, 
МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ, Ханбогд 
сумын нэгдүгээр сургуультай хамтран 
явуулж буй “Аюулгүй сургууль” төслийн 
танилцуулгыг энэ өдөр МОНФЕМНЕТ 
Үндэсний Сүлжээ хөтөлбөрийн ажилтан 
Д.Должинсүрэн хийлээ. “Оюу толгой” 
компани уг төслийг санхүүжүүлэн 2018 
оны зургаадугаар сараас хойш Ханбогд 
сумын 9-11-р ангийн сурагчид, сурагчдын 
эцэг эхийн төлөөлөл, сургуулийн багш, 
ажилчдын дунд нийгмийг хүмүүнлэг, 
аюулгүй, аливаа төрлийн, ялангуяа 
жендерт суурилсан болон хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийллээс ангид, амгалан нийгэм 
болгон өөрчлөхөд хувь нэмрээ оруулах 
зорилгоор хэрэгжүүлж байна.

Мөн жил бүрийн есдүгээр сард 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх 
ангийн сурагчдын дунд зарлагддаг 
Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн 
хоёр болон гуравдугаар шатыг 
амжилттай төгссөн 37 оюутан сурагч 
батламжаа гардан авлаа. Уг хөтөлбөрт 
хамрагдсанаар залуус залуустаа сургах, 
хичээлээс гадуурх хувь хүний хөгжлийн 
сургалт, болон дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой байдаг 
тул маш олон хүүхэд залууст хувь 

хүнийхээ хувьд өсөж дэвжин, өөрийгөө 
хөгжүүлэх боломжтой байдгаараа 
онцлог.

Өдөрлөгийн хамгийн их анхаарал 
татсан чухал хэсгүүдийн нэг нь ШУТИС-
ийн Механик тээврийн сургууль, Геологи 
Уул уурхайн сургууль, Монгол улсын Их 
сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, 
Монгол-Германы хамтарсан ашигт 
малтмалын их сургуулийн оюутнуудаас 
бүрдсэн арван баг эрдэмтэн багш нар, 
“Оюу толгой” компаниас томилогдсон 
зөвлөх инженерүүдийн хамтран 
ажилласан “Үйлдвэрлэлийн судалгааны 
ажлын тайлан”-гаа танилцуулсан явдал 
байлаа. Энэхүү цалинтай дадлагын 
хөтөлбөр нь ирээдүйн инженер 
болох оюутнуудыг үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаанд оролцуулан бодит 
асуудлыг шийдвэрлүүлэх даалгавар өгч, 
техник мэдлэгийг сайжруулах, асуудал 
шийдвэрлэх, багаар ажиллах, манлайлах 
зэрэг чухал чадвараас эзэмшүүлэхэд 
чиглэсэн.

“Оюу толгой” компанийн Боловсон 
хүчин, бүтэц зохион байгуулалт 
хариуцсан Ерөнхий менежер Лаура 
Томас хэлсэн үгэндээ “2010 оноос 
“Оюу толгой” компани гурван төрлийн 
тэтгэлэгтээ 1,000 орчим оюутныг 
хамруулсны сацуу Дадлагажигч оюутан, 
Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрүүддээ 
1,500 гаруй залуусыг хамруулаад байна” 
гэдгийг онцоллоо.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАХ ДЭЛХИЙН 
ТҮВШНИЙ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭЖ БАЙНА



2019 оны гуравдугаар сар

Орон нутгийн хэлтэс  |  7

Рио Тинто болон Оюу
Толгой”компани
2010-2018 онд 44
оюутанд гадаадын
тэтгэлэг олголоо.
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт
2,5 сая ам доллар
зарцуулаад байна.

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

1 5 1 2 119 1 1

Канад АНУ

3 1 1

Австрали

28 16

1717 6

33 11

15
Залуусын
хөгжлийн
хөтөлбөр

12 Дотоодын
тэтгэлэг 13 Дадлагажигч

хөтөлбөр 11
Шинэ
төгсөгч
хөтөлбөр

10 Суралцаж
байгаа 21 “Оюу толгой”-н

ажилтан 4 “Оюу толгой”-н
гэрээт ажилтан 9 Бусад

ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУДЫН ИРЭЭДҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ 
ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭД ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ:

ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУДЫН ОДООГИЙН ЯВЦ:

Дархан
Улаанбаатар

ОрхонЗавхан

Увс
Сэлэнгэ

Төв

224 2

ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

Колорадогийн 
уул уурхайн 
сургууль 

Ютагийн их 
сургууль

Висконсин 
Мадисоны 
их сургууль 

Иллинойсийн 
их сургууль 

Калифорнийн 
Бэрклэй их 
сургууль 

Бритиш 
Колумбын 
их сургууль 

Торонтогийн 
их сургууль 

МакГиллийн 
их сургууль 

Кортины 
их 
сургууль 

Квинсландын 
их сургууль 

Аделейдийн 
их сургууль 

СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

Цахилгааны 
инженер

Геологи, геотехникийн 
шинжлэх ухаан

Уул уурхайн 
инженер

Эрүүл мэнд,
Байгаль орчин

Механик
инженер

Барилгын
инженер

Боловсруулалтын
инженер

Мэдээллийн 
технологи

Улаанбаатар Орон нутаг 

ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 
ШАЛГАРСАН 
ОЮУТНУУД МОНГОЛ 
ОРНЫ ОЛОН 
АЙМАГ СУМААС 
ШАЛГАРСАН

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: 

НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 

6,264,783,200₮
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ЗАЛУУЧУУДЫН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР 

ДҮНГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

Өнгөрсөн жилээс хэрэгжиж эхэлсэн “Өмнөговь 
аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг 
дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжүүлэгч 
талууд Удирдах хорооны хурлаа Даланзадгад 
хотноо өнгөрсөн сарын 7-нд хийж энэ хугацаанд 
гарсан үр дүнгээ хэлэлцэн, цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээнүүдээ тодорхойллоо.  

“Оюу толгой” компани, НҮБ-ын Хүн амын сан, 
НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллага, холбогдох яамдууд болон Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ-аас хамтран Өмнөговь аймгийн 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг 
сайжруулахад чиглэсэн нэгдсэн хөтөлбөрийг 
дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр 
2018 оноос эхлүүлсэн. Хөтөлбөрийг нийт 
5.01 сая ам.доллараар санхүүжүүлж, орон 
нутгийн эрүүл мэнд, эмэгтэйчүүд, залуучуудын 

байгууллагуудтай хамтран аймаг, сумын түвшинд 
мэргэжилтэн, сургагч багш, үйлчилгээ үзүүлэгчид, 
менежерүүдийн чадавх бэхжүүлэх, шинэлэг 
арга технологи нэвтрүүлэх, шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжүүдийг аймгийн болон сумдын эмнэлэг, 
оношилгооны төвүүдэд хандивлах зэрэг өргөн 
хүрээг хамарч амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

Уг хөтөлбөрийн хүрээнд эхийн эндэгдлийг 
бууруулах, нэн ялангуяа урьдчилан сэргийлэх 
боломжтой эхийн эндэгдлийг тэглэх, өсвөр 
насны охидын төрөлтийг түвшнийг багасгах, 
осол гэмтлийн түвшнийг улсын дунджаас буулгах 
зэрэг мэдэгдэхүйц нөлөө бүхий үр дүнд хүрэхээр 
зорьж эхлүүлж байсан бол өнгөрсөн нэг жил гаруй 
хугацаанд хөтөлбөрөө хэрэгжүүлсний дүнд 2016 
онд гурав байсан эхийн эндэгдэл 2018 онд тэглэсэн 
эерэг үзүүлэлттэй ажиллажээ. Түүнчлэн Өмнөговь 

аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд 
нэвтрүүлсэн тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар 
Улаанбаатар хот дахь Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн 
үндэсний төвтэй цахимаар холбогдон нарийн 
мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө үйлчилгээг цаг 
алдалгүй, аймгаасаа авах боломж нээгдсэн нь 
хөтөлбөрийн өөр нэгэн үр дүн билээ. 

“Оюу толгой” компанийн Орон нутгийн харилцаа 
хариуцсан ерөнхий менежер Ш.Байгалмаа: “Энэ 
хөтөлбөрөөр дамжуулж төр, хувийн хэвшил, олон 
улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагааны шинэ 
загварыг нэвтрүүлэн Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлж 
буйгаараа онцлог юм. Уул уурхайн компани НҮБ-н 
агентлагууд, ДЭМБ, Австралийн элчин сайд, 
Эрүүл мэндийн яам, БСШУЯ, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-г нэгтгэн 
хамтрах замаар олон талт хамтын ажиллагааг бий 
болгон энэхүү урт хугацааны эрүүл мэнд, залуучууд, 
эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байгаа нь бусад аймгуудад үлгэр жишээ загвар 
болон хэрэгжих боломжтой болж байна.” хэмээн 
онцлов.  

Дашрамд дурдахад  “Өмнөговь аймгийн 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих 
нэгдсэн хөтөлбөр” нь “Говийн Оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас хэрэгжүүлж буй урт хугацааны 
хөтөлбөрийн анхдагч болон хэрэгжиж буй бөгөөд 
тус сан 2015 оноос хойш орон нутгийн тогтвортой 
хөгжилд чиглэсэн нийт 45.2 тэрбум төгрөгийн 
төсөв бүхий 83 төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд 
байна.
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ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛ: ЗААГИЙГ АРИЛГАХУЙ

Говийн бүсэд тэмээн сүргээ маллан аж 
амьдралаа залгуулдаг олон айл өрх бий. 
Малчид дулаан цагийн аясаар, хааяахан 
үзэгддэг хаврын бороог даган нүүж малаа 
бэлчээх бол өвөл нөмөр газар буудаг. ОТ 
тусгай зөвшөөрлийн талбайн эргэн тойронд 
нутагладаг малчдын амьдралд уурхайн бүтээн 
байгуулалт, үйл ажиллагаа нөлөөлнө гэдгийг 
анхнаас нь ойлгож хүлээн зөвшөөрсөн. Иймд 
уурхайн үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалтыг 
явуулахын зэрэгцээ орон нутгийн иргэдийн соёл, 
амьдралын хэв маягийг хадгалах нь хэрэгжүүлэх 
боломжгүй зүйл биш болохыг харуулахын тулд 
малчидтай үр бүтээлтэй хамтарч ажиллах 
хэрэгтэй байлаа.

Хамтран ажиллах, нөлөөллийн   
талаар мэдээлэх нь

ОТ орон нутгийн иргэдтэй харилцахдаа 
анхнаасаа бүрэн зөв мэдээлэлтэй байх үүднээс 
төслийн эхэнд орчин, нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ хийж баталгаажуулсан. Улмаар 

уурхайгаас үүдэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, 
малчдын аж ахуйг хамгаалахад чиглэсэн бодлого 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн 
юм. Түүнчлэн нутгийн иргэдэд өсөн нэмэгдсээр 
буй эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцох, 
үр шимийг нь хүртэх ямар боломж байгааг 
тодорхойлохоор зөвлөлдөх болсон.

ОТ-н тусгай зөвшөөрлийн талбайгаар дайран 
урсдаг Ундай голын голдирлыг өөрчлөхөөр 
Засгийн газраас баталсан төлөвлөгөөг гаргахдаа 
нутгийн иргэдийн санаа бодлыг тусгаагүй хэмээн 
2012-2013 онд хэсэг малчид өргөн мэдүүлэв. 
Компанийн зүгээс тэр үед байгаль орчны 
болзошгүй нөлөөллөөс зайлсхийх, ил уурхайн үйл 
ажиллагаанаас хөрсний урсгал буюу шүүрэлтэд 
орж болох өөрчлөлтөөс сэргийлэхийн тулд 
голдирлыг зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай 
байсан. Харин малчид сайн ярьж зөвлөөгүй, 
хэрхэн өөрчлөх тал дээр зөвлөлдөх цаг гаргаагүй 
гэж үзсэн юм. Мөн уурхайн дэд бүтцийг барьж 
байгуулахад шаардагдах зай талбайг гаргах 
зорилгоор малчдын өвөлжөө хаваржааг нүүлгэж, 
бэлчээрийг нь солиход олгосон нөхөн олговор 
хангалтгүй гэж үзсэн.

Ийнхүү малчид Монголын төрийн бус хоёр 
байгууллагын дэмжлэгээр Дэлхийн Банкны 
Группийн Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, 
омбудсмэний газарт (ЭЗНХЗОГ) гомдол гаргасан 
түүхтэй. ЭЗНХЗОГ нь Олон улсын санхүүгийн 
корпорацийн (OУСК) санхүүжилтээр хэрэгжиж 
буй төслүүдтэй холбоотой гомдол хүлээн авч, 
шийдэхэд туслалцаа үзүүлдэг, Дэлхийн банкны 
байгуулсан хараат бус байгууллага юм. ОТ 

төслийн санхүүжүүлэгч байгууллага болох ОУСК-
ыг тус уурхай дээр Байгаль орчин, нийгмийн 
гүйцэтгэлийн стандартаа хэрэгжүүлж чадаагүй 
хэмээн буруутгасан.

ЭЗНХЗОГ гомдлыг хууль дүрмийн хэрэгжилт 
хянах, эвлэрүүлэн шийдэх гэсэн 2 аргаар 
шийддэг. Дээрх гомдлыг удаах аргаар нь 
шийдэхээр болсон. Малчдын гомдлыг үр дүнтэй 
шийдвэрлэхэд ОТ голлох үүрэгтэй гэдгээ 
ухамсарлаж, сайн дурын үндсэн дээр ЭЗНХЗОГ-
ын эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцохоор 
болсон.

“Рио Тинто”-ийн орон нутгийн стандартын 
дагуу бүх уурхай НҮБ-ын “Бизнес ба хүний эрхийн 
талаар баримтлах үндсэн зарчмууд”-тай нийцэх, 
шүүх байгууллагын оролцоогүйгээр гомдол 
хүлээн авч, шийдвэрлэх бүтэцтэй байх ёстой юм. 
Малчдыг гомдол гаргах үед ОТ-д санал, гомдол 
шийдэх бүтэц байсан (одоо ч байгаа), түүгээр 
шийдэх боломжтой байсан хэдий ч малчид 
хөндлөнгийн байгууллагын туслалцаатайгаар 
шийдүүлэх хүсэлт гаргасан тул ОТ малчдын 
сонголтыг хүндэтгэж, тухайн нөхцөлд малчдын 
үндэслэлтэй гэж үзсэн арга замаар зөвшилцөлд 
хүрэх нь зөв гэж үзсэн.

Талууд урт хугацаанд тогтвортой байх 
шийдэлд анхаарч 2017 оны 5 дугаар сард орон 
нутгийн хөгжлийн төлөөх тодорхой зорилтууд 
бүхий гомдол барагдуулах 2 гэрээ байгуулав. 4 
жил үргэлжилсэн хэлцлийн туршид ОТ уулзалт 
цуглаанд бэлтгэлтэй оролцож, ажлаа цаг тухайд 
нь тайлагнаж ирсэн. “Рио Тинто”-оос энэхүү ажилд 
байнгын туслалцаа дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 

6 дугаар сарын 25, 2019
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ОТ олон нийттэй харилцах, хүний нөөц, хангамж, 
байгаль орчин, хуулийн багуудын төлөөлөл бүхий 
дотоод ажлын хэсэг байгуулж орон нутгийн 
харилцааны хэлтсийн менежерээр удирдуулав. 
Ажлын хэсэг үйл явцын тухай мэдээллийг OT, 
“Рио Тинто”-ийн ахлах удирдлагуудад тогтмол өгч 
ажилласан.

Харилцан тохирсон ажлууд нь гол асуудлуудын 
талаар нэгдсэн ойлголттой болж, ус, малчдын 
нөхөн олговрын талаар хөндлөнгийн судалгаа 
хийлгэхэд чиглэгдсэн. ЭЗНХЗОГ-аас эвлэрүүлэн 
зуучлах ажиллагаанд оролцогч талуудад маргаан 
шийдэх талаар сургалт явуулсан нь оролцогчдыг 
чадваржуулах, тэдний дунд итгэлцэл бий болгоход 
ихээхэн дэмжлэг болсон.

2017 оны гэрээний дагуу ОТ болон орон 
нутгийн захиргаа хуучин худаг засах, шинэ худаг 
гаргах, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, төслийн нөлөөлөлд хамтын 
оролцоотой хяналт шинжилгээ хийх үүрэг 
хүлээсэн. Түүнчлэн ОТ нөхөн олговрын үр дүнг 
үнэлж, малчдыг сургалтад хамруулах, хөдөлмөр 
эрхлэх боломж олгох зэрэг малчдын тогтвортой 
амьжиргааг дэмжих ажил, санаачилгууд 
хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрч тохиролцоонд хүрсэн.

ЭЗНХЗОГ-ын эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа 
гомдол гаргаснаас хойш 7, тус байгууллагын 
туслалцаатайгаар маргаан шийдвэрлэх явц 
эхэлснээс 6 жилийн дараа буюу 2019 оны 3 дугаар 
сард албан ёсоор хаагдсан. Одоо ОТ малчид, 
орон нутгийн захиргаатай хамтран гэрээнүүдийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Урт хугацааны үр өгөөж
Аль нэг тал нь “ялах” гэхээс илүүтэй асуудлыг 

цогцоор нь шийдэх нэгдмэл зорилготойгоор 
ажилласан нь энэ маргаан шийдэх үйл 
ажиллагааны амжилтын үндэс суурь болсон.

Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх байнгын 
механизм бий болж, орон нутаг дахь оффисуудад 
санал гомдлыг нээлттэй хүлээн авах болсон нь 
дээрх гэрээнүүдийн хэрэгжилтийг хянахад нэмэр 
болох билээ. Энэ бол малчид, сумын удирдлага, 
ОТ компанийн төлөөллийг оролцуулан байгуулсан 
Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) юм. ГТЗ тогтмол уулзалт 
зохион байгуулж, тулгарч буй сорилт, ажлын явц, 
хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар 
хэлэлцэх боломжийг талуудад олгосон. ОТ-н санал, 
гомдол барагдуулах механизм, орон нутгийн 
оффисын “нээлттэй хаалганы бодлого”-ын хүрээнд 
гэрээний хэрэгжилт болон бусад асуудлын талаар 
авч хэлэлцэх зэрэг бусад арга замууд хэвээрээ 
байгаа.

ГТЗ нь ОТ ХХК болон Өмнөговь аймгийн 
хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээний хэрэгжилтэд оролцох засаглалын 
чухал элемент болсон ба ингэснээр гэрээний 
хэрэгжилтэд малчид оролцох боломжтой болсон. 
2015 оны гэрээг ОТ болон аймаг, орон нутгийн 
удирдлагуудтай яриа хэлэлцээ хийж эхэлснээс 
хойш 4 жилийн дараа 2015 оны 4 дүгээр сард 
байгуулсан. Өмнөговь аймгийн тогтвортой 
хөгжлийг хангахын тулд уг гэрээг ОТ ХХК, аймаг, 
орон нутгийн захиргаа, хот суурины оршин суугчид 
заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

“Рио Тинто” энэ асуудлаар олон улсын 
байгууллага, Монголын иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, 2018 онд 
малчидтай ажилладаг олон улсын ТББ, “Рио 
Тинто”-ийн УЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх удирдлагын 
хорооны гишүүдтэй хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулсан юм.

Сургамж
• Орон нутгийн иргэдийн санаа зовоосон асуудал, 

учир шалтгааныг нь үнэн зөв ойлгож мэдсэний 

үндсэн дээр уг асуудлыг үр дүнтэй шийдэх 
боломжтой. Нээлттэй, шударга, байнгын 
харилцааны үр дүнд аливаа асуудлын талаар 
ойлголттой болно.

• Янз бүрийн төслийн судалгааны талаар орон 
нутгийн иргэдтэй ярилцаж зөвлөхийн ач 
холбогдлыг дутуу үнэлж болохгүй. Орон нутгийн 
иргэд төслийн судалгааны талаар техникийн 
ойлголттой болсноор төслийн нөлөөллийг илүү 
сайн ойлгож мэддэг.

• Үр бүтээлтэй харилцаа нь итгэлцэл, 
процедурын шударга байдлаас хамаарна. 
Үүнийг төслөөс гаргаж байгаа шийдвэр, гомдол 
барагдуулах үйл явцын эргэн тойронд өрнөж 
буй яриа хэлэлцүүлгээс харж болно. Бүх талд 
адилхан хэмжээтэй тоглох талбай олгож, 
харилцан таалагдах шийдэл олох боломж олгох 
нь чухал.

• Хурдан шийдэл хайх, “нэг ялагч”-тай байх 
зарчмаас маргааныг урт хугацаанд тогтвортой 
үр өгөөжтэй байхаар шийдэж чадахгүй л 
болов уу.

• Маргааныг амжилттай шийдэхэд хугацаа, нөөц, 
бүтээлч шийдэлд хүрэх “дээрээс доошоо” бүх 
түвшний хүмүүсийн үүрэг оролцоо хэрэгтэй.

• Засаж сайжруулах үйл ажиллагааны урт 
хугацааны үр дүнтэй хэрэгжилтийг засаглалын 
тохирсон бүтэц байгуулан хангаж болно. 
Гэрээний хэрэгжилт гарын үсэг зурснаас хойш 
удаан хугацаанд явагдаж болно. Үүнд төсөл 
бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ажилчид солигдох 
зэргийг тооцох.
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“Оюу толгой” ХХК-ийн Худалдан авалтын 
газар Даланзадгад, Ханбогд сумын ханган 
нийлүүлэгчидтэйгээ 6 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд 
уулзалт хийлээ. “Оюу” мэдээллийн санг ашиглан 
худалдан авалтын үйл ажиллагаанд оролцох нь 
сэдэвтэй энэ уулзалтад нийтдээ 66 ханган нийлүүлэгч 
байгууллагын 100 орчим хүн ирж оролцлоо. Уулзалтыг 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Худалдан авалтын газрын 
Хамтын ажиллагаа, харилцаа хариуцсан зөвлөх 
Б.Тогосоо, худалдан авалтын ажилтан Э.Ивээлэн нар 
удирдан явуулсан бөгөөд Худалдан авалтын газрын 
Ерөнхий менежер Дэррик Хансен, Гүний уурхайн 
худалдан авалт хариуцсан менежер Шейн Экклес, 
менежер Г.Батбаатар, Д.Амартүвшин нар байлцаж, 

иргэд, ханган нийлүүлэгчдийн сонирхсон асуултад 
хариулт өгч, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар 
санал солилцлоо. 

Уулзалтын үеэр 
• Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ) болон 

Үнийн санал авах хүсэлт (ҮСАХ) хоорондын ялгаа,
• “Оюу” Мэдээллийн сангаар ОСИХ-д хэрхэн оролцох 

тухай,
• “Оюу” Мэдээллийн сангаар ҮСАХ-д хэрхэн оролцох 

тухай,
• ҮСАХ-д оролцоход анхаарах зүйлс,
• Худалдан авах захиалгын хуудсан дахь мэдээллийн 

тухай,

• Захиалга хүргэхэд анхаарах зүйлсийн тухай зэрэг 
мэдээллийн дэлгэрэнгүй танилцууллаа.
“Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын газар нь 

зардал багатай, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг 
хангасан, найдвартай ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг 
бий болгохын зэрэгцээ Монгол Улсад, ялангуяа 
Өмнөговь аймагт нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ бий болгож, дотоодын ханган нийлүүлэлтийг 
хөгжүүлэхээр зорьж ажилладаг. Энэ хүрээнд, Орон 
нутгийн ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүдэд “Оюу толгой” компанитай хамтран ажиллах 
талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, тэдний асуулт, санал 
хүсэлтийг авах сувгуудыг байнга ажиллуулдаг билээ. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР 
ДАЛАНЗАДГАД, ХАНБОГДЫН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧИДТЭЙ УУЛЗЛАА
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Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх хэлтсээс орон нутгийн замд гарч буй осол, 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Яараад яах вэ дээ” аяныг 
санаачлан, “Оюу толгой” компани болон Мобиком 
Корпораци ХХК-тай хамтран аяны хэрэгжилтийг 
дэмжиж, санхүүжүүлэх тухай хамтын ажиллагааны 
“Санамж бичиг”-т өнөөдөр гарын үсэг зурлаа. Хоёр 
жилийн хугацаанд хэрэгжих уг төслийг “Оюу толгой” 
компани болон Мобиком Корпораци ХХК хамтран 280 
сая төгрөгөөр санхүүжүүлнэ. Төслийн хүрээнд 2019 онд 
Монгол улс даяар замын хөдөлгөөний осол, зөрчлийг 
бууруулах нөлөөллийн аянг зохион байгуулах юм.

“Оюу толгой” компани “Тэг осол зөрчил” уриан 
доор нэгдэн, аюулгүй ажиллагааг үнэт зүйл, тэргүүлэх 
чиглэлээ болгон ажилладаг. Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг уурхайн цогцолбортоо тусгай 
стандартаар зохицуулж, аюулгүй ажиллагааны жишиг 
соёлыг хэвшүүлсэн. Энэ соёлоосоо олон нийтэд 
хуваалцаж эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийг 
хамгаалах чиглэлээр 2018 оноос эхлэн замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төслийг хэрэгжүүлж 
эхэлсэн бөгөөд уг төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий боловсролын сургуулиудад олон удаагийн 
сургалт зохион байгуулсан юм.

“Оюу толгой” компани нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд зорилтот бүлгийг дэмжсэн тэр дундаа 
хүүхэд залууст чиглэсэн олон төсөл, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлсээр ирсэн. Тухайлбал хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн 25 дугаар тусгай сургуульд 
цахилгаан шат барьж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр 
дэмжсэн, Ерөнхий боловсролын 10 дугаар сургуульд “Үе 
тэнгийн дээрэлхлийн эсрэг төсөл” хэрэгжүүлсэн, 186-р 
цэцэрлэгт аутизмтай хүүхдийн анги тохижуулсан, мөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд амардаг “Хөдөлмөр” 
зусланд чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж авч 
суурилуулсан зэрэг төслүүдийг хэрэгжүүлээд байна.

“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал 
Армандо Торрес: “Манай компанийн нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлж байсан төслүүдээс 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төсөл онцгой 
ач холбогдолтой юм. Цагдаагийн Ерөнхий Газар 
болон Мобиком Корпорацитай хамтран хэрэгжүүлэх 
төслөөрөө дамжуулан олон эрдэнэт хүний амийг 
аврахын төлөө ажиллах болно” хэмээн хэллээ.

Мобиком Корпорацийн Ерөнхий Захирал Тацуяа 
Хамада: “Мобиком Корпораци нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд хүүхдэд зориулсан яаралтай тусламжийн 
утас 108, ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламж зэрэг 
олонтомоохон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж 
ирсэн. Энэ удаад зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, үүнээс үүдэлтэй нас баралтыг багасгах, 
цаашлаад авто замын хөдөлгөөнд оролцогч иргэдэд 
мэдлэг олгох энэхүү аяныг “Оюу толгой” компанитай 
хамтран хэрэгжүүлэх болсондоо баяртай байна” гэж 
хэллээ.

Гурван сая хүн амтай Монгол Улсад автомашины 
ослоор жилд дунджаар 500 хүний амь үрэгддэг бөгөөд 
10 орчим хувь нь хүүхдүүд байдаг. Мөн олон мянган хүн 
автомашины ослоос үүдэн хөгжлийн бэрхшээлтэй болж 

үлддэг. Ослын дийлэнх нь хувь хүний буруутай үйлдлээс 
улбаатай тул жолооч бүр хариуцлагаа нэмэгдүүлж 
эдгээр ослоос урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. 
Ослоос үүдэх нас баралтын дийлэнх хувь нь хөдөө, орон 
нутгийн замд харин бэртэл гэмтлийн олонх нь нийслэл 
хотод тохиолддог.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд эхний ээлжинд 
Улаанбаатар хотоос Дорноговь аймгийн төв Сайншанд 
явах замд хурд хэмжигч камер суурилуулна. Энэ 
орчмын замд хүмүүс хурд хэтрүүлэх нь түгээмэл 
байдаг бөгөөд нас баралтын хувь өндөр байсаар байна. 
Жишиг байдлаар иж бүрэн камер суурилуулснаар 
хурд хэтрүүлж, осол аваар гарах тохиолдол буурах 
юм. Монгол Улс 2020 он гэхэд зам тээврийн ослоос 
үүдэлтэй амь нас алдах явдлыг 50% хүртэл бууруулах 
үүрэг амлалт авсан. Амлалтаа хэрэгжүүлэхэд энэхүү 
төсөл хувь нэмрээ оруулах юм.

Төр, хувийн хэвшлийн уялдаа сайжирч, хамтран 
ажилласнаар нийгмийн чухал асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулах боломж байгааг 
энэхүү хамтарсан төслөөс мөн харах боломжтой.

ЦЕГ “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ, МОБИКОМ КОРПОРАЦИТАЙ ХАМТРАН 
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ЧИГЛЭСЭН ТОМООХОН ТӨСӨЛ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА
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2019 оныг Монгол улсын Засгийн газраас 
“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон 
зарласантай холбогдуулан аймгийн ИТХ, Засаг 
даргын Тамгын газраас санаачлан аймгийнхаа 
59 баг улмаар малчид, иргэдэд хүрч ажиллах 
“ХӨДӨЛГӨӨНТ БАГ”-ийг 6 сарын  27-31-ний өдрүүдэд 
ажиллаа.

Аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатараар 
ахлуулсан . Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын 
хэсэгт нийт 26 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Ханбогд 
сумын Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 15, 
нийт 41 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Ханбогд 
сумын Ханбогд сумын Баян, Номгон, Хайрхан, 
Жавхлант, Гавилууд баг багт ажиллаж малчид 
иргэдэд нэг цэгээс төрийн үйлчилгээг хүргэлээ. 
“Хөдөлгөөнт баг”-ийн нэг цэгийн үйлчилгээнд 
нийт 20-иод төрлийн төрийн үйлчилгээг 400 гаруй 
алслагдсан багийн малчид, иргэдэд аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны “Бид хамтдаа” мөрийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлсэн 

болон 2019 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын тайлан, 
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үүнд: БОЭТ-ийн 
Хүүхдийн их эмч, Хэрмэн цахиур эмнэлгийн шүдний 
их эмч, Ханбогд сумын сум дундын эмнэлэг, Эхо, 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгогдох малчдын 
тэтгэвэр, тэтгэмж, Хөдөө аж ахуйн болон, малчдын 
төрөөс баримтлах бодлого, урамшууллын талаар, 
Газар эзэмших, өмчлөхөд тавигдах шаардлага, 
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны 
болон дулааны улирлын цаг агаарын урьдчилсан 
мэдээ, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас 
зарлагдсан болон цаашид зарлагдах төсөл хөтөлбөр, 
хөдөлмөр эрхлэлт, үнэт цаасны зах зээлийн 
мэдээлэл хүргэх, нотариатын үйлчилгээ, явуулын 
номын сан, Гэр бүлийн эерэг харилцаа зэрэг 
сэдвийн хүрээнд сургалт сурталчилгааны ажлыг 
хийж, нийт давхардсан тоогоор 2484 иргэнд эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ, үзлэг оношлогоо, 
сургалт мэдээлэл, зөвлөгөө, урлаг соёлын арга 
хэмжээг хүргэсэн байна.

 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаар:
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг Баян багт 

33, сумын төв дээр 21 хүүхдийг, Номгон багт 43, 
Хайрхан багт 40 Жавхлант багт 45, Гавилууд багт 
58, нийт 240 иргэнийг үзэж зөвлөгөө өгч, үзлэг 
шинжилгээнд хамрууллаа. Жирэмсэн 4 эхийг 
илрүүлж хяналтад авч, 1 эхийг Улаанбаатар хот 
руу шилжүүлсэн.  Үзлэг, оношилгоо, ЭХО, зүрхний 
бичлэг, ДОХ, тэмбүү,BC вирусийн зэрэг төрлүүдээр 
шинжилгээнд  нийт 235 иргэн хамрагдсан. Цөсний 
чулуутай 1 иргэн байсан бөгөөд  2 дахь шатлалд мэс 
заслын аргаар шийдвэрлүүлэхээр зөвлөсөн. АДИӨ 
7 хүнд эмийн эмчилгээ, шарх цэгцлэлт 3 иргэнд 
хийлээ.

 
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний чиглэлээр:

Нийт 256 иргэнд Нийгмийн халамжийн тухай 
болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль 
тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл 
зөвлөгөөг өгч, 242 ширхэг гарын авлага тараах 

2019.06.03

“ХӨДӨЛГӨӨНТ БАГ” ХАНБОГД СУМАНД АЖИЛЛАА



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

14  |  ot.mn

Ахмадын хорооноос явуулж байгаа үйл 
ажиллагаа нь нэг хэв загвартай байгаагаас 
ахмадуудын идэвх оролцоо жигд бус, тэдний 
заримынх нь хүсэл сонирхолд бүрэн нийцэхгүй 
зэрэг байдалд дүгнэлт хийж энэ оны 2-р улирлаас 
буюу 4 сараас эхлэн багуудын нэрэмжит сарын аян 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэн хуваарь гарган 
ажиллаж байгаа билээ. Ц.Өлзийтогтох даргатай 
Жавхлант багийн харьяат ахмадын зөвлөл нь 
сарын аянаараа “Оньсого таалцъя”, “Хомборой хаяж 
наадья”, “АХА” тэмцээн, “Монгол ардын дууг хэн 
сайн дуулах вэ”, “Сампин зангидах”, “Чулуу таалцах”, 
“Хөзөр тоглох”, “Дардс шидэх” зэрэг тэмцээнүүдийг 
зохион байгуулж, ахмадуудын таашаалд ихэд 
нийцсэн сайхан үйл ажиллагаа боллоо. “Оньсого 
таалцъя” тэмцээнд оролцсон ахмадууд маань 
ардын уламжлалт аман зохиол болох олон ховор 
оньсого хэлснийг багуудын ахмадууд таах гэж 
баг багаараа өрсөлдөв. Гавилууд багийн өндөр 
настан Р.Чулуу, Б.Дашзэвэг, Номгон багийн өндөр 
настан У.Баттөмөр нар хамгийн олон оньсого хэлж 
Гавилууд багийнхан багаараа хамгийн олон оньсого 
тааж тэргүүллээ. Оньсого хэлэх нь ой ухаанаа 
сэргээж, оюунаа сорин, мартсанаа санах, монгол 
уламжлалаа өвлүүлэн хадгалах  онцлогтой чухал 
зүйл байлаа. Сарын аяны хүрээнд Жавхлант багийн 
ахмадууд өргөөнд цугларсан ахмадуудад сүүтэй цай 
хоолоор үйлчилж байв.

Ч.Амгалан

ЖАВХЛАНТ БАГИЙН 
НЭРЭМЖИТ САРЫН 
АЯНЫ ХҮРЭЭНД

материалаар үйлчилсэн байна.
Ажиллах хугацаанд нийт 256 иргэнд /Баян 39, 

Номгон 41, Хайрхан 38, Жавхлант 43, Гавилууд 
95 /Нийгмийн халамжийн тухай болон Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль тогтоомж, төсөл 
хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөөг өгч, гарын 
авлага тараах материалаар үйлчилсэн байна.
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
чиглэлээр:

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн 
хүрээнд төрийн үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх 
“Хөдөлгөөнт баг”ийн бүрэлдэхүүнд орж 5-р дугаар 
сарын 2- өдрөөс Ханбогд сумаас эхлэн тус сумын 5 
багт 5-р сарын 31-ны өдрийн хүртэл багийн иргэдэд 
Газрын тухай багц хууль болон дагаж мөрдөх 
заавар журмын талаар мэдээлэл танилцуулга 
хийж, иргэдээс ирүүлсэн асуултад хариулан, 
Ханбогд сумын Газрын даамал Ж.Наранхүүтэй 
хамтарч газрын талаар өдөр тутам  үзүүлдэг төрийн 
үйлчилгээг хүргэж, иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийг 
шийдвэрлэн ажиллалаа.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, мал эмнэлгийн чиглэлээр:
Малын генетик нөөцийн тухай хууль,  Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн мэдээлэл, арьс, шир, хонь, тэмээний 
ноосны урамшууллын мэдээлэл, малын эрүүл 
мэндийн тухай хууль, халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакцинжуулалт, эмийн зөвлөгөө, 2019 
онд хийгдэх салбарын ажлын талаар мэдээлэл 
хийж эдгээртэй холбоотой саналыг  хүлээн авч  
ажилласан. Малчдын зүгээс голлон ноосны 
урамшуулал, мал эмнэлгийн эмийн заавар зөвлөмж, 
малын өвчлөл зэрэгтэй холбоотой мэдээллийг 
авсан.
Мал эмнэлгийн үйлчилгээ:

 Мал эмнэлгийн газрын малын их эмч Ж.Анхбаяр 
салбарын мэдээлэл,  малын эмийн зөвлөгөөг- 66 
малчин нийтдээ давхардсан тоогоор 5 багийн 
119  малчдад  зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж малын  
эмийн 12 нэр төрлийн 340,0 төгрөгийн эм бэлдмэл 
малчдад  худалдаалж зөвлөгөө заавар өгч эмийн 
сангийн үйлчилгээг хүргэж ажилласан.

Малчдад малын эрүүл мэндийн тухай 
хууль, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
вакцинжуулалт, эмийн зөвлөгөө, 2019 онд хийгдэх 
ажлууд, ноосны урамшуулал , цаг үеийн  талаар 
мэдээлэл хийж эдгээртэй холбоотой саналыг  
хүлээн авч  ноосны урамшуулалтай холбоотой 
асуудлыг шийдвэрлэж ажилласан. Малчдын зүгээс 
голлон ноосны урамшуулалтай холбоотой санал 
хэлж шийдвэрлэж өгөх хүсэлт тавьсан. Ханбогд 
сумын малын эрүүл мэндийн төвийг ажилд оруулах 
талаар Жавхлант багийн малчин асууж ИТХ-ийн 
дарга Ж.Занабазар харилт өгсөн. Аймгийн Засаг 
дарга Н.Наранбаатар 2019 онд Хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэржилтийн жилийн хүрээнд хийгдэх бүтээн 
байгуулалт, арга хэмжээний талаар илтгэлд  мал 
эмнэлгийн салбарт гол хийгдэх ажил бог малыг 
угаалгад хамруулах, хашаа хороог 100 % ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг эхлүүлэх  талаар мэдээлэл 
хийсэн.

  Төрийн үйлчилгээний хөдөлгөөнт багийн 
мэдээлэл, зөвлөгөө үйлчилгээний дараагийн урлаг 
соёлын арга хэмжээ театрын уран бүтээлчид ерөөл 
өргөх, уртын дуу дуулах, малчдыг бүжиглүүлэх, 
хөгжөөнт тоглоом гэх мэт олон үйлчилгээ үзүүлж 
малчдын сэтгэгдэл  өндөр хөдөлгөөнт багийн алба 
хаагчдад амжилт хүссэн үйл явдал болж өнгөрсөн.



2019 оны гуравдугаар сар

Орон нутгийн хэлтэс  |  15

“УНДАЙН ГОЛЫН 
УЛАМЖЛАЛТ ӨВ СОЁЛ”

ЖАВХЛАНТ, ГАЛИВУУД 
БАГУУДАД ГЕНГЕРАТОРТОЙ 
БОЛЛОО

Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутаг 
Ундайн гол дагуух малчин өрхийн ахмадуудын 
дунд хэрэгжүүлэх “Уламжлалт мал аж ахуйн өв, 
мэдлэгээ залуучуудад уламжлуулах” төслийн 
нээлт зургаадугаар сарын 7-ний өдөр Ханбогд 
сумын төвд боллоо. Энэхүү төсөл нь нэг жилийн 
хугацаанд хэрэгжих бөгөөд  нийт сургагч 40 
ахмадууд оролцож,  говь нутгийн уламжлалт мал 
аж ахуйн өв, мэдлэгээ залуучуудад таниулан түгээх, 
мал аж ахуйтай холбоотой уламжлалт мэдлэгээ 
залуучууд хойч үедээ зааж сургах сургалтууд 
зохион байгуулна. Уг төсөл нь Ханбогд сумын, Засаг 
захиргаа, малчид төлөөлөл болон “Оюу толгой” 
ХХК-ийн төлөөллөөс 2017 оны  тавдугаар сарын 
9-ний өдөр байгуулсан Гурван талт зөвлөлийн 

Малчдын гомдлыг барагдуулах гэрээний 13.2 
зүйл заалтын дагуу хэрэгжиж байгаа юм. Нээлтэд 
Ханбогд сумын Засаг даргын орлогч Б.Хуяг, Гурван 
талт зөвлөлийн малчдын төлөөлөгч Ч.Намнансүрэн, 
Оюу толгой ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны 
менежер Г.Сугар, Ханбогд сумын Ахмадын хорооны 
дарга Х.Нойноохүү болон төсөлд оролцож ажиллах 
Жавхлант багийн ахмадын төлөөлөл 20 гаруй 
ахмадууд оролцов. 

Төслийн нээлтийг өндөр настан Д.Цэцэгсүрэн 
гуай Монгол ардын “Говийн өндөр” дуугаар эхлүүлж  
өндөр настан Д.Ядамсүрэн гуай хуучир тоглон 
мэндчилгээ дэвшүүлэн төсөлд оролцох ахмадуудад 
амжилт хүсэв.

Ханбогд сумын Жавхлант багийн Засаг даргаас 
“Оюутолгой”  компанид тавьсан албан хүсэлтийн дагуу 
тус багийн үйл ажиллагааг дэмжих, иргэдийн ая тухтай 
байдлыг хангах зорилгоор Olimpian GEP 200-4 Mod-
el-ийн дизель генератор хандивлалаа. Тус генераторыг 
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатараар 
ахлуулсан ажлын хэсэг Жавхлант баг дээр ажиллах 
үеэр багийн засаг даргад хүлээлгэн өгч хандивын 
гэрээг үзэглэв. “Оюутолгой”  компани нь нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд тус багт тусламж дэмжлэг 
үзүүлэн хамтарч ажиллаж байгаад багийн удирдлагууд 
болон иргэд сэтгэл хангалуун байлаа. 

Мөн Рэдпаф Монгол ХХК “Оюу толгой” компаний 
орон нутагтай хамтарч ажилладаг бодлогыг шууд 
дэмжигч бас хамтрагч бөгөөд орон нутгаас иргэдийг 
ажилд авч ажлын байраар хангах талаар хичээн 
ажилладаг. Үүний хүрээнд Ханбогд сумын Гавилууд 
багийн төвийн хэрэгцээнд зориулж Юнитра ХХК-
тай хамтран 9кв-ын хүчин чадалтай Япон улсад 
үйлдвэрлэсэн Sawafuji Elemax загварын цахилгаан 
үүсгүүрийг бэлэглэж хүргэж өгч дэмжиж ажилласан 
билээ.
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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.

“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 V сарын 16-аас 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 6 удаагийн тохиолдлоор 
нийт 22.61мм бороо орсон бөгөөд салхины дундаж хурд 
5.8м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-тай ойролцоо 
хурдтай байв. ОЖД-аар V, VI саруудад салхины хурд 
5.7-6.5м/с орчим байдаг. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
дундаж агууламж өмнөх сарын дундажтай харьцуулaхад 
ойролцоогоор 2-5 дахин буурсан байна. Энэ сарын хувьд 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын 
Станц#1 (ХС)-д 0.005мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.011 мг/м3, 
Станц#3 (ХХБ) -д 0.007 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.003 мг/
м3  тус тус агууламжтай байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж ямагт Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд 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


