
Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   1

ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2015 он тавдугаар сарОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2015 ОНЫ ТАВДУГААР САР

Иргэдийн хөгжлийн төв нь орон нутгийн иргэд, 
төр болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүд, хоршоод болон “Оюу толгой” компани  
олон нийтийг хамарсан  арга хэмжээ, уулзалт, 
хурал зөвөлгөөн, сургалтыг тав тухтай, тохилог 
орчинд зохион байгуулах бололцоог бүрдүүлнэ.

(4-р нүүрт)

ХАНБОГД СУМ  
ИРГЭДИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВТЭЙ 
БОЛЛОО

СЭТГЭЛ, ЗҮТГЭЛ НЭГТЭЙ 
“ШУРХАН ЗАЛАА” 
ХОРШООНЫХОН
“Шурхан залаа” хоршоо 
байгуулагдаад удаагүй ч холыг харж, 
ихийг төлөвлөжээ.

(13-р нүүрт)

ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО СУМЫГ 
ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 
СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДОХОД 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭВ

(3-р нүүрт)

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧИД 
ТОРОМНЫ НООС САМНАХ 
ТУРШИЛТ ХИЙЛЭЭ

Tором самнаж, тором хяргаж 
харьцуулан үзүүлэв. 

(10-р нүүрт)



“Оюу толгой” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид 
болох Монгол Улсын Засгийн газар, 
“Туркойз Хилл Ресурс” болон “Рио Тинто” 
компани Оюу толгойн далд уурхайн 
бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэхээр 
шийдвэрлэснийг тус компани талархан 
хүлээн авлаа. “Оюу толгой” ХХК-ийн хувьцаа  
эзэмшигчид шийдвэрлэгдээгүй байсан 
асуудлуудаа эцэслэн тохирч, далд уурхайн 

бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлэх үндсэн 
зарчмуудыг тусгасан “Далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтын төлөвлөгөө”-нд 2015 оны 5 
дугаар сарын 19-нд гарын үсэг зурлаа.
Энэхүү төлөвлөгөөнд далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлуудыг 
тохиролцсоны дотор төслийн санхүүжилтийг 
эцэслэх, техник эдийн засгийн үндэслэлийг 
дахин хянах, батлуулах, шаардлагатай 

бүх зөвшөөрлийг авахад голлон төвлөрч 
ажиллах бөгөөд ингэснээр далд уурхайн 
бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн явуулах 
нөхцөл бүрдэнэ. 
Энэ онд “Оюу толгой” компани үйл 
ажиллагаандаа томоохон ахиц дэвшлүүд 
гаргасан нь далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг амжилттай үргэлжлүүлэх 
нөхцлийг бүрдүүлж байгаа юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ ДАЛД УУРХАЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ 
ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСНИЙГ ТАЛАРХАН ХҮЛЭЭЖ АВЛАА
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“Оюу толгой” компани хөрш зэргэлдээ 
сумуудын иргэдийг цахилгаан эрчим хүчээр 
хангах боломж бүрдүүлэхэд бодитой хувь 
нэмэр оруулж ирлээ. 2013 оны 11 дүгээр 
сард Оюу толгой уурхайгаас Ханбогд сумын 
хооронд 40 км урт, 35 кВ-ын хоёр хэлхээт 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон 
дэд станцын туршилт, тохиргооны ажлыг 
гүйцэтгэж,  “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх 
сүлжээ” ТӨХК-д хүлээлгэн өгсөн. “Оюу толгой” 
компани энэхүү ажлыг нийт 7.6 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлсэн юм. Ингэснээр 
Ханбогд сумынхан Оюу толгой уурхайгаас 

байнгын цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж 
эхэлжээ.

Монгол Улсын Эрчим хүчний яамнаас 
Ханбогд, Баян-Овоо сумын хэрэглэгчдийг 
Төвийн эрчим хүчний системээс 
цахилгаанаар хангах зорилго тавьсан бөгөөд 
үүнийг хэрэгжүүлэхэд нь зориулж Рио Тинто, 
“Оюу толгой” компаниас 270 сая төгрөгийн 
нэг удаагийн санхүүгийн дэмжлэгийг “Өмнөд 
бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-д 
үзүүлэхээр боллоо. 
Энэхүү дэмжлэг нь Оюу толгойн уурхайн 

цахилгааны дэд станц болон Төвийн 
эрчим хүчний дэд станцын хооронд 5.1 км 
урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
барихад зарцуулагдана. Тус агаарын 
шугамын барилгын ажил 5 дугаар сард 
эхэлсэн бөгөөд энэ оны 7 дугаар сарын 
сүүлчээр дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. Энэ 
ажил амжилттай хэрэгжсэнээр Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо сумын иргэд, 
хэрэглэгчид Оюу толгой уурхайн цахилгааны 
үүсвэрээс хамааралгүй болж, Төвийн эрчим 
хүчний системээс цахилгаанаар хангагдаж 
эхэлнэ.

ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО СУМЫГ ТӨВИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СҮЛЖЭЭНД 
ХОЛБОГДОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭВ
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Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Иргэдийн 
хөгжлийн төв 5 дугаар сарын 25-нд үүдээ 
нээлээ. Иргэдийн хөгжлийн төв нь орон 
нутгийн иргэд, төр болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, хоршоод 
болон “Оюу толгой” компани  олон нийтийг 
хамарсан  арга хэмжээ, уулзалт, хурал 
зөвөлгөөн, сургалтыг тав тухтай, тохилог 
орчинд зохион байгуулах бололцоог 

бүрдүүлнэ. Мөн иргэд орон нутгийн 
хөгжлийн талаар хэлэлцэж, нутаг усныхаа 
сайн сайханы талаар хэрхэн хамтарч, өөрийн 
хувь нэмрээ оруулах талаар хэлэлцэж 
тодорхой төсөл, хөтөлбөрүүд боловсруулж 
хэрэгжүүлэх болно.Уг төвийг “Оюу толгой” 
компани санхүүжүүлж байгуулсан юм.
Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт 
“Өнөөдөр та бид маш том бүтээн байгуулалт, 

хамтран ажиллах шинэ сайхан төвтэй 
боллоо. Энэхүү Иргэдийн хөгжлийн төвийг 
“Оюу толгой” компани анхлан санаачилж, 
өөрийн хөрөнгөөр барьж байгуулж өгснийг 
онцлон тэмдэглэхэд нэн таатай байна. 
Сүүлийн жилүүдэд “Оюу толгой” компанийн 
тусламжтайгаар манай суманд олон сайхан 
бүтээн байгуулалт бий болсон билээ. Энэ 
бол “Оюу толгой” компанийн орон нутгийн 

ХАНБОГД СУМ  ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВТЭЙ БОЛЛОО
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хөгжлийг дэмжих талаар ихээхэн санаа тавьдгийн  
илэрхийлэл юм. Тус компанийн удирдлага, хамт 
олонд сумынхаа ард, иргэдийн өмнөөс гүн 
талархлаа илэрхийлье” гэв. “Оюу толгой” ХХК-
ийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал Айвен 
Велла нээлтийн үеэр “Аюул осолгүй, тогтвортой 
үйл ажиллагаа бүхий зэсийн уурхайг бүтээн 
байгуулахын зэрэгцээ эрдэс баялгаас эрдэм 
мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх нь Оюу 
толгойчуудын эрхэм зорилго билээ. Мэдээллийн 
технологийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн, 
интернэт, компьютер, сургалтын төхөөрөмжөөр 
тоноглосон Иргэдийн хөгжлийн төв нь Ханбогд 
сумын төдийгүй зэргэлдээх сумуудын залууст говь 
нутгаасаа дэлхийг таньж мэдэх үүд хаалгыг нээж 
өгнө гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 
Түүнчлэн бизнес эрхлэгчид, хоршоодынхон энэ 
төвөөр үйлчлүүлж, өөрсдийн хөгжилд тус нэмэр 
болох мэдлэг, мэдээллийг олж авна гэж итгэж 
байна” гэж хэллээ. Төвийн барилгыг Монголын 
компани барьсан бөгөөд 100 хүний суудалтай 
хурлын танхим, орчин үеийн технологиор 
хангагдсан  мэдээллийн өрөө,  өдөр тутмын үйл 
ажиллагаагаа эрхлэх оффисын өрөө, компьютер 
суурилуулсан сургалтын танхимтай юм. Энэхүү 
барилга нь  байнгын интернэт, цахилгаанаар 
хангагдсан бөгөөд халуун, хүйтэн усны шугаманд 
холбогдох боломжтой юм. Төвийн үйл ажиллагааг 
сумын иргэдийн төлөөлөл, Засаг даргын тамгын 
газар, “Оюу толгой” компанийн хамтарсан зөвлөл 
удирдан зохицуулах юм. 
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Ханбогд сумын төвд байрлах хатуу 
хучилттай авто замын дагууд үерийн ус 
зайлуулах шуудуу байгуулах ажлыг “Оюу 

толгой” ХХК-ийн санхүүжилтээр MMS 
Engineer ХХК гүйцэтгэж байна. Үерийн 
ус зайлуулах шуудуу нь дагтаршуулсан 

ЗАМ ДАГУУ ҮЕРИЙН УСНЫ ШУУДУУ БАРЬЖ БАЙНА 

ҮЕРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУУДУЙН БАЙРШЛЫН ЗУРАГ

шороон гадаргатай, 2-8 м орчим өргөн, 
40 см гүн,  хүн болон тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнд ямар нэгэн саад учруулахгүйгээр 
төлөвлөсөн бөгөөд сумын төвийн таван 
байршилд авто замыг хөндлөн сэтэлж 600 мм-
ийн диаметртэй хоолой тавина. 
Үүгээр цугларсан усыг  нэвтрүүлэх боломж 
бүрдүүлж өгөх юм.  

Энэ шуудуу ширүүн бороо болон үерийн  
нөхцөлд их хэмжээний усны урсалтыг 
чиглүүлж,  улмаар үерийн ус нь Их булаг руу 
нийлэх юм.

Ингэснээр сумын төв дэх замын дагуу 
байрладаг өрх, байгууллагуудын орчимд ус 
цугларах нь багасна. Хэдийгээр энэ шуудуу 
сумын хэмжээний үерийн усыг зайлуулах 
байгууламж биш ч тодорхой цэгүүдийг үерийн 
уснаас хамгаалах боломжтой. 

Шуудууны барилгын ажил энэ оны 6 дугаар 
сарын эхээр дуусах төлөвлөгөөтэй бөгөөд 
газар, шорооны ажлыг грэйдэр, экскаватор, 
нягтруулагч зэрэг тоног төхөөрөмж ашиглан 
гүйцэтгэхийн зэрэгцээ сэтэлсэн замыг буцааж 
хийхдээ бетон цутгаж сэргээх юм. 
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БАГШ, СУРАГЧИД 
ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙД ЗОЧЛОВ

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИАС 
ОРОН НУТАГТ ХАНДИВЛАСАН 
ЭД МАТЕРИАЛ 

(2015 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛ)

Ханбогд сумын Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн хонхны баяр 5 дугаар сарын 23-
нд боллоо. Энэ удаа анхны 12-р ангийн хоёр 
бүлгийн 64 сурагч төгсч, амьдралын гараагаа 
эхэлж байна. 

Уг “Эрдмийн баяр” дээр “Оюу толгой” 
компанийг төлөөлж, Нийгмийн харилцааны 
мэргэжилтэн Ж.Чингэс, ажилтан Д.Билгүүн нар 
төгсөгчдөд баяр хүргэж, ая дуу өргөн барилаа. 
Үүний маргааш буюу 5 дугаар сарын 24-
нд эдгээр төгсөгчид болон Ханбогд сумын 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 14 багш 
Оюу толгой уурхайд зочилж, танилцах аялал 
хийсэн юм. 

Тэд өөрсдийн төрсөн нутагт нь үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа дэлхийд томоохонд ордог Оюу 
толгой уурхайн цогцолборын үйл ажиллагааг 
нүдээр үзэж, өндөр сэтгэгдэлтэй байлаа. 

Мөн  “Оюу толгой” компанийн ажлын байрны 
орчин, хүний нөөцийн бодлоготой танилцлаа.

“Оюу толгой” компани нийгмийн 
хариуцлагынхаа  хүрээнд орон нутгийн аж ахуйн 
нэгж,  байгууллагууд болон хувь хүмүүст хүлээн 
авсан хүсэлтийн дагуу хандив тусламж  үзүүлэн,  
хамтран ажиллахыг эрмэлздэг.  

Энэхүү хандив тусламжийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулахад Өмнөговь аймаг,  сумын 
Улаан Загалмайн хороотой хамтран ажилласаар 
ирсэн бөгөөд хандивын эд материалын 
үнэлгээг тус хороодоор  хийлгэдэг болно. 
Цаашид  хандив тусламжийн хүсэлт Өмнөговь 
аймаг, сумдын Улаан Загалмайн хороодоор 
дамжих боллоо. 

Орон нутгийн аж ахуйн нэгж,  байгууллага, ард 
иргэдэд 2015 оны 1 дүгээр улиралд хандивласан 
эд зүйлсийн талаар мэдээг та бүхэнд хүргэж 
байна.  Түүнчлэн хаягдал мод авах зөвшөөрлийн 
бичгийг Ханбогд сумын оффист 7 хоног бүрийн 
даваа  гаригт олгож байна. 

Мөнгөн дүн- төгрөгөөр
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- Сайн байна уу? Та өөрийгөө манай 
уншигчдад танилцуулах уу?

- Миний нэрийг М.Дамдинсүрэн 
гэдэг. Энэ нутгийн унаган хүн. Одоо 
“Оюу толгой “ компанийн Нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн туслах 
ажилтнаар ажиллаж байна. 

- Та хэзээнээс уран бүтээл хийж эхэлсэн 
бэ?

- Би залуу байхдаа ганц хоёр шүлгийн 

М.ДАМДИНСҮРЭН: 2012 ОНД “СУДАР” ХУВИЙН НОМЫН 
САНГАА БАЙГУУЛСАН

төлөө цохилох зүрх” ном бичсэн. 
Номын агуулга нь Монгол улсын 
онц хилчид, хилийн цэрэг туслах 
баригадын гишүүн, малчин онц хилчин 
эмэгтэйчүүдийн тухай юм.  

- Номоо яагаад ингэж нэрлэх болсон бэ? 
- Би 1966-1969 онд хилийн алдарт 7 

дугаар отрядад гурван жил цэргийн 
алба хаасан. Эх орны тусгаар 
тогтнол, Монгол улсын дархан хил 
халдашгүй дархан байх ёстой. Иймээс 
миний сэтгэл зүрх эх орон, газар 
шороо, хилийнхээ төлөө цохилж 
явдаг. Боржин чулуун багана дээр 
нь Монгол гэж бичсэн. Бойвтой 
хөлийн мөр дэргэд нь үлдсэн. Босоо 
цагаан сүлдэнд нь болжмор ч шүргэн 
нисдэггүй дархан хил тайван байх 
ёстой. 

 Тусгаар тогтнолоо алдвал 
 Тужийн нарсанд нойрссон 
  Өвгөдийн минь сүнс 
  Өндөлзөж хашгирна
 Тугийн цохионд мөнхөрсөн 
 Туяхан бүсгүйн булш цусаар уйлах 

сонсогдоно.

мөр холбож байсан. Харин эрчимтэй 
бичсэн гэвэл 2000 оноос хойш юм 
даа. 

- Та хэдэн ном бичсэн бэ?
- Ном бол миний үнэт хөдлөшгүй 

хөрөнгө. 2000 оноос 12 ном бичиж, 
хэвлүүлсэн. Анхны ном маань “Гурван 
мянган чонын хөнөөл”юм. Хамгийн 
сүүлд 2014 онд “Хилчин эрсийн 
зүрхний бичээс найраглал”  “Эх орны 
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СУРАГЧИДТАЙ УРЛАГИЙН 
СЭДВЭЭР ЯРИЛЦЛАА- Цаашид ямар ном бичихээр төлөвлөж 

байгаа вэ?
- Одоо “Мөнхийн овгийн удмын түүх 

дурсамж 1“ номыг ахтайгаа хамт 
бичиж байна. Мөн “Эргэн дурсах 
андууд” ном бэлтгэсэн. Одоогоор нэр 
өгч чадаагүй, цөөхөн шүлэг, хошин 
шог оруулсан ном эхлээд байна. 

- Таны номыг хаанаас авч унших вэ?
- Миний номыг “Судар” номын сангаас 

авч унших, худалдан авч болно.  
- Та бас номын сангийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг гэсэн тэр талаараа 
уншигчдад мэдээлэл өгөөч ?

- “Оюу толгой” компанийн 
тусламжтайгаар 2012 оноос “Судар” 
хувийн номын сан байгуулсан. 
Одоогоор 600 гаруй номтой. Сүүлийн 
үеийн шинэ номоор баяжуулдаг. 160 
гаруй уншигчтай болсон.   

- Уншигч хүүхэд, залуучуудад хандаж та 
сургаалиасаа хайрлаач?

- Ном соёл хэнд ч үнэгүй тусалдаг багш 
юм. Түүх соёл, номыг зэрлэгээр устгах 
нь тэнэг хүний авир болно. Ном цагаан 
буянтай. Сумандаа анх удаа 1966 онд 
Д.Нацагдорж тэмдэгтэн болж байсан 
нь миний насан туршийн дурсамж. 
Номыг үргэлж унш, онц сонирхолтой 
зүйлээ тэмдэглэж дахин унш, ухаан 
бодлын түгжээ нээгдэнэ.  

“Оюу толгой” компанийн Нийгмийн 
харилцааны хэлтсээс Ханбогд сумын 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг 
мэргэжлээ зөв сонгоход нь туслах зорилгоор 
“Мэргэжил бүхэн сайхан” уулзалтыг сар бүр 
зохион байгуулдаг. Ээлжит уулзалт 5 дугаар 
сарын 20-нд болж, Монгол улсын Соёлын 
тэргүүний ажилтан, Буриадын Соёлын өвийн 
дэд ерөнхийлөгч Жаргалсайханы Чингэс 
уригдан, сурагчидтай урлагийн тухай, энэ 
салбартай амьдралаа хэрхэн холбосон, 
урлаг нийгэмд ямар ач холбогдолтой болох, 

урлагийн салбарт ажиллавал ямар давуу 
тал болон эрсдэлтэй байдаг, Монголын 
урлагийн өнөөгийн байдал, дуучин болох 
талаар, урлагийн хүн болохын тулд ямар 
чадвараа хөгжүүлэх ёстой вэ зэрэг сэдвээр 
ярилцлаа. Мөн тэдний сонирхсон асуултад 
дэлгэрэнгүй хариулав. Энэ үеэр сурагчид 
зочноо хүндэтгэж, Буриад ардын “Мэнд 
Амор”, “Тоонот нутаг” дуу дуулж, ёохор бүжиг 
сонирхуулсан юм. Уулзалтын дараа дуучин 
болох сонирхолтой хүүхдүүд хоолойгоо 
шалгуулж, мэргэжлийн зөвлөгөө авлаа. 
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ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧИД ТОРОМНЫ НООС САМНАХ 
ТУРШИЛТ ХИЙЛЭЭ
Ханбогд сумын М.Дагвасүрэн тэргүүтэй 
“Говийн баян эрдэнэс” хоршооны гишүүд 
Бодлого судлалын төвтэй хамтран тэмээний 
ноосны шинэчилсэн стандарт, “Монголын 
хаан ширхэгт” тэмдгийн шаардлага хангасан 
торомны ноосыг самнаж бэлтгэх туршилтын 
ажилд оролцож, улмаар 12 суурийн  354 тором 
самнаж 510.7 кг ноос бэлтгэжээ. Энэ үеэр 
тором самнаж, тором хяргаж, ноосны гарц, хог 
хаягдал, самнах болон хяргах цаг хугацааны 
зөрүү, ажлын бүтээмж, самнасан торомны 
гадаад өнгө үзэмж, арьсанд үлдэж байгаа үсийг 
харьцуулан үзүүлэв. 
Туршилтанд Швейцарын Хөгжлийн 
агентлагийн “Ногоон алт” төслийн 
маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсэг, 
МААЭШХүрээлэн, үндэсний үйлдэрлэгч 
‘Говь’ ХХК оролцлоо. Бодлого судлалын төв 

торомны ноос лабораторийн шинжилгээ 
хийх, угаах, самнах, ээрэх, эцсийн бүтээгдэхүүн 
хийж зах зээлд гаргах  талаар Монголын 
ноос ноолуурын холбоо, Говь ХК-тай санамж 
бичиг байгуулж, хамтран ажиллаж байна. 
Мөн торомны ноосны голч, агууламж, урт, 
атирааг тодорхойлох зорилгоор лабораторийн 
шинжилгээнд зориулж, настай 58 торомноос 
гадна 2, 3 наст 14, нийт 72 тэмээнээс ноосны 
дээж авчээ.
Торомны самнасан ноосны чанарын 
үзүүлэлтүүд “Говь” ХК-ийн лабораторийн 
урьдчилсан дүнгээр ноолуур үс 81.4 %, 
ноолуурын голч 16.8 микрон гарсан нь 
торомны ноосны шинэ стандарт, “Монголын 
хаан ширхэгт” тэмдгийн шалгуур үзүүлэлтийг 
хангаж байгаа төдийгүй голчийн хувьд 
ямааны ноолууртай адил байгаа юм. Тиймээс 

торомны ноосоор хийсэн бүтээгдэхүүний 
чанар, үнэлэмжийг эрс өсгөх, малчдын орлогыг 
нэмэгдүүлэх томоохон боломж нээлттэй байна. 
 “Монголын хаан ширхэгт” гэдэг гэрчлэх тэмдэг 
нь ямар нэгэн брэнд /худалдааны тэмдэг/ 
биш бөгөөд зөвхөн тухайн бүтээгдэхүүнийг 
бүрдүүлж буй түүхий эдийн гарал үүсэл 
хийгээд чанарын үзүүлэлтийг Монгол 
Улсын Стандартын  хамгийн дээд ангиллын 
шалгуурт нийцэж буйг гэрчлэх баталгаа юм. 
Бодлого судлалын төвийн зөвлөх А.Болдсүх 
“Бид торомны самнасан ноос бэлтгэх, өндөр 
үнэ хүрэх бүтээгдэхүүн хийж, зах зээлд 
таниулах талаар Монголын ноос ноолуурын 
холбоо, Ногоон алт төслийн Маркетингийн 
бүрэлдэхүүн хэсэгтэй санамж бичиг байгуулж, 
хамтран ажиллаж байна” хэмээн ярилаа.
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МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙГ ХӨНГӨВЧЛӨХ 
ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛНЭ

“Оюу толгой” компанийн Нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн ажилтан П. Болд, 
жолооч Б.Хаш-Эрдэнэ,  нар өнгөрсөн онд 
Австрали улсад цахилгаан хайчаар хонь хяргах 
сургалтад сууж, хонины фермд дадлага хийсэн 
юм. Сургалтаар Б.Хаш-Эрдэнэ цахилгаан 
хайчаар хонь хяргах, П.Болд ноос ангилах 
хоёрдугаар зэргийн батламж авчээ.

Тэд Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын хүсэлтээр 
цахилгаан хайчаар тэмээ ноослох сургалтыг 
5 дугаар сарын 13, 14-нд Ханхонгор сумын 
Өгөөмөр баг дээр аймгийн бүх сумын 
төлөөлөл болох 34 хүнд явууллаа. 

Уг сургалт амжилттай болж, оролцогчид идэвх 
чармайлттай, суръя гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй 

байсан юм. Энэ үеэр аймгийн зарим удирлага, 
мэргэжилтнүүд ирж, сургалтын явцтай 
танилцаж, “Оюу толгой” компанийн Нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн хамт олонд талархлаа 
илэрхийлсэн байна. 

Мөн Өмнөговь аймаг Монголд анх удаа 
малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх технологи 
нэвтрүүлэх зорилт дэвшүүлж, гараагаа 
амжилттай эхэлснийг тэмдэглэж, сумуудын 
төлөөллүүдээ анхдагчаар бүртгэж байгааг 
мэдэгджээ. 

Үүнээс гадна 7 дугаар сарын эхээр хонины 
ноос хяргах сургалт дахин зохион байгуулах 
хүсэлт гаргалаа. 
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ХОРШООНЫ ГИШҮҮД ЦАХИЛГААН 
ХАЙЧААР ТЭМЭЭ НООСЛОЖ БАЙНА

“Говийн Баян Эрдэнэс” хоршооныхон энэ 
жилийн ноосны улирлаар тэмээ ноослох баг 
гаргаж, малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх 
цахилгаан хайчаар тэмээ хяргаж байна. 
Энэ хоршооны 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 
цахилгаан хайчаар тэмээ ноослох сургалтад 
хамрагджээ. 
“Оюу толгой” компанийн Бизнесийг дэмжих 
хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү багт цахилгаан 
хайч, дагалдах хэрэгслэлүүдийг хангаж хоёр 

сарын хугацаатай ашиглуулах гэрээ хийсэн 
байна. Хоршооныхон одоогоор 200 орчим 
тэмээ ноосолжээ. 12 малчин өрхийн 400 орчим 
тэмээ ноослохоор төлөвлөн ажиллаж байна. 
“Говийн Баян Эрдэнэс” хоршоо 2014 оны 7 
сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 68 гишүүн 
малчин өрхтэй. Өнөөдөр мал аж ахуй эрхлэх, 
түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа юм.      

БАЙГАЛИА 
ХАМГААЛАХАД ХУВЬ 
НЭМРЭЭ ОРУУЛЛАА

“Терра Экспресс” компани Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумтай хамтран ажилладаг. Тус компани 
хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд орон нутаг 
руу чиглэсэн олон үйл ажиллагаа явуулж иржээ. 
Компанийн ажилтнууд 5 дугаар сарын 2-нд Оюу 
толгой уурхайгаас хил хүртэлх засмал зам дагуух 
талбайг бүрэн цэвэрлэж, орон нутгийн байгаль 
орчныг хамгаалах үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрээ 
оруулсан байна. 
“Терра Экспрес” компани “Оюу толгой”-н зэсийн 
баяжмал болон дотоодын тээвэр хийдэг. Нийт 
160 ажилтантай бөгөөд 128 нь Оюу толгой 
уурхай дээр ажиллаж байна.   
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“Цувж явсан барнаас, цуглаж суусан шаазгай хүчтэй” 
гэсэн үг бий. Хүчээ нийлүүлж хоршиж, хамтрахын давуу 
талыг зүйрлэсэн энэ үгийг Монголчууд хэлэх дуртай. 
Гэхдээ зүгээр хэлээд суух биш ажил, амьдралдаа хийж, 
хэрэгжүүлээд эхэлж. Ийм нэгэн хоршоо Өмнөговь 
аймгийн Баян-Овоо сумын Могойт багт байх. 
Хэдийгээр “Шурхан залаа” хоршоо байгуулагдаад 
удаагүй ч холыг харж, ихийг төлөвлөжээ. Тэд анх 
2013 онд хоршооны тухай хууль, дүрэм судалж, есөн 
гишүүнтэй байгуулахаар төлөвлөөд байтал “Оюу 
толгой” компаниас хоршоог дэмжих сургалт, зөвлөгөө 
өгөөд эхэлж. Энэ сургалтад хамрагдаад ес биш бүр 30 
гишүүнтэй хоршоо байгуулж, 2013 оны 10 дугаар сарын 
2-нд үүдээ нээж, өрхөө татсан байна. 
Хоршооны захирал Ц.Энхтөр “Бүх гишүүнээ сургалтад 
хамруулсан. Монголын хоршооллын сургалт, 
мэдээллийн төвийн гүйцэтгэх захирал Ц.Мягмар-
Очир мэргэжилтнүүдтэйгээ ирж, хоршооны дүрмээс 
эхлээд хэрхэн байгуулах гээд олон талын ойлголт 
өгсөн байгаа. Бид нар ч эхлээд мэдлэг муухан байсан. 
Сургалт ч үр дүнгээ өгсөн” хэмээн ярилаа. “Шурхан 
залаа” хоршоо есөөс дээш гишүүнтэй байж болно гэсэн 
хоршооны хуулинд заасны дагуу яг есөн гишүүнтэй 
байгуулагдах гэж байв. Гэвч “Оюу толгой” компанийн 
сургалтад суусны дараа ажлаа ном журмаар нь 
эхэлж, анхны төлөвлөгөөгөө өөрчилж, гишүүдийнхээ 
тоог ч нэмсэн байна. Энэ сургалт танхимд суулгаад 
онол заагаад байсангүй. Өмнөговь аймгийн Манлай, 
Дорноговь аймгийн Мандах, Сайншанд, Сайхандулаан, 

СЭТГЭЛ, ЗҮТГЭЛ НЭГТЭЙ “ШУРХАН 
ЗАЛАА” ХОРШООНЫХОН

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал, Төв аймгийн  
Алтанбулаг сумын хоршоодын үйл ажиллагаатай 
танилцуулж, туршлагыг нь судлуулсан байна. Бас 
Улаанбаатар хотод байх малын гаралтай түүхий 
эд авч боловсруулдаг зарим үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаатай танилцаж, хоршоологчдын үндэсний 
чуулганд ч оролцуулсан аж. 
“Шурхан залаа” хоршооныхон малын гаралтай 
түүхий эд, арьс нэхийгээ бага зардалаар, өндөр үнээр 
нийлүүлэх зорилготой ажилладаг. Боруулалтын 
мөнгөнөөсөө  хоршооныхоо санд хуримтлуулна. Мал 
эмнэлгийн үйлчилгээ явуулахаас гадна 5 га газартай 

бөгөөд 2 га-даа тэжээлийн ургамал тариалах гэнэ. 
Өмнө нь бага хэмжээгээр эрдэнэшиш, наранцэцэг 
тариалж үзсэн бөгөөд хэмжээгээ нэмэхээр 
төлөвлөсөн байна. Ургалт боломжийн ч усалгаа 
нэлээд шаардана. Ц.Энхтөр “Энэ ургамлууд тэжээллэг 
сайтай. Говийн нөхцөлд усны асуудлыг нь шийдэхэд 
жаахан бэрхшээл үүсээд байна. Сумаас шийдэж өгье 
гэсэн. Уг нь тариад, буталж жижиглээд тэжээлийн 
ургамал болгоход ашигтай” хэмээн танилцуулж 
байсан.  
Орон нутагт хоршоо байгуулах, бэхжүүлэхэд 
тулгардаг гол бэрхшээлийн нэг бол санхүүжилт. 
“Шурхан залаа” хоршооны гишүүд анх 50 мянга 
төгрөг нийлүүлж,  хурамтлал үүсгэсэн үйл ажиллагаа 
явуулахад “бэл дутах” нь олонтаа. “Шурхан залаа” 
хоршооны захирал Ц.Энхтөр “Оюу толгой компани 
өнгөрсөн жилүүдэд малчдад өвс, тэжээл үнэгүй өгч 
байсан. Энэ жил хоршоодоор дамжуулан, өвс, тэжээл 
борлуулж, мөнгөөр нь хоршоодын эргэлтийн сан 
үүсгэсэн. Манай хоршоо өвс, тэжээл борлуулсан 
байгаа. Үнэхээр том дэмжлэг” хэмээн ярилаа. Тэд өвс, 
тэжээл борлуулсан орлогоосоо мал эмнэлгийн эмийн 
эргэлтийн сан бий болгосон байна. 
 “Олны хүч оломгүй далай” гэдэг. Тиймээс хоршооны 
гишүүдийн тоогоо 50 болгоно гэсэн төлөвлөгөөтэй. 
Говийн нэгэн сум дахь “Шурхан залаа” хоршооны 
тухай өгүүлэхэд ийм. Сэтгэл байвал амжилт гардаг. 
Тэдэнд сэтгэл ч, зүтгэл ч байна. Амжилт ч бас ойрхон 
байгаа биз ээ.
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Агаар дахь 500 микроноос бага хэмжээтэй хатуу 
биетийг ерөнхийд нь тоос гэж нэрлэдэг. Харин 1 
см уртыг 10’000 хуваасан нэгжийг 1 микрон гэдэг. 
Машин явж өнгөрөхөд дэгдэх тоос нь харьцангуй том 
хэмжээтэй бөгөөд хэсэг хугацааны дараа газар унаж, 
агаар тунгалаг болсон мэт харагдана. Гэвч бидний 
хамгийн чухалд үзэх ёстой маш бага ширхэглэгт 
тоосонцорууд агаарт дэгдсэн хэвээр байх бөгөөд 
энэ нь энгийн нүдээр үзэх боломжгүй хэт жижиг юм. 
Үүнийг DustTrak зэрэг нарийн хэмжилтийн багажны 
тусламжтай тодорхойлдог. Хүний эрүүл мэнд болон 
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлтэй холбоотойгоор 
дэлхий даяар 10 микроноос бага хэмжээтэй тоосонд 
илүү анхаарал хандуулдаг бөгөөд тоосны хэмжилтийн 
багажуудад  PM10, PM2.5 хэмээх хэмжигдэхүүнийг 
суулгасан байдаг. 10 микроноос бага хэмжээтэй тоос 
нь хүн, амьтны эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх 
бөгөөд тухайлбал уушигны мөгөөрсөн хоолой 

болон хялгасан судлуудад хуримтлагдах, уушигны 
цулцангуудад шигдэх аюултай. 
Оюу толгой төслийн Байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд уурхай, түүний ойр орчим, 
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолой, болон Оюу 
толгой-Гашуун сухайтын замын дагуу нийт 38 тоосны 
хяналт, шинжилгээний цэг (ТХШЦ)-т харилцан 
адилгүй  хугацааны давтамжтай агаар дахь тоосны 
хяналт шинжилгээ хийдэг. Энэ удаагийн дугаарт  2015 
оны  4 дүгээр сарын уурхайн орчмын цэгүүдэд том 
ширхэглэгт PM 10 тоосны 24 цагийн турш хэмжсэн 
мэдээг танилцуулж байна. Хэмжилтийн үр дүнг 
Монгол улсын стандарт MNS4585:2007–д заасан 24 
цагийн дундаж хүлцэх агууламж (0.10 мг/м3)-тай 
харьцуулав. Монгол улсын агаарын чанарын стандарт 
нь улсын хэмжээнд нэгдсэн нэг бичиг баримт байх 
бөгөөд газар нутгийн онцлогоос хамааран хангай, 

говийн бүс нутаг гэж ангилаагүй тул хуурай бүс нутагт 
тоосны хэмжээ агаарын чанарын стандартыг давах 
хандлагатай байдаг. 
Тоосны хэмжилт нь салхины хурд болон чиглэлээс 
ихээхэн хамаарна. Өнгөрсөн 4 дүгээр сар уурхайн 
хуучин нисэх буудлын техникийн нөхөн сэргээлтийн 
хугацаатай давхцаж байгаа тул тоосны хэмжээ 
стандартаас тодорхой хэмжээгээр давсан үзүүлэлт 
харагдаж байна. 
Улаанбаатар хотын МҮОНРТ орчимд 4 дүгээр сарын 
20-26 ны өдрүүдэд хэмжилт хийхэд 7 хоногийн 
дундаж PM 10 тоосны хэмжээ 237.54 мг/м3 байсан 
байна. (Мэдээллийн эхсурвалж: http://www.airquality.
ub.gov.mn ) Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны 
нөлөөллөөс ангид хяналтын цэгийн үр дүнтэй 
бусад цэгүүдийн үр дүнг харьцуулж үзвэл уурхайн 
баруун урд талд байрлах ТХШЦ-04-өөс бусад цэгүүд 
дэх бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 3-13 дахин 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
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Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг /WCS/ 
нь малын бэлчээрт учруулж буй нөлөөг бууруулах, 
зэрлэг амьтад ба тэдгээрийн нүүдэллэж буй нутгийг 
хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байна. 
WCS нь байгаль зэрлэг амьтдад ээлтэй мал аж ахуйг бий 
болгох эрмэлзлэл бүхий хоршоодтой хамтарч ажиллах 
сонирхолтой байна.  Энэ төслийн хүрээнд хамтарч 
ажиллах хоёр хоршоодыг сонгон тэднийг чадавхижуулж, 
үйл ажиллагааг нь бэхжүүлснээр бэлчээр, зэрлэг амьтад 
болон малын эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй мал аж ахуйг 
бий болгох зорилготой билээ. Үүнээс гадна эдгээр сайн 
ажилласан хоршоодын ноолуурыг ахиу үнээр худалдан 
авах сонирхолтой худалдан авагчидтай холбож өгөх 
болно.

ТӨСЛИЙН ҮР ӨГӨӨЖ
1. Хоршоог нарийн зохион байгуулалт, удирдлагатай 
болгох, санхүү болон бизнесийн менежментийг 
сайжруулах  сургалтанд хамруулах
2. Малын эрүүл мэндийг сайжруулах, ашиг шимийн гарц, 
чанарыг дээшлүүлэх мөн үүлдэр угсааг сайжруулахад 
сурган, дэмжлэг үзүүлэх
3. Байгальд ээлтэй ноолуурыг ахиу үнээр худалдан авах 
худалдан авагчидтай холбож өгөх
4. Хоршоог Хөдөө аж ахуйн биржид бүртгүүлж үйл 
ажиллагаа, үр өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх
5. Хоршооны гишүүдийн оролцоо, мэдлэг, мэдэллийг 
дээшлүүлэх

ТӨСӨЛД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА
1. Чанартай, шилдэг омгийн ноолуур нийлүүлэх хэтийн 

зорилготой хоршоо байх
2. Сайн дураараа нэгдсэн, ардчилсан, хамтын 
удирдлагатай, гишүүд/малчдын хяналт шаардлагыг 
хүлээн авч ажиллах, зохион байгуулалт сайтай, гишүүд 
хоорондын итгэлцэл, идэвхи сайтай хоршоо байх

ТӨСЛИЙН ТАЛААРХИ УУЛЗАЛТ
1. 6-р сарын 15-нд өглөө 9.00 цагт Ханбогд сумын төвд 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл олгох уулзалтад сонирхож буй 
хоршоодыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. /Энэхүү 
уулзалт зохион байгуулагдах газрыг Ханбогд сумын 
мэдээллийн самбар дээр 6-р сарын 10-наас зарлана. 
Жич: хуралд оролцохоор ирсэн хоршоодод шатахууны 
болон томилолтын зардал олгогдохгүй болно/
2. 6-р сарын 15-17-ны өдрүүдээр сонирхож буй 
хоршоодтой жич уулзаж ярилцана. 
3. Ханбогд, Манлай, Баян Овоо сумдын хоршоодоос 
нийтдээ 2 хоршоог сонгон шалгаруулж, төслөө 2015 оны 
10-р сарын сүүлээр албан ёсоор эхлүүлнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
1. Уг төсөлд хамрагдахыг хүссэн хоршоо нь хоршооны 
дүрэм, гишүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, 
амжилттай хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан 
болон ирээдүйн зорилгоо тодорхойлсон баримт 
бичигтэй ирнэ үү.

ХОЛБОГДОХ УТАС: 11323719, 99157064, 
ИМЭЙЛ ХАЯГ:   onon@wcs.org
Хэрэв боломжтой бол дээрх имэйл хаягаар хоршооныхоо 

дүрмээ урьдчилан явуулна уу.

ХОРШООГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗАМААР НООЛУУРЫН 
НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛД ХАМРАГДАХ УРИЛГА

өндөр агууламжтай байв. 4 дүгээр сарын тоосны хяналт 
шинжилгээний ажилд орон нутгийн зүгээс Ханбогд 
сумын Цаг уурын станцийн техникч Т.Жавхлантуяа, 
Ханбогд сумын Жавхлант багийн малчин Д.Мөнхбаяр 
төслийн талбайн зүүн урд хэсэгт орших цэг дээр хяналт, 
ажиглалт хийлээ.
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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. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу. 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 5-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар otcommunities@ot.mn хаягаар эсвэл 9903 4732  
(Oюу толгой уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын оффис),  9909 8406 (Даланзадгад сумын оффис) руу 

холбогдоно уу. Гомдлын маягтыг дээрх оффисуудаас авч болно.

Гомдол: 
Орон нутгаас барилга, бүтээн 
байгуулалтын (зам, гэрээт компани) хоёр 
(2), нөхөн олговортой холбоотой нэг (1) 
гомдол хүлээж авсан бөгөөд эдгээрийг 
холбогдох хэлтэс, албан тушаалтанд 
хүргэж, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч 
байна.   
Хүсэлт: 
Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, 
иргэдээс нийтдээ хорин (20) хүсэлт хүлээн 
авсан бөгөөд тэдгээрийг шийдвэрлэн 
ажиллаж байна. 
Хүсэлтүүдийн ихэнх хувийг дэмжлэг 
туслалцаа, хамтран ажиллах, хандив 
хүссэн хүсэлт эзэлжээ. 
Мөн хүний нөөцтэй холбоотой таван 
(5) хүсэлт нь ажилтан болон ажил 
эрхлэлтийн талаар мэдээлэл хүссэн, 
ажилтан авах, дадлага хийлгэх тухай 
байсан бол харин барилга, бүтээн 
байгуулалт/гэрээтүүдтэй холбоотой 
дөрвөн (4) хүсэлт нь Оюу толгой уурхайд 
зочлох, барилга болон дэд бүтцийн 
талаар байлаа. 
     
 
 

Гомдол, хүсэлтийг дараах төрлөөр бүртгэнэ: соёл, байгаль 
орчин, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, 
хангамж, хандив тусламж, хүний эрх, барилга бүтээн 
байгуулалт/гэрээтүүд, хүний нөөц, олон давтан гаргасан 
болон бусад


