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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 10 дугаар сар

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ АРАВДУГААР САР

НУТГИЙН ИРГЭД АЯЛАЛ 
ЖУУЛЧЛАЛ ЭРХЛЭХ 
ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАВ
Ханбогд, Баян-Овоо суманд 
аялал жуулчлал хөгжүүлэх 
боломжийг судлаж байна. 

(5-р нүүрт)

Д.ШАРАА: БИ 30-40 ЖИЛ 
НОМ ЦУГЛУУЛСАН
“Орон нутгийн сонин”-ы “Хобби” 
булангийн зочноор  ном цуглуулагч 
Д.Шараа уригдлаа. Түүний сонирхолтой 
ярилцлагыг хүргэе. 

(14-р нүүрт)

“ИХ НАРТ”-ААС 
ТУРШЛАГА СУДЛАВ

Ханбогд сумын малчид 
намрын налгар өдрүүдэд 
нэгэн сонирхолтой аялалд 
оролцлоо. 

(8-р нүүрт)

ПОЛИТЕХНИК 
КОЛЛЕЖИЙН 
ХИЧЭЭЛИЙН БАЙР, 
ОЮУТНЫ ДОТУУР 
БАЙРЫГ АШИГЛАЛТАД 
ОРУУЛЛАА
Иж бүрэн тоног төхөөрөмж бүхий 180 оюутан хичээллэх 
анги, дадлагын хоёр танхимтай хоёр давхар хичээлийн 
байр, 108 оюутны дотуур байр, цахилгаан хангамжийн 
дэд өртөөний барилгаас бүрдэж буй юм.

(3-р нүүрт)
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“Аэро монголиа” Ханбогд руу  нисдэг болов

Оюу Толгойн Ханбумбат нисэх буудал 10 дугаар 
сарын 1-нд анхны арилжааны нислэгийг хүлээн 
авлаа. “Аэро Монголиа” компани Улаанбаатар 
хотоос Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 
байрладаг тус нисэх буудал руу долоо хоногт хоёр 
удаа нислэг үйлдэхээр болсон юм. 

Голланд улсад үйлдвэрлэсэн, 50 хүний суудалтай 
“Фоккер-50”онгоцоор үйлчлэх энэхүү шинэ 
нислэгийн нээлт нь  уурхайн дэд бүтцээ орон 
нутгийн ард иргэдтэй хамтран ашиглах Оюу 
Толгойн хэтийн зорилтод хүрэхэд томоохон ахиц 
гарсныг харуулж байна. Нээлтийн арга хэмжээний 
үеэр “Аэро Монголиа” компанийн гүйцэтгэх 

захирал У.Сагамдолдой “Манай компани “Оюу 
толгой” төслийг анх эхэлснээс өнөөг хүртэл 
агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байгаадаа их 
бахархдаг. “Оюу толгой” төслийн ачаар өмнийн 
говь руу нисэх зорчигчийн тоо ихээр нэмэгдэж 
байна. Үүнтэй уялдаад нислэгийн шинэ чиглэл 
нээгээч гэсэн хүсэлтийг орон нутгийн удирдлага, 
ард иргэд олонтаа тавьсан тул “Ханбумбат” нисэх 
онгоцны буудал баригдаж бид энэхүү хүсэлтийг 
биелүүлэх боломжтой болсонд бид маш их баяртай 
байна” гэж ярив. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан 
захирал Айвен Велла энэ үеэр хэлэхдээ “Хоёр 

жилийн өмнө бид Ханбумбат нисэх буудлыг барьж 
байхдаа өнөөдөр шиг өдрийг л мөрөөдөж байлаа. 
Бид “Ханбумбат” нисэх буудлыг уурхайн ажилчид, 
тэдэнд үйлчлэгчдийг тээвэрлэх зорилгоор барьсан. 

Гэхдээ бүс нутгийн дэд бүтцийн энэхүү чухал 
хэсгийг хамтран ашиглаж, орон нутгийн иргэдэд 
ч бодит ашиг шим өгнө гэсэн санаа анхнаасаа 
байсан” гэв. Ханбумбат, Улаанбаатар хоорондын 
чиглэлийн нислэгийг 7 хоногт хоёр удаа лхагва, 
бямба гарагт хийж байгаа бөгөөд “Аэро Монголиа” 
компани Ханбогд сумд билетны касс болон 
төлөөлөгчийн газраа нээсэн байна.

САРЫН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ
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Даланзадгадын Политехник коллежийн хичээлийн байр, 
оюутны дотуур байрыг ашиглалтад орууллаа

“Оюу толгой” компани Хөдөлмөрийн яамны харьяа 
Өмнөговь аймаг дахь Политехник коллежийн 
хичээлийн байрны өргөтгөл, дотуур байрыг 
шинээр барьж, 10 дугаар сарын 14-нд ашиглалтад 
хүлээлгэн өгөв. Энэхүү байгууламж нь хийн 
шингэн, цахилгаан, гагнуур, хүнд машин механизм, 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын 
иж бүрэн тоног төхөөрөмж бүхий 180 оюутан 
хичээллэх анги, дадлагын хоёр танхимтай хоёр 
давхар хичээлийн байр, 108 оюутны дотуур байр, 
цахилгаан хангамжийн дэд өртөөний барилгаас 
бүрдэж буй юм.

Нээлтийн үеэр “Оюу толгой” компанийн Ирээдүйн 
мэргэжилтэн бэлтгэх асуудал хариуцсан менежер 
Керн Вон Хаген “Өнөөдрийн үйл явдал Оюу толгой 
компани ганцхан энэ сургуульд биш бусад олон 
санаачлага, төсөл хөтөлбөрүүдэд хувь нэмрээ 
оруулсныг батлан харуулах цөм нь болж байгаа 
юм. Монгол залуусыг энэ сургууль олон улсын 
стандартад нийцсэн мэргэжилтэй ажилтан болгож 
гаргана гэдэгт найдаж байна” гэж онцлов. Харин 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун “Оюу 
толгой компанийн хөрөнгө оруулалтаар Политехник 
коллежийн хичээлийн байрны өргөтгөл, дотуур 
байр баригдаж, нээлтээ хийж байгаа нь Өмнөговь 
аймгийн түүхэнд тодоор бичигдэх үйл явдал 
боллоо” хэмээн хэллээ.
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    “Оюу толгой” компани 2010 онд Монгол 
Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамтай 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаарх 
харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан 
билээ. Уг санамж бичгийн дагуу загвар жишиг 
болохуйц Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн хоёр 
төв шинээр байгуулах, мэргэжлийн боловсролын 
таван байгууллагын сургалтын хөтөлбөр, тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг санхүүжүүлэх 

үүргийг “Оюу толгой” ХХК хүлээсэн юм. “Оюу 
толгой” компани энэхүү үүргийнхээ дагуу 2011 
оноос 2014 оны есдүгээр сар хүртэлх хугацаанд 
Налайхад Техник, технологийн жишиг сургууль 
байгуулж, Даланзадгад, Чойр, Дархан хот дахь 
МСҮТ-ийг өргөтгөн шинэчилж байгаа юм. Үүний 
зэрэгцээ орон нутгийн зарим МСҮТ-ийг сургалтын 
төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжөөр хангав.
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Нутгийн иргэд аялал жуулчлал эрхлэх туршлагаас суралцав

Өмнөговь аймаг жуулчдын үзмэр болох археологи, 
палеонтологийн дурсгалт газар болон байгалийн 
өвөрмөц тогтоцтойгоос гадна нүүдэлчдийн соёл 
иргэншил өдий хүртэл хадгалагдан ирсэн нутаг 
юм. Монгол улс 1954 онд “Жуулчин” хэмээх 
анхны аялал жуулчлалын төрийн үйлчилгээний 
байгууллага байгуулахдаа Өмнөговь аймгийн 
Булган сумын нутагт томоохон гэр баазыг барьсан 
түүхтэй. 

Ийнхүү аялал жуулчлал тус аймагт  хөгжиж эхэлсэн 
бөгөөд Баянзаг, Ёлын ам, Хонгорын элс гэсэн 
аяллын замналыг дагаж өнөөг хүртэл эрчимтэй 
хөгжиж ирсэн юм. Харин зүүн бүсийн сумуудад 
аялал жуулчлал харьцангуй сул байна. 

Тиймээс “Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
зүүн бүс буюу үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо суманд нутгийн түүх, 

археологи, палеонтологийн дурсгалт газруудад 
тулгуурлаж нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал 
жуулчлал хөгжүүлэх боломжийг судлах ажлыг 
эхлүүлсэн билээ. Орон нутгийн аялал жуулчлал 
эрхлэх сонирхолтой иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг 
чадавхижуулах сургалт зөвлөгөөг мэргэшсэн 
байгууллага болох “И Ти Ай” ХХК-тай хамтран 
өгөхийн зэрэгцээ туршлага судлах аяллыг орон 
нутгийн төлөөллийг оролцуулан зохион байгууллаа. 

Энэ аяллаар Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо сумдаас 
хувийн хэвшлийн 2 төлөөлөл, төрийн байгууллагын 
нэг төлөөлөл, дөрвөн аялал жуулчлал эрхлэгч 
малчин Улаанбаатар хотод ирж, жуулчид хамгийн 
их үздэг газруудтай танилцсан юм. 

Түүнчлэн зочид буудал, зоогийн газар болон 
сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг үзэж, 
гадаад, дотоодын жуулчдыг Монгол улсаар 

аялуулдаг компаниудтай уулзалт хийж, эдгээр 
гурван сумын аялал жуулчлалын нөөц, боломж, 
саналуудыг танилцууллаа.

 Үүнээс гадна БНХАУ-ын Өвөр Монголын Өртөө 
засах орны Авгын хошууны Бэлгүүдэйн цогцолбор, 
Чингис богд уул, Эрээн хотын үлэг гүрвэлийн музей 
зэрэг газруудтай танилцаж, аялал жуулчлал хэрхэн 
хөгжүүлж байгаа туршлагаас нь судаллаа. 

Энэхүү аялалаас малчид, орон нутгийн иргэд 
Монгол ахуй, нүүдэлчний соёл, түүхэн уламжлалыг 
аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгож олон 
улсын зах зээлд гарган борлуулж буй малчид 
болон байгууллагын үйл ажиллагаатай биечлэн 
танилцлаа. 

-Хөрш улсынхаа аялал жуулчлал эрхлэх туршлагаас суралцав-
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Уст цэгийг нэмэгдүүлснээр малчид отор хийх, 
бэлчээрээ сэлгэх боломж бүрдэж байна

“Оюу толгой” компани өнгөрсөн 2013 онд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо 
суманд 27 гар худаг, 12 гүн өрмийн худаг засаж 
сайжруулжээ. Үүний үр дүнд усан хангамж 
сайжирч, малчид отор нүүдэл хийх, бэлчээр нутгаа 
сэлгэж ашиглах боломж бүрдсэн тул малчид ч 
сэтгэл хангалуун байгаа юм.

Говь нутгийн малчдад бэлчээр нь байдаг ч худаг, 
уснаас шалтгаалаад ашиглаж чадахгүй тохиолдол 
цөөнгүй бий. Тиймээс “Оюу толгой” компани үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа эдгээр гурван сумын 
малчидтай хамтран шинээр худаг гаргах, хуучин 
худгуудыг засч сайжруулах ажлаа дөрөв дэх 
жилдээ хийж байна.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн захирал Ш.Байгалмаа “Уст цэгийн 
тоог нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн усан хангамжийг 
сайжруулах нь говийн бүсийн малчдын хувьд 
амин чухал асуудлын нэг байдаг. Тиймээс Оюу 
толгой компани энэ ажлыг сумын Засаг даргын 

Тамгын газар болон малчдын санаачилга, хамтын 
оролцоонд тулгуурлан амжилттай гүйцэтгэж 
байна” хэмээн ярилаа. 

Энэ жилийн хувьд гар худгийн засварын ажилд 
орон нутгийн малчдын хоршооны гишүүд биечлэн 
оролцож байгаагаараа өмнөх жилүүдээс онцлогтой 
юм. Харин малчид худгаа хүлээж авсны дараа 
хамгаалах, арчлах ажлаа өөрсдөө хариуцдаг.

- Гурван суманд худаг гаргах, ус цэг сэргээн засах ажил хийнэ -
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Малын эмчилгээ, үйлчилгээнд тулгамдаж 
байгаа асуудлаар хэлэлцэв

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
санаачлан, “Оюу толгой” компани хамтран 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 10 дугаар 
сарын 23, 24-нд малын эмч нарт зориулсан “Мал 
эмчилгээний орчин үеийн аргачлал” сэдэвт сургалт, 
“Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд тулгарч буй бэрхшээл, 
шийдэх арга зам” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион 
байгууллаа. Уг сургалт, хэлэлцүүлэг нь малын эмч 
нарт мал эмнэлэг, малын эрүүл мэндтэй холбоотой 
мэдээлэл өгөх, ур чадварыг нь сайжруулах 
зорилготой байсан юм. 

Сургалт, хэлэлцүүлэгт 15 сумын малын эмч, мал 
эмнэлгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 
болон зарим сумын Засаг дарга, багийн засаг 
дарга зэрэг 54 хүн оролцлоо.  Хэлэлцүүлгийн 
үеэр “Малын эмч нарын залуу халааг хэрхэн 

бэлтгэх ба дэмжих асуудлууд”, “Малын эмч нарын 
хөдөлмөрийн үнэлэмж, урамшуулал”, “Малчдын 
хандлага, сэтгэлгээ”, “Орон нутгийн мал эмнэлгийн 
хүчин чадал, санхүүгийн болон хүний нөөц боломж” 
зэрэг сэдвээр ярилцаж, шийдэх гарц, боломжуудыг 
тодорхойлсон байна. 

Энэ ажлын үр дүнгийн талаар малын эмч, доктор 
Ph.D Ц.Өлзийбуян “Говийн бүсийн малын эмч нар 
алслагдсан, хоорондоо уулзаж ярилцах боломж 
бага байдаг. Энэ арга хэмжээгээр Өмнөговь 
аймгийн бүх сумын малын эмч нар болон мал 
эмнэлгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, 
бодлого боловсруулагчдын төлөөлөл уулзаж, мал 
эмнэлгийн үйлчилгээнд тулгарч байгаа асуудлаа 
нээлттэй ярилцах боломж бүрдүүлснээрээ онцлог 
байсан” хэмээн ярилаа. Мөн энэ арга хэмжээнд 

оролцсон Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын 
малын эмч Б.Уламбаяр “Өнөөдөр мал эмнэлэг, 
малын эмч нарт тулгардаж байгаа асуудлыг 
ярилцаж, санал бодлоо хуваалцсан, үр дүнтэй 
сургалт, хэлэлцүүлэг болсон. Орон нутгийн мал 
эмнэлгүүдийн хөрөнгийн эргэлт удаан, унаа 
тэрэггүй, залуу эмч нарыг дэмжих бодлого байхгүй 
гээд олон бэрхшээл байдаг. Эдгээр асуудлыг 
шийдэх арга замаа тодорхойлсноороо онцлогтой 
боллоо“ гэж сэтгэгдлээ хуваалцлаа. 

Хэлэлцүүлгийн дараа оролцогчид мал эмнэлгүүд 
өөрсдөө их идэвх санаачилгатай ажиллахаас гадна 
төрөөс мал эмнэлгийг нэгдсэн бодлогоор дэмжих 
хэрэгтэй гэдэгт санал нэгдсэн байна.
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Ханбогд сумын малчид намрын налгар өдрүүдэд 
нэгэн сонирхолтой аялалд оролцлоо. Эдгээр хүмүүс 
“Оюу толгой” компанийн хамтын оролцоотой 
байгаль орчны мониторинг хөтөлбөрийн зэрлэг 
амьтны ажиглалт, тооллого төсөлд оролцож 
байгаа юм. Тиймээс энэ төслөө дараагийн шатанд 
илүү амжилттай хэрэгжүүлэх зорилгоор Монголын 
ижил төстэй үйл ажиллагаа, амжилттай эрхэлж буй 
төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай танилцсан 
нь энэ. Бас Ханбогд суманд нутгийн иргэдэд 
суурилсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хувь 
нэмэр оруулахаар ажиллаж байгаа малчид болон 
Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын 
захиргааны төлөөлөл аяллын бүрэлдэхүүнд 
багтжээ. 

Энэ аялал Дорноговь аймгийн Айраг, 
Даланжаргалан сумдын заагт орших “Их нарт” 
байгалийн нөөцийн газарт хийсэн аялал аргаль 

хонины судалгаа хэрхэн хийдэг арга зүйтэй 
танилцах, аргалийн судалгаа, хамгаалалт ба 
нутгийн иргэдийн оролцоо, нутгийн иргэдэд 
суурилсан аялал жуулчлалын туршлага судлах 
зорилготой байв. Тиймээс энд жил бүр болдог 
аргаль, янгир хүзүүвчлэх ажилтай давхцуулан 
зохион байгуулсан юм. 

Аяллын үр дүнгийн талаар “Оюу толгой” ХХК-ийн 
Орон нутгийн харилцааны ажилтан Н.Мөнхбаяр 
“Туршлага судлах аялал гурван өдөр үргэлжилсэн. 
Бидний хувьд хамгийн өгөөжтэй зүйл нь “Аргаль 
агнуур төв”-ийн захирал, “Их нарт” байгалийн 
нөөцийн газрын дарга С.Амгаланбаатар 
хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааны 
талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга өгч, харилцан 
ярилцах боломж олголоо. Энэ үеэр зөвхөн Их 
нартын танилцуулгыг сонсохоос гадна “Оюу толгой” 
компанийн хамтын оролцоотой зэрлэг амьтны 

ажиглалт, тооллого төслийн талаар танилцуулга 
өглөө. Танилцуулгын явцад зөвхөн бид туршлага 
судлах бус Их нарт ч гэсэн бидний мэдээлэл 
цуглуулах арга барилыг ажилдаа нэвтрүүлэхээр 
шийдсэн” хэмээн ярилаа. 

Энэ үеэр “Их нарт” байгалийн нөөцийн газрын 
дарга, аргаль судлаач С.Амгаланбаатар “Малчдын 
цуглуулж буй мэдээлэл нь мэргэжлийн бус 
хүн цуглуулж байгаа, ямар ч хэрэгцээгүй мэт 
харагдах боловч он цаг улирах тусам илүү үнэ 
цэнэтэй болж дахин давтагдашгүй мэдээллийн 
санг тасралтгүйгээр бүрдүүлэхэд маш чухал ач 
холбогдолтой” хэмээн онцолж байлаа.

Мөн “Их нарт” байгалийн нөөцийн газарт хулгайн 
ангийн асуудал орон нутгийн иргэдийн хувьд 
огт байхгүй гэдгийг тус тус төвийн удирдлагууд 
танилцуулж байсан юм. Харин аргалийн тоо толгойн 

“Их нарт”-аас туршлага судлав



ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 10 дугаар сар

9 дүгээр сард Орон нутгаас дэмжлэг 
туслалцаа хүссэн арван долоон  
(17) хүсэлтээс шийдвэрлэгдээгүй 
хүлээгдэж байсан долоон (7) 
хүсэлтийг зохих журмын дагуу 
бүгдийг шийдвэрлэж дуусгалаа. 

10 дугаар сард Орон нутгаас нийт 
хоёр гомдол хүлээн авсны нэг 
нь худаг устай холбоотой, нөгөө 
нь хүний нөөцийн асуудалтай 
холбоотой байв. Эдгээр гомдлуудыг 
зохих хэлтсүүд рүү дамжүүлан 
холбогдох арга хэмжээг авч байна.   

10 дугаар сард нийт арван дөрвөн 
(14) дэмжлэг туслалцаа хүссэн 
хүсэлтүүд ирснээс нэг (1) хүсэлт 
шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна.  
Бусад арван гурав (13) хүсэлтүүд 
шийдвэрлэгдэж дууссан байна. 

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2014 оны 10-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

хорогдолд гэрийн нохой тодорхой хэмжээгээр 
нөлөөлж байгааг баримтаар өгүүлж байлаа. Орон 
нутгийн малчдыг нөхөрлөлийн замаар хүнсний 
ногоо тариалах, аялал жуулчлал эрхлэх, эсгий гар 
урлал эрхлэх нэмэгдэл орлогын эх үүсвэртэй болгох, 
мөн идэвхтэн байгаль хамгаалагчаар ажиллуулж, 
орон нутгийн иргэдтэй хамтран аргалийн судалгаа 
хийх, байгалийн нөөц газрын нутагт амьдарч буй 
малчдын гэрийн нохойг хязгаарлуулах зэргээр 
хамтран ажиллаж байгаа аж. 

Үүнээс гадна Ханбогдын малчид дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авч, тэдний туршлагыг судлахын зэрэгцээ 
аргаль, янгир хүзүүвчлэх ажилд биечлэн оролцсон 
юм. “Их нарт” байгалийн нөөцийн газар нь 1996 
оны УИХ-ын 43-р тогтоолын дагуу улсын тусгай 
хамгаалалтад Байгалийн нөөц газар статусаар 
авсан байна.  Газар нутгийн нийт хэмжээ 66591 
га бөгөөд энэ нөөц газрыг АНУ-ын Денверийн 
их сургууль, ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн болон 
бусад ТББ-ууд хамтран судалж, хамгаалах арга 
хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Их нартын хад нь говийн 
аргалийн байршил нутгийн хамгийн хойд цэг юм. 

Аялалд оролцсон малчид хийж байгаа зэрлэг 
амьтны ажиглалт нь амьтан судлалын хувьд маш 
чухал болохыг мэргэжлийн нэр хүнд бүхий эрдэмтэн 
судлаачдаас сонсож, байгаль хамгаалагчидтай 
өөрсдийн ажлын ижил төстэй байдлыг ярилцсан нь 
цаашид ажиглалтаа хийхэд өөртөө илүү их итгэл, 
урам зориг өгсөн явдал боллоо. 

Орон нутгаас хүлээн авсан хүсэлт
2014 оны 10-р сар

Бүтээн 
байгуулалтын 

төсөл (уурхайн 
талбайд зочлох)

21%

Нөхөх 
олговрын 

хөтөлбөртэй 
холбоотой

22%

Байгаль 
орчин

7%
Бусад 

14%

Хандив 
тусламжтай 
холбоотой

36%

“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.
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“Сурагчидтай хамтарсан усны чанарын хяналт үнэлгээ” 
төсөл амжилттай хэрэгжлээ

 “Оюу толгой” ХХК-иас санаачилсан “Сурагчидтай 
хамтарсан усны чанарын хяналт үнэлгээ” төслийг 
2014 онд Өмнөговь аймгийн Скаутын зөвлөл 
гэрээлэн  хэрэгжүүллээ. Орон нутагт байгаа ил задгай 
булаг, шандны усаа хайрлан хамгаалах, ариг гамтай 
хэрэглэх, бохирдуулах хандлагыг бууруулах ямар 
боломж байгаа талаар сурагчдын дуу хоолойг сонсох, 
тэдний санал санаачилгыг үе тэнгийнхэн болон 
томчуудад хүргэх, хичээлээр олсон онолын мэдлэгээ 
бататгахад  уг төсөл ихээхэн  ач холбогдолтой  юм.
 Энэхүү төсөлд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, 
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумын нийт 7 сургуулийн 
багш, сурагчид хамрагдлаа. Үүгээр дараах үндсэн 
дөрвөн ажил хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
1.  Багш нарын арга зүйг дээшлүүлэх давтан 

сургалтад дээрх 4 сумын 7 сургуулийн биологи, 
химийн 18 багш хамрагдлаа.

2.  Усны чанарыг хянах хээрийн дадлага ажлыг 
4 сумын 7 сургуулийн 9 багш, 78 сурагч Говь 

гурвансайхан Байгалийн цогцолборт газрын 
Шатын ам, Хавцгайт, Ёлын ам, Дүнгэнээгийн 
ам болон Баян-Овоо сумын Хуруугийн булаг, 
Ханбогд сумын Их булаг, Манлай сумын 
Баянбулаг зэрэг усанд физикийн болон биологийн 
үндсэн 5 үзүүлэлтээр чанарын үнэлгээ хийлээ. 
Усны хүчиллэг, шүлтлэг чанар, усанд ууссан 
хүчилтөрөгч, булингаршил, температур, усны 
ёроолын шавжаар усны бохирдлын зэргийг 
үнэлэх нь сурагчдад онолын мэдлэгээ практикт 
ашигласан сонирхолтой дадлага болсон юм. 
Сурагчид усны экологийн чанарын үнэлгээг арга 
зүйн дагуу хийж туршихад бидний ойлголтоор 
хамгийн цэвэр гэж үздэг Говь гурван сайхан уулын 
булгууд хүртэл хангалттай цэвэр гэсэн үнэлгээг 
авч чадахгүй байгаа нь ил задгай булаг, шанд тус 
бүрд хамгаалалт, арчилгааны өөр өөрийн арга 
ажиллагаа шаардлагатай байгааг харуулж байна. 

3.  Төслийн 3 дахь үйл ажиллагаа болох “Үе тэнгийн 
сургагч бэлтгэх” сургалт Буянт хотхон хүүхдийн 
зусланд амжилттай зохион байгуулагдав. Уг 
сургалтад сургууль тус бүрээс 5 сурагч, 1 багшийн 
хамт нийт 35 сурагч, 7 багш оролцож, сурагчид 
олж авсан мэдлэг, ур чадвараараа багшдаа 

туслах, бусад сурагчдад зөвлөгөө өгөх, хамтран 
хяналт-үнэлээ хийх чадвартай боллоо. 

4.  Төслийн хугацаанд танхимын сургалт болон 
хээрийн дадлагаар олж авсан мэдлэг мэдээллийг 
олон нийттэй хуваалцах мэдээллийн нээлттэй 
өдөрлөгийг Даланзадгад суманд 9 дүгээр сарын 
27-нд, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо суманд 
10 дугаар сарын 10-11-нд зохион байгууллаа. 
Нээлттэй өдөрлөг угтаж дээрх 7 сургуулийн бага 
ангийн сурагчдын дунд гар зураг, дунд ангийн 
сурагчдын дунд шүлэг, ахлах ангийн сурагчдын 
дунд эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж, 700 гаруй 
сурагчид оролцлоо.

Өдөрлөгийн  үеэр уралдаанд байр эзэлсэн сурагчдаа 
шагнаж ,  сурагчдын урлагийн үзүүлбэр үзүүлж “АХА” 
тэмцээнд оюун ухаанаа сорьж, үе тэнгийн сургагч 
багшаар бэлтгэгдсэн сурагчид цэвэр ус, рашаан, 
худгийн ус зэрэгт хяналт судалгаа хийж олон нийтэд 
мэдээллээ түгээснээс гадна өөрсдийн гар зураг, 
шүлэг, эссэ, гэрэл зураг, усны тухай зүйр цэцэн үг, 
шүлэг, судалгаанд хэрэглэгддэг багаж хэрэгслээр  
үзэсгэлэн гаргаж сурталчиллаа.

Өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд аймгийн Боловсролын 
газрын орлогч дарга, мэргэжилтнүүд, сумуудын 
байгаль орчны байцаагч нар, сургуулийн удирдлагууд , 
багш нар, эцэг эхчүүд оролцож үзэж сонирхлоо.

Скаутын зөвлөл
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Говь нутгийн онцлогийг илэрхийлсэн 
гар урлалын бүтээлийг түгээн 
дэлгэрүүлэх, гар урлал урлаачдыг 
дэмжиж, тэдний бүтээлийг нийтэд 
сурталчилан таниулахад хувь нэмрээ 
оруулах зорилготой юм. Үзэсгэлэнд уран 
зураг, хайчилбар, уран хатгамал, хөөмөл, 
сийлбэр, зээгт наамал, Ноён, Сэврэй  хийцийн 
мөнгөн эдлэл, зоосон ширээн урлал,  нутгийн 
чулуун  урлалын бүтээлийг хамруулна. 
Зохион байгуулагчид уг үзэсгэлэнд оролцох 
бүтээлүүдийн оюуны өмчийн эрхийг чандлан 
сахих болно.

Тавигдах шаардлага:
Үзэсгэлэнд оролцох сонирхолтой урчууд, 
өөрийн бүтээлийн гэрэл зургийг, тайлбар, 
уран бүтээлчийн тухай мэдээллийн хамт  
2014 оны 11 дүгээр сарын 13 хүртэл otspon-
sorship@ot.mn хаягаар ирүүлнэ. 
Эдгээр нь дараах шаардлагыг хангасан 
байна. 

Үүнд:
• Нэг уран бүтээлч 5 хүртэл тооны 

бүтээлийн танилцуулга илгээх 

• Уран бүтээлийн гэрэл зураг нь дүрслэл, 
өнгө сайтай байх

• Бүтээлийн тайлбар нь бүтээлийн төрөл, 
утга санаа, бүтээгдсэн он, сар, өдрийг 
тусгах

• Уран бүтээлчийн тухай товч мэдээлэлд 
овог, нэр, нас, эрхэлсэн ажил, сургуулийн 
нэр, холбоо барих хаяг, утас байх 

• Ирүүлэх уран бүтээлийн хэмжээ 1х1.5м-
ээс ихгүй байна.

• Үзэсгэлэнд оролцсон бүтээлээс 7 
бүтээлийг шалгаруулна.

Шалгаруулалт: Ирүүлсэн гэрэл зураг, 
тайлбарт үндэслэн, зохион байгуулагч хоёр 
байгууллагын хамтарсан шалгаруулах баг 
үзэсгэлэнд дэлгэн тавих 60 хүртэлх бүтээлийг 
сонгоно. 
Хэзээ: Шалгаруулалтын дүнг 11 дүгээр 
сарын 17-нд уран бүтээлчдэд мэдэгдэнэ. 
Хаана: Үзэсгэлэнг 11 дүгээр сарын 26-
нд Улаанбаатар хотод Блю скай төвийн 3 
давхарт гаргана.

ГОВИЙН 
ӨВ СОЁЛ 
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГАР 
УРЛАЛ УРЛААЧДЫН УРАН 
БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ТАМГЫН ГАЗАР, “ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК 
ХАМТРАН 2014 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР 
САРЫН 26-НД УЛААНБААТАР ХОТОД 
ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Та бүхнийг “Говийн өв соёл” үзэсгэлэнд бүтээлээ ирүүлэхийг урьж байна.

ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН 

ЗДТГ

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД: 
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Хоршооны хөрөнгө
1. Хоршооны эд хөрөнгө гэж юуг хэлэх вэ?
 Тухайн хоршооны санхүүгийн данс бүртгэлд 

байгаа үндсэн ба эргэлтийн эд хөрөнгийн зүйлийг 
хамааруулан ойлгоно. 

2. Хоршооны эд хөрөнгө юунаас бүрдэх вэ?
 Хоршооны эд хөрөнгө нь дараах  эх үүсвэрээс бүрдэнэ. 

Үүнд:
• Гишүүдээс нийлүүлсэн хувь хөрөнгө
• Дүрэмд заасан бол гишүүний элсэлтийн татвар,
• Хоршооны үйл ажиллагааны орлогоос болзошгүй 

алдагдлыг нөхөх нөөцийн санд хуваарилсан 
хөрөнгө,

• Бэлэглэсэн, хандивласан хөрөнгө,
• Тусгай зориулалтын санд хуваарилсан хөрөнгө,
• Хоршооны өмчлөл дэх бусад хөрөнгө,

3. Хоршооны гишүүний хувь нийлүүлэх хөрөнгө гэж юуг 
хэлэх вэ?

 Тухайн хоршооны дүрэмд заасны дагуу  гишүүнээс 
оруулсан мөнгө, үнэт цаас, бусад эд хөрөнгийг хэлдэг.  

4. Хоршооны гишүүний хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хэрхэн 
бүртгэх вэ?

 Хоршооны эд хөрөнгө нь нягтлан бодох бүртгэлийн 
хууль тогтоомжид зааснаар зохих бүртгэлтэй байх 
бөгөөд түүнийг гишүүн тус бүрийн нэр дээр хуваарилан 
дараахь байдлаар давхар бүртгэнэ. Үүнд:
• Гишүүний нийлүүлсэн хувь хөрөнгийг үнийн 

дүнгээр болон биет байдлаар,
• Нөөц санд үлдээхээр хуваарилсан хөрөнгийг 

гишүүдэд орлого хуваарилах журмаар тооцсон 

үнийн дүнгээр,
• Бэлэглэсэн хандивласан хөрөнгийг гишүүдэд 

тэнцүү хуваасан үнийн дүнгээр,
5. Хоршоо заавал элсэлтийн татвартай байх уу?
 Заавал элсэлтийн татвартай байх шаардлагагүй. 

Гэхдээ хоршоо үүсгэн байгуулах үедээ гарах зардлыг 
нөхөх зорилгоор хоршооны дүрэмд гишүүний 
элсэлтийн татварын хэмжээг зааж өгч болно. 

 Элсэлтийн татварыг тухайн хоршооны гишүүн зөвхөн 1 
удаа төлнө.

6.  Хоршооны нөөцийн санг яаж байгуулах вэ?
 Монгол улсын хоршооны тухай хуульд хоршоо 

дүрэмдээ болзошгүй алдагдлыг нөхөх нөөцийн санг 
бүрдүүлэх, арга, хэлбэр, нөөцийн санд хуримтлуулах 
жилийн орлогын тодорхой хувь хэмжээ, түүнд байнга 
байлгах хөрөнгийн доод хэмжээг тусгасан байхаар 
хуульчилж өгсөн.

7. Хоршоо тусгай зориулалтын сан байгуулж болох уу?
 Болно. Тухайлбал, “Сургалтын сан”, “Гишүүдийн өрхийн 

үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”, “Хөрөнгө оруулалтын сан” 
гэх мэт олон хэлбэртэй байж болох юм.

8. Хоршооны орлого гэж юуг хэлэх вэ?
 Хоршооны ердийн үйл ажиллагаанаас бий болсон 

бөгөөд гишүүд нэмж хөрөнгө оруулахаас бусад 
шалтгаанаар өмчийг нэмэгдүүлдэг эдийн засгийн 
өгөөжийн нийт урсгалыг орлого гэдэг.

9. Хоршооны орлогыг хэрхэн хуваарилах вэ?
 Хоршооны үйл ажиллагааны орлогоос болзошгүй 

алдагдлыг нөхөх нөөцийн санд дүрэмд заасан хувь 
хэмжээгээр хуваарилна. Түүний дараа аж ахуйн 
нэгжийн орлогын албан татварыг төлнө. 

 Хэрвээ тухайн хоршоо дүрэмдээ цэвэр орлогоос 
тусгай зориулалтын сангуудад хувь хэмжээ тогтоон 
хуваарилахаар заасан байж болно. Энэ тохиолдолд 
цэвэр орлогоос дүрэмд заасан хувь хэмжээгээр тусгай 
зориулалтын санд орлого хуваарилна. 

 Тусгай зориулалтын санд хуваарилсны дараа үлдсэн 
орлого нь гишүүдэд ногдох орлого болно.

10. Ногдол орлого гэж юуг хэлэх вэ?
 Хоршооны жилийн эцсийн нийт орлогоос хоршооны 

гишүүдэд хуваарилах орлого буюу ногдол ашиг юм
11. Гишүүдэд ногдол орлогыг ямар арга замаар 

хуваарилах вэ?
 Хоршооны хувьд ногдол орлогыг гишүүдийн хувь 

нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хөдөлмөр оролцоо, 
үйлчилгээ авсан, үйлчлүүлсэн байдлыг харгалзан 
хуваарилдаг.

  Санхүүгийн тайланг үндэслэн орлого хуваарилах 
саналыг Тэргүүлэгчид боловсруулан бэлтгэж хяналтын 
зөвлөлд танилцуулна. Хяналтын зөвлөлийн дүгнэлт 
саналыг авч Тэргүүлэгчид бүх гишүүдийн хуралд 
хэлэлцүүлэхээр оруулах үүрэгтэй.

12. Хоршоодын холбоодоос санал болгодог орлого 
хуваарилах хувилбаруудын талаар тодруулж өгнө үү.

 Хоршоодын холбоодоос орлого хуваах 4 хувилбарыг 
санал болгож аль нэгийг нь дангаар болон хослуулан 
хэрэглэхийг зөвлөмж болгодог. Үүнд:

Хоршооны булан

“Орон нутгийн сонин”, Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төвтэй хамтран хоршооны талаар цуврал мэдээлэл хүргэж байгаа билээ. 
Энэ удаа “Хоршооны хөрөнгө”-ийн талаар уншина уу.
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• Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хувь хэмжээг 
харгалзан орлого хуваах,

• Хоршооны гишүүдийн хөдөлмөр оролцоог 
харгалзан орлого хуваах,

• Хоршоогоор үйлчлүүлсэн байдлыг харгалзан 
орлого хуваах,

• Дээрх аргуудыг хослуулан  хэрэглэх,
 Гэхдээ тухайн хоршооны үйл ажиллагааны онцлогоос 

хамааран өөр хувилбарууд байж болно.
13. Хоршоо алдагдалд орсон тохиолдолд хариуцлагаа 

яаж  хүлээх вэ?
 Хоршоо үйл ажиллагааныхаа улмаас бий болсон 

үүргийг зөвхөн хоршооны өөрийн эд хөрөнгөөр 
хариуцна.

14. Хоршооны эд хөрөнгө хүрэлцэхгүй тохиолдолд гишүүд 
нөхөх хариуцлага хүлээх үү?

 Хоршооны эд хөрөнгө хүрэлцэхгүй тохиолдолд 
түүний үүргийг хоршооны гишүүд нь нөхөж хариуцна. 
Гишүүдийн хүлээх нөхөх хариуцлагын хэмжээг 
хязгаарлах эсэхийг дүрмээр зохицуулна.

15. Хоршоо заавал орон тооны нягтлан бодогчтой байх 
шаардлага бий юу?

 Заавал орон тооны нягтлан бодогчтой байх 
шаардлагагүй. Санхүүгийн тайлан балансыг 
мэргэжлийн нягтлан бодогчтой гэрээ байгуулан 
гаргуулдаг байж болно. Харин нягтлан бодох 
бүртгэлийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлэх, хөтлөх 
зорилгоор санхүү хариуцсан гишүүнийг томилж 
ажиллуулдаг байж болно. Өөрөөр хэлбэл няравтай 
байж болох юм.

Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төвийн 
сургалт, зөвлөх үйлчилгээний алба

Хар сүүлт зээрэнд сансрын 
дамжуулагчтай хүзүүвч зүүж судална

“Оюу толгой” компаниас санхүүжүүлэн Байгаль, 
Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэгийн 
гүйцэтгэж буй биологийн олон янз байдлын 
мониторинг судалгааны хүрээнд энэ оны 9-10 
дугаар сард Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг сумын нутгаас 5 ооно, 5 
шаргачин буюу 10 хар сүүлт зээр орон нутгийн 
байгаль хамгаалагчид, иргэдийн оролцоотой 
барьж, сансрын хиймэл дагуулаас орон зайн мэдээ 
дамжуулагч хүзүүвч зүүлээ.  

Эдгээр хүзүүвчнүүд 1.2 жилийн хугацаанд 
ажиллах бөгөөд тухайн амьтдын орон зайн 
байршлын мэдээг 2 цаг тутамд цуглуулахаар 
программчлагдсан байна.  Хар сүүлт зээр нь 
Дэлхийн байгаль хамгаалах холбоо (IUCN) болон 

Монгол улсын хөхтөн амьтны улаан дансанд 
“эмзэг”, Монгол улсын улаан номонд “нэн ховор” 
хэмээн бүртгэгдсэн, говь цөлийн бүсэд тархсан 
туруутан амьтан юм. 

Уг судалгаагаар хар сүүлтийн нүүдэл шилжилт 
хөдөлгөөнийг тодорхойлох, тэдгээрт шаардлагатай 
орон зайн хэмжээг тогтоох, мөн уул уурхайн дэд 
бүтцээс үзүүлж буй сөрөг нөлөөг тодорхойлох 
зорилготой аж. Энэ ажил нь хар сүүлт зээрийн 
нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг сансрын хиймэл 
дагуулын мэдээ дамжуулагч хүзүүвч зүүн судалж 
байгаа дэлхий дээрх анхны тохиолдол бөгөөд 
энэ зүйл амьтныг бүс нутаг төдийгүй нийт тархац 
нутгийнх нь хэмжээнд хамгаалахад шинжлэх 
ухааны чухал ач холбогдолтой судалгаа болох юм.  

Гэрэл зургийг Б.Бүүвэйбаатар

Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 13
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“Орон нутгийн сонин”-ы “Хобби” булангийн зочноор  
ном цуглуулагч Д.Шараа уригдлаа. Түүний 
сонирхолтой ярилцлагыг хүргэе. 
- Таны номын цуглуулгад одоо хэдэн ном 

байгаа вэ?
- 1500 орчим ном байгаа. Энд 800 гаруй, бусад 

нь өөр газар бий.
- Та хэдэн оноос эхлэн ном цуглуулж 

эхэлсэн бэ, яагаад ном цуглуулах болов?
- Би 4 дүгээр ангидаа Мурзилка гэдэг сэтгүүл 

уншиж байлаа. Словарь барьж уншаад их 
сонирхож байсан. Бид нарт 3 дугаар ангиас 
Орос хэл заадаг байсан л даа. Оросын цэргийн 
анги 1966 онд Чойрт ирсэн үеэс тэд нартай 
ярьдаг боллоо. Тэр үеэс гэж бодохоор 30-40 
жил цуглуулсан юм байна. Дээр үеийн ном ч 
бий. 1950-иад оны ном ч бий.

- Сонирхолтой номуудаасаа танилцуулна 
уу?

- “Хроника человечества” гэж ном байна. 
Египэтэд 45 хоногийн мэргэжил дээшлүүлэх 
дамжаанд суугаад буцахдаа Москвагийн  
Арбатын гудамжид байдаг “Московский Дом 
Книги” дэлгүүрээр орлоо. Монголын эзэнт 
гүрэн гэсэн хэсгийг дэлгээд тавьсан байв. Их 
сонирхолтой санагдаад 100 ам.доллараар 
худалдаж авч байсан. Сүүлд Баабартай 
уулзаад ийм ном авлаа гээд сонирхуулахад 
“Энэ үү” гээд гаргаад ирсэн. Ном сонирхдог 
хүмүүс захиалаад авчихдаг юм билээ. Аким 
гуайн бичсэн “Туульс хайлдаг уулс” ном байна. 
“Шаазгай нуурын хөвүүн Шараадаа дурсгав” 
гэж бичээд надад дурсгасан. Ямар уулс ямар 
түүхтэй вэ гэдэг тухай бичсэн. Манай аймгийн 
Лувсанцэрэн багш олон ном бичсэн хүн. 100 
нэрийн цомог гэж 1986 онд бичсэн. “Хадган 
цэнхэр говь” гэж англи, монгол хэл дээр бичсэн. 
“Өмнийн цэнхэр говийн домгууд” гэж бий. 
Надтай цуг ЗХУ-д сурч байсан дуун хөрвүүлэгч 
Жигжидсүрэнгийн Нэргүй гэж залуу байгаа. 
Польшийн зохиолч Оссендовскийн “Хүн араатан 
бурхад”, Айн Рэндийн “Атлантын нуруу тэнийв”, 
“Капитализмыг өмөөрөх нь” гээд олон ном 
орчуулсан.  

- Таны номын сан дотор тусгай ууттай, 
нандигнаж хадгалсан номууд байх юм. 
Энэ ямар учиртай номууд вэ?

- Ренчин гуайн орчуулсан номууд байна. Ялаа 
шумуул, тоосноос хамгаалж ингэж хадгалсан 

юм. Хамгийн алдартай ном нь “Мөнгөн ноён”. 
Ренчин гуай Монголд хамгийн тансаг Монгол 
хэлээр бичдэг, уран зохиол орчуулдаг хүн. 
Аливаа хэлнээс орчуулна гэдэг тухайн зохиолч 
юу гэж хэлж байгааг ухаж ойлгоод, түүнийг 
Монгол хүн яаж ойлгох вэ гэдгийг давхар 
бодож бичдэг учраас орчуулгын ажил асар хүнд 
байдаг. 

- Та хамгийн сүүлд ямар ном уншсан бэ?
- Лео Ционы “Аян замын тэмдэглэл” гэдэг ном 

уншлаа. Тухайн үеийн Хятадын нийгэм ямар 
байсан, эрх тушаалтай хүмүүс яаж албан 
тушаалаа урвуулан ашиглаж байгаа талаар 
бичсэн ном. Нийгэм авлигатай бол буруу тийшээ 
явдаг гэдгийг тодорхой үзүүлжээ. Одоо Билл 
Гейтсийн “Сэтгэлгээний хурдтай бизнес” номыг 
уншиж байна. Өмнө нь нэг удаа уншиж байсан. 
Тухайн үедээ юм ойлгоогүй. Оюу толгойд 
гурван жил ажиллаж байгаад одоо уншихаар 
менежмент гэдэг үнэхээр чухал, хүн удирдах 
бол урлаг, шинжлэх ухаан юм байна гэдгийг 
ойлгож байна.  Уран зохиолын ном уншихад 
тухайн нийгэм ямар байх вэ, хүмүүс тэр нийгэмд 
яаж зохицож ажиллаж байна, ямар нийгэм 
болоод хүмүүс хоорондын харьцаа ямар байх 
вэ гэдгийг уран тодоор илэрхийлсэн байдаг. 
Тухайлбал, Теодор Драйзерийн Хүслийн гурав 
хэмээх “Санхүүч”, “Гудиггүй эр”, “Мундаг эр” 
номууд тухайн үеийн хөрөнгөлөг нийгмийн мөн 
чанарыг тусгасан байдаг. Тэгэхээр уран зохиол 

Д.Шараа: Би 30-40 жил ном цуглуулсан
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тухайн нийгэм хаашаа явж байна вэ гэдгийг 
ойлгоход тусалдаг.

- Та өөрөө ийм их номын цуглуулгатай 
хүн, одоо үеийн хүүхэд залуучуудын ном 
унших байдлыг юу гэж хардаг вэ. Хүүхэд 
залуучуудад зориулж юу хэлмээр байна?

- Оюу толгойд ном уншдаг залуучууд олон. Бид 
ном солилцож уншдаг. Ном барьж уншаад 
таашаал авдаг хүн байна. Орчин үеийн 
мэдээллийн урсгал асар хурдтай болж. Интернэт 
рүү ороод мэдээлэл авч болно. Залуучуудын 
мэдээлэл авах хурд бидний үеэс өөрчлөгдөж. 
Хэрэгтэй мэдээллээ хаанаас олж авах нь чухал 
болжээ. Өнөөдөр хүмүүсийг ном уншихгүй байна 
гэдэг. Би эсрэгээр нь боддог. Зарим хүн ном 
уншихаараа бариад, хүртээд таашаал авч, би 
эндээс ийм зүйл ойлгож авлаа гэж тэмдэглээд. 
Гэхдээ хүн бүр ном уншиж мэдээлэл авах 
албагүй. Интернэтээс ч мэдээлэл авч байна. 
Гол нь мэдээлэл авч байгаа цагаа үр дүнтэй 
өнгөрөөж, шар мэдээ битгий уншаарай л гэж 
хэлье.

Таних шинж:
Биеийн урт 57-67 см. Далавчны дэлхэц 143-
161 см. Өнгө зүс маш олон янз байх бөгөөд 
зарим нь нилээн цагаан цайвар, зарим нь 
хар бараан байдаг. Толгой цайвар, хэвлий 
цайвар олон жижиг бор толбуудтай, хэвлийн 
хажуу талын толбууд нь том том байдаг. 
Шилбэ өдөөр бүрхэгдсэн.
Статус ба нүүдэл:
Суурин, манай оронд түгээмэл тохиолдох 

махчин шувуудын нэг. Зарим шувууд, 
ялангуяа залуу шувууд нүүдэллэдэг. 
Амьдрах орчин: 
Байгалийн бүх бүслүүрт  тархсан, ялангуяа 
хээрт түгээмэл амьдардаг. Мод, хад, 
барилга байгууламж, эрэг, довцог газар 
үүрлэж, 2-6 өндөг гаргана. Нүүдлийн үедээ 
Ханбогд сумын нутгаар элбэг тохиолдоно. 
Идэш тэжээл: 
Жижиг хөхтөн, шувуу, шавжаар хооллоно.

Шилийн сар (Buteo hemilasius)

2014 он 10 дугаар сар

Танин мэдэхүйн булан
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