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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 9 дүгээр сар

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ ЕСДҮГЭЭР САР

У.САГАМДОЛДОЙ: ЭНЭ 
БОЛ ИРЭЭДҮЙН ХӨГЖЛӨӨ 
ТООЦООЛСОН ТҮҮХЭН 
НИСЛЭГ
“Аэро Монголиа” компани 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум 
руу долоо хоногт хоёр удаа 
нислэг үйлдэхээр шийдвэрлэв. 

(6-р нүүрт)

ӨМНӨГОВИЙН ОЮУТНУУД 
БАТЛАМЖАА ГАРДАН 
АВЛАА 
2014-2015 оны хичээлийн 
жилд 30 оюутан тэтгэлгээр 
суралцана

(4-р нүүрт)

ӨМНИЙН ГОВИЙН 
ХОРШООНЫХОН ӨӨДРӨГ 
СЭТГЭГДЭЛТЭЙ БУЦЛАА

Туршлага судлах аялалд 10 
хоршооны 22 төлөөлөгч 
оролцов.

(8-р нүүрт)

ЗАГАН ОЙН 
НӨХӨН 
СЭРГЭЭЛТТЭЙ 
ТАНИЛЦЛАА
Заган ойн нөхөн сэргээлтийн явцыг сум орон 
нутгийн иргэд, малчдад танилцуулах ажлыг 
2014 оны 9 дүгээр сарын 8, 15-нд зохион 
байгуулж, 57 иргэн оролцлоо. 

(5-р нүүрт)
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САРЫН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Орон нутгийн үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ танилцуулав

Говь нутгийнхан уламжлалт намрын баяр “Зах 
зээлийн өдөрлөг”-өө Ханбогд суманд 9 дүгээр 
сарын 26-27-нд хийлээ. Хоёр дахь жилдээ болсон 
өдөрлөгийг Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын 
газар, “Оюу толгой” ХХК, Бодлого судлалын төв 
хамтран зохион байгуулсан юм. Ханбогд, Баян-
Овоо, Манлай, Сэврэй, Даланзадгад сумын 
бизнес эрхлэгчид, малчид, ногоочид өдөрлөгт 
оролцож сүү, цагаан идээ, үндэсний хувцас, 
тэмээний ноосон хувцас эдлэл, гар урлал, модон 
эдлэл, малын тоног хэрэгсэл, төмөр хийц, замын 
чулуун хавтан, даршилсан хүнсний ногоо зэрэг 
1019 төрлийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулж 
худалдаалав. 

Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт 
өдөрлөгийг нээж хэлсэн үгэндээ “Энэ өдөрлөгийг 
орон нутгийн иргэдийн хийсэн бүтээснийг 
сурталчилах, тэднийг дэмжих, алдаршуулах, урам 
зориг өгөх, мөн тэмээний үйлдвэрлэлээ дэмжих 
зэрэг олон зорилт тавьж, хоёр дахь удаагаа 
зохион байгуулж байна. Бид 90 жилийн ойн 

баяраар Оюу толгой компанийн санхүүжилтээр 
байгуулагдсан Галба талбайдаа өнөөдрийн үйл 
ажиллагааг явуулж байгаадаа таатай байна. Энэ 
талбайг барихад Оюу толгойнхон сэтгэл зүтгэл 
гаргаж, Ханбогдын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж 
байгаад нийт иргэдийнхээ өмнөөс баярласнаа 
илэрхийлье” гэлээ. 

Энэ үеэр Оюу толгой компанитай хамтран 
ажилладаг Бодлого судлалын төв “Монгол 
тэмээний брэнд” сэдэвт хэлэлцүүлэг явуулж, 
тэмээний үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, тэмээний 
гаралтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд үр 
ашигтай бэлтгэх талаар ярилцаж, гарцаа 
тодорхойллоо. Мөн тэмээний ноосон эдлэлийн 
хувцасны загварын үзүүлбэр, үзэсгэлэн худалдаа, 
тэмээний ноосоор утас ээрэх сүлжих үзүүлэх 
сургалт явуулж сонирхсон иргэдэд зөвлөгөө өгөв. 
Өдөрлөгт 60 орчим жижиг, дунд үйлдвэрлэгч, 
бизнес эрхлэгчид, иргэд, малчид оролцож, 
нийт 20 орчим сая төгрөгийн борлуулалт 
хийжээ. Баян-Овоо сумын иргэн Д.Цогзолмаа 

600 мянган төгрөгийн сүү, цагаан идээ зарсан 
байна. Өдөрлөгт оролцсон бүтээгдэхүүнээс 
“Шинэ бүтээгдэхүүн”-ээр Баян-Овоо сумын 
“Алтан говийн шим”, Ханбогд сумын “Үүртийн 
ногоон хошуу”, Манлай сумын “Нутгийн шим” 
ногоочдын бүлгийн даршилсан бүтээгдэхүүнүүд, 
“Шилдэг  бүтээгдэхүүн”-ээр Ханбогд сумын иргэн 
Ж.Тогтохын тэмээний ноосон бүтээгдэхүүнүүд, 
“Эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн”-ээр Баян-Овоо сумын 
Ш.Мөнхцэцэгийн ингэний цагаан идээ, “Шилдэг 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч”-ээр “Гоёл кашмер” 
ХХК-ийн тэмээний ноосон бүтээгдэхүүнүүд тус тус 
шалгарлаа. 

Арга хэмжээний талаар иргэд, үйлдвэрлэгчид  
“Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
дэмжсэн, тэдний үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэдэг 
бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг олон нийтэд  
сурталчилан таниулах, борлуулахад маш хэрэгтэй 
өдөрлөг боллоо” гэж онцолж байв.
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Оюу толгой компанийн удирдлагууд Ханбогд сумын 
хүндэт иргэн болов

Ханбогд суманд 9 дүгээр сарын 26-нд “Зах 
зээлийн өдөрлөг” боллоо. Энэ үеэр “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Айвен 
Велла, Ерөнхий геологич Д. Гарамжав, Нөөцийн 
стратеги, шинэчлэлийн асуудал эрхэлсэн дэд 
захирал Т.Мөнхбат нарт сумын хөгжилд оруулсан 
хувь нэмрийг үнэлж, Ханбогд сумын хүндэт иргэн 
цол гардуулав.

Д.Гарамжав, Т.Мөнхбат нар Оюу толгой ордыг 
анх нээсэн хайгуулын багийн гишүүд бол 
Айвен Велла 2010 оноос Оюу толгой уурхайг 
удирдаж, ажлынхаа хүрээнд Ханбогд сумтай 
нягт холбоотой ажиллаж ирсэн юм. Айвен 
Велла “Миний хувьд, Оюу толгойн хамт олны 

хувьд энэ бол том хүндэтгэл. Ханбогд бол миний 
гэр, би цаашид хаана ч явсан энэ хүндэтгэлийг 
авч явна. Ханбогд сумын иргэд манай компанид 
үргэлж үнэтэй зөвлөгөө өгч, уурхайн хөгжлийн 
төлөвлөлтийг хийхэд тусалж, уг төслийг орон 
нутгийн иргэдэд ашигтай, бас Оюу толгойг 
амжилттай, тогтвортой бизнесийн байгууллага 
болгоход чиглүүлж байлаа. Бид бат бөх түншлэлээ 
улам бэхжүүлж, уурхайн ашиг шимийг хүн бүрт 
хүртээхийн төлөө орон нутгийн иргэдтэй цаашид 
ч нягт хамтран ажиллах болно” гэлээ.

Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт “Оюу 
толгойн удирдлагууд манай сумтай хамтран 
ажиллах нөхцөл бололцоог хөгжүүлэхэд 

анхаарлаа хандуулж ирсэн. Ялангуяа өмнө нь 
тус компанийн Хангамжийн хэлтэс, Дэд бүтцийн 
хөгжлийн хэлтсийг удирдаж байсан Айвен Велла 
захирал бол орон нутгийн хангамжийн сүлжээг 
бэхжүүлж, сумын эдийн засгийн хөгжил дэвшилд 
сэтгэл зүтгэл гаргаж ажилласан гавьяатай хүн. 

Одоо уурхайн даргаар ажиллаж буй энэ эрхэм 
манай сумын 90 жилийн түүхт ойн босгон дээр 
сум орны өнгө үзэмж болсон Галба цэцэрлэгт 
хүрээлэнг амжилттай байгуулж, ойн баярыг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд өндөр ач холбогдол өгч 
тусалж, дэмжиж ажилласанд нутгийн иргэдийн 
өмнөөс, ИТХ-ын нэрийн өмнөөс “Сумын хүндэт 
иргэн” шагналаар шагнасан юм. Цаашид компани 
болоод сумын хамтын ажиллагаа, түншлэл улам 
бүр өргөжин тэлж, үр өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэж 
байна” гэж хэллээ.

Энэхүү “Хүндэт иргэн” өргөмжлөлд “Ханбогд 
сумын хөгжилд өндөр хувь нэмэр оруулж, сумын 
ард иргэдийн төлөө ажиллаж, түүхэнд үлдэх 
гавьяа байгуулсныг үнэлж Ханбогд сумын хүндэт 
иргэн цолоор өргөмжлөв” хэмээн дурджээ.

Айвен Велла
Үйл ажиллагаа 

хариуцсан захирал

Т.Мөнхбат
Нөөцийн стратеги, 

шинэчлэлийн асуудал 
эрхэлсэн дэд захирал 

Д.Гарамжав
Ерөнхий геологич 
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Өмнөговийн оюутнууд батламжаа гардан авлаа 
2014-2015 оны хичээлийн жилд 30 оюутан тэтгэлгээр суралцана

Оюу Толгой ХХК-ийн “Өмнөговийн оюутны 
тэтгэлэгт хөтөлбөр”-т  шалгарсан оюутнууд 9 
дүгээр сарын 13-нд батламжаа гардан авлаа. 
2014-2015 оны хичээлийн жилд 30 оюутан 
шинээр тэтгэлгээр суралцахаар болсон байна. 

Энэ хөтөлбөрийг 2005 оноос эхлэн Оюу Толгой 
ХХК-ийн Нийгмийн хариуцлагын хэлтсээс 10 дахь 
жилдээ хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Өмнөговь 
аймгийн нийгэм, эдийн засгийн салбарт 
шаардлагатай мэргэжлээр сурч байгаа нутгийн 
чадварлаг оюутан, залууст  оюуны хөрөнгө 
оруулалт хийх замаар төгсөөд нутагтаа ирж 

ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж  тус аймгийн хүний 
нөөцийн хөгжлийн бодлогыг дэмжих зорилготой 
юм.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдагсад 3,2-оос 
доошгүй сурлагын голч дүнтэй суралцвал 
сургуулиа төгсөх хүртэл Оюу Толгой компани 
сургалтын төлбөрийг нь 100 хувь төлнө. Харин 
оюутнууд төгсөөд орон нутагтаа эргэн ирж 
ажиллах үүрэг хүлээдэг. 

Оюу Толгой компани “Өмнөговийн оюутны 
тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг  аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар, Иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын төлөөлөл бүхий удирдлагын 
багтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн 
хугацаанд хөтөлбөрт Өмнөговь аймгийн харьяат 
242 оюутан хамрагдаж, тэдний ихэнх нь сургуулиа 
төгсөөд  төрөлх нутагтаа ажиллаж байна. 

Энэ жилийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт Баяндалай, 
Цогтцэций, Ханбогд, Ноён, Мандал-Овоо сумаас 
тус бүр хоёр, Баян-Овоо, Номгон, Гурвантэс, 
Булган, Цогт-Овоо сумаас тус бүр нэг, харин 
Даланзадгад сумаас 15 оюутан шалгарсан байна. 
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Заган ойн нөхөн сэргээлттэй 
танилцлаа

“Оюу толгой” компани биологийн нөхөн 
сэргээлтийн бэлтгэл ажлаа байгалийн ургамлын 
үржүүлгийн газарт 2011 оноос эхлүүлсэн бөгөөд 
үрээр тарьсан загийн тарьц суулгацаа 2013 
оны намар Гүний хоолойн Нарийн заган ойд 
шилжүүлэн тарих ажил хийсэн юм. Нийт 6.37 га 
талбайд 10677 ширхэг загийн бортоготой тарьц 
тарьж, усалж арчилжээ. 

Нарийн заган ойн нөхөн сэргээлтэд Гүний 
хоолой, онгоцны буудал орчимд нутагладаг 
малчид гурван хоног хамтран ажиллажээ. Энэ 
оны хаврын байдлаар эдгээр тарьц суулгац 80 

орчим хувийн ургалттай, өвлийг өнтэй даван 
ургажээ. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг “Оюу толгой” 
компанийн Байгаль орчны хэлтэс хариуцаж, 
Нийгмийн харилцааны хэлтсийн хамт олон 
орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр дэмжиж ажиллаж байна. Заган ойн 
нөхөн сэргээлтийн явцыг сум орон нутгийн 
иргэд, малчдад танилцуулах ажлыг 2014 оны 9 
дүгээр сарын 8, 15-нд зохион байгуулж, 57 иргэн 
оролцлоо. 

Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газар, 
Ахмадын холбоо, Ерөнхий боловсролын дунд 

сургууль, төрийн бус байгууллага, Ханбогд 
хөгжлийн радио зэрэг байгууллага, малчдын 
төлөөлөл оролцож, заган ойн нөхөн сэргээлттэй 
газар дээр нь танилцаж, өөрсдийн санал бодол, 
хамтран ажиллах хүсэлтээ ч  илэрхийллээ. 

2014 онд заган ойн нөхөн сэргээлт болон 
биологийн нөхөн сэргээлтэд тарьц суулгац 
ашиглан тарих ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. 
Нутгийн иргэд энэ ажилд идэвхи зүтгэл гарган 
оролцож байгаа юм. 9  дүгээр сарын эхний 
байдлаар 20.6 га талбайд 14014 ш загийн тарьц 
суулгац тариад байна. 

2014.09.15. Танилцуулах ажилд 
45 иргэн оролцов 

2014.09.08. Танилцуулах ажилд 12 
иргэн оролцов 

2013 онд тарьсан заг
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У.Сагамдолдой: Энэ бол ирээдүйн хөгжлөө тооцоолсон түүхэн нислэг

Монголын анхны хувийн хэвшлийн агаарын тээвэрлэгч 
‘Аэро Монголиа’ компани Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сум руу долоо хоногт хоёр удаа нислэг үйлдэхээр 
шийдвэрлэж, анхны нислэгээ 10 дугаар сарын 1-нд хийв. 
Тус компанийн гүйцэтгэх захирал У.Сагамдолдойтой энэ 
талаар ярилцлаа.

-	 Танай	компани	Ханбогд	сум	руу	шууд	нислэг	
хийхээр	болж	анхныхаа	нислэгийн	өнөөдөр	
хийлээ.	Чухам	ямар	учраас	ийм	шийдвэр	гаргав?	

- Манай компани 2003 онд анхны нислэгээ үйлдсэнээс 
хойш 11 жил өнгөрчээ. Одоо орон нутгийн 11, олон 
улсын хоёр чиглэлд  нислэг үйлдэж байна. Манайх  
Оюу Толгой төслийг анх эхэлснээс хойш өнөөг 
хүртэл агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх туслан 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаагаараа үнэхээр их 
бахархдаг. Оюу Толгой бол Монгол улсад түүхэн 

ач холбогдолтой том төсөл.  Энэ төсөл амжилттай 
хэрэгжиж байгаад баярладаг юм. Чухам энэ төслийн 
ачаар өмнийн говь руу нисэх зорчигчийн тоо 
ихээхэн нэмэгдэж байна. Үүнтэй уялдаад  нислэгийн 
шинэ чиглэл нээгээч гэсэн хүсэлтийг  орон нутгийн 
удирдлага, ард иргэд олонтаа тавьдаг байлаа. Энэ 
мэт учир шалтгааныг харгалзан үзээд ийм шийдвэр 
гаргасан хэрэг. Оюу Толгой компани Ханбогд сумын 
нутагт олон улсын стандартад нийцсэн ‘Ханбумбат’ 
нисэх онгоцны буудлыг хоёр жилийн өмнө 
байгуулсан юм. Тэр буудлыг үр өгөөжтэй ашиглаж 
бүс нутгийнханд агаарын тээврийн үйлчилгээг 
хүргэхээр зорьсон маань энэ. Оюу толгойн буянаар 
олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн агаарын 
тээврийн үйлчилгээ авах сайхан цаг өнөөдөр ийнхүү 
биеллээ олж байна. Нийслэлээс алсад оршдог  
өмнийн говийнхон ийм үйлчилгээг түрүүлж авах 
азтай байж. Ханбогд сумынхан саяхан 90 жилийнхээ  
ойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэсэн. Тэгэхээр энэхүү 
анхны нислэг тус сумынхан болон энэ бүс нутгийнхны 
хувьд  түүхэн чухал үйл явдал болж байна. 

-	 Долоо	хоногт	хэдэн	удаа	нисэх	вэ?
- Хоёр удаа. Лхагва, бямба гаригт.

-	 Хэдэн	хүний	суудалтай,	ямар	маркийн	онгоц	нисч	
байх	юм	бол?

- Бидний саяын сууж ирдэг 50 хүний суудалтай, 
Голландад үйлдвэрлэсэн ‘Фоккер-50’.

-	 Зорчигч	цөөн	байвал	алдагдал	хүлээх	эрсдэлтэй	
байж	таарна.	Үүнийг	хэрхэн	тооцоолсон	бэ?

- Учирч болох бүхий л эрсдэлийг тооцоололгүй яах вэ. 
Юуны өмнө Оюу толгойн уурхайн ажилчдыг зөөнө. 
Оюу Толгой компанийн ханган нийлүүлэгчид, туслан 
гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдийн ажилчдад үйлчилнэ. 
Дээр нь бүс нутгийн зорчигчид нэмэгдэнэ. Ингэхээр  
байнга дүүрэн зорчигчтой байна гэж тооцож байгаа. 

-	 Нислэгийн	энэхүү	шинэ	чиглэл	нээсний	ашиг	тус	
юу	вэ?

- Энэ талаар олон зүйлийг хэлж болно. Юуны өмнө 
нислэгийн аюулгүй байдлыг хангасан хамгийн 
чанартай агаарын тээврийн үйлчилгээг өмнийн 
говийнхондоо үзүүлнэ гэж  бардам хэлье. Ханбогд 
хүртэл 700 шахам км замыг автомашинаар туулна 
гэвэл наад зах нь 7-9 цаг явна. Зарим газар 
дэржигнүүр ихтэй шороон замтай. Ийм нөхцөлд 
тийм хол газар машинаар зорчиход эрсдэлтэй байж 
ч болох шүү дээ. Харин онгоцоор бол ганцхан цаг 
нисээд л буучихна. Ийм тохиолдолд зорчигч газраар 
арван цаг явах уу, агаараар нэг цаг нисэх үү гэдгээ 
сонгоно гэсэн үг. Ер нь өнөө үед цаг хугацааны 
хүчин зүйл, цаг хожно гэдэг  маш чухал  болсон шүү 
дээ. “Цаг бол алт” гэдэг биз дээ. Нийслэлд зайлшгүй 
хүргэж яаралтай эмчлэх өвчин зовлон тохиолдож 
болно. Тэр үед онгоц л аминд орно. Оюу толгойн 
уурхайг дагаад бүс нутаг хөгжинө. Ингэснээр  Оюу 
Толгой компани, орон нутгийн хоорондын түншийн 
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харилцаа холбоо улам бэхжиж, хамтын ажиллагаа 
сайжирна. Бүс нутагт бизнес хөгжих таатай боломж 
бүрдэнэ. Говь нутагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 
түлхэц болно. Төрөл бүрийн үйлчилгээ шинээр бий 
болж, хүрээгээ тэлнэ. Энэ бүхний дүнд нутгийн ард 
олны аж амьдрал дээшилнэ гээд тоочвол олныг 
хэлж болно.  Ганцхан жишээ хэлэхэд ‘Ханбумбат’-д 
онгоцноос буусан зорчигчдыг  Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо зэрэг ойролцоохь сум, Оюу толгойн уурхай 
орчимд нутагладаг малчны хотонд  хүргэх жижиг 
оврын автобус, таксины үйлчилгээ бий болно шүү дээ.   

-	 Өмнөговийн	иргэд	Улаанбаатарыг	зорих	
зорчигчид	тасалбараа	хаанаас	яаж	авах	вэ?

- Үүнд санаа зовох хэрэггүй. Манайх Ханбогд суманд 
төлөөлөгчийн газраа нээсэн. Орон нутгаас нэг 
хүнийг сонгон төлөөлөгчөөр ажиллуулж байна. 
Төлөөлөгчийн газар  тус сумын ‘Хархорум’ төвийн 
нэгдүгээр давхарт байрлаж байгаа. Даваагаас бямба 
гариг хүртэл өдөр бүр 9-18 цагт байнга ажиллана. 
Тэнд очиж зорчих тасалбараа авна. Суудал, тасалбар 
захиалъя гэвэл 88020036, 99048977 тоот утас руу 
залгаж болно. 

-	 Зорчигчдын	хамгийн	сонирхож	буй	зүйл	бол	
тасалбарын	үнэ?

- Тасалбарын үнэ нислэгийн чиглэлийн зай, үргэлжлэх 
хугацаа, тасалбарыг худалдан авах хугацаа, захиалга, 
хэзээ нисэх зэргээс хамаардаг, гэхдээ бид аль болох 
хямд төсөр тарифаар үйлчлэхийг хичээнэ. 

Та бүхэнд Олон улсын санхүүгийн корпорацийн омбудсмэн (САО)-ий оролцоотой маргааныг шийдвэрлэх 
Малчдын төлөөлөгчид болон “Оюу толгой” ХХК-ийн хамтарсан уулзалтаар тохирсон асуудлын тухай 
мэдээлдэг билээ. Энэ удаад 9-р сарын 30-ны өдөр хийгдсэн уулзалтын тойм мэдээг хүргүүлж байна. 
Уулзалтыг уламжлалт ёсоор омбудсмэн (САО)-ий газрын зуучлагч чиглүүлж, Оюу Толгой Хяналт ТТБ 
малчдын зөвлөхөөр оролцов.   

Түрүүчийн уулзалтаас хойш хоёр талын хийхээр тохирсон ажлуудын хэрэгжилтийг  талууд танилцуулсан. 

Энэ удаагийн уулзалтаар хэлэлцэж тохирсон ажлууд: 
• Малчдын төлөөлөгчдийн 5 дугаар сард гаргасан хүсэлтийн дагуу Оюу Толгой уурхайн талбайгаас 

20 км радиус дотор байгаа худаг нь усгүй болсон Ханбогд сумын малчдыг уурхайгаас зөөврийн 
усаар хангаж байгаа явцыг хоёр тал хянан үзэж өвлийн улиралд үргэлжлүүлэх боломжийг ойрын 
хугацаанд хамтран судлах. Цаашид малчдад тулгамдаж буй усны асуудлыг шийдэх урт хугацааны 
шийдлийг хайх. 

• Иргэдийн нийтийн хурлаас эрэмблэгдэн гарч байгаа худаг сэргээн засварлах жагсаалтын дагуу Оюу 
толгойн мэргэжлийн баг ажиллаж,  хамгийн хүнд байдалтай байгаа худгуудыг тогтоон сум, багийн 
удирдлагад танилцуулж,  жагсаалтыг баталгаажуулж, иргэдэд мэдээлэх. 

• “Оюу толгой” компаниас Ханбогд суманд шинээр худаг гаргах, хуучин худаг сэргээн засварлах 
компанийг сонгон шалгаруулах асуудал удааширсантай холбогдуулан тус компанийн Хангамж, 
худалдан авалтын багийг дараагийн уулзалтад оролцуулж мэдээлэл авах.

• Малчидын төлөөлөгчид  Оюу толгой уурхайн талбайд орж үйлдвэрлэлийн циклтэй танилцах, 
кемпийн удирдлагатай уулзах хоёр өдрийн ажлыг 11 дугаар сарын эхээр зохион байгуулах. Энэ үеэр 
дараагийн уулзалтыг зохион байгуулах боломжтой хэмээн үзлээ.

• Олон Талт Мэргэжлийн Шинжээчийн Багийн Ажлын удирдамжийг эцэслэн тохирч бэлэн болгох 
эдгээр болно.

Ханбогд сум                                             Их булаг                                  2014 оны 9-р сарын 30-ны өдөр

Ханбогд сумын малчдын төлөөлөл болон 
Оюу толгой компанийн хэлцлийн тухай мэдээлэл

Ханбогд сумын Малчдын төлөөлөгчид    Оюу Толгой ХХК
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Өмнийн говийн хоршооныхон өөдрөг сэтгэгдэлтэй буцлаа

“Оюу толгой” компани, Монголын хоршооллын 
сургалт мэдээллийн төв хамтран өмнийн 
говийн хоршооныхны туршлага судлах аяллыг 
зохион байгуулав. Өмнөговь аймгийн Баян-
Овоо, Манлай, Ханбогд сумын арван хоршооны 

22 төлөөлөгч уг аялалд оролцож, Өмнөговь 
аймгийн Манлай, Дорноговь аймгийн Мандах, 
Сайншанд, Сайхандулаан, Говьсүмбэр аймгийн 
Баянтал, Төв аймгийн  Алтанбулаг сумаар 
орж, тэндхийн хоршоодын үйл ажиллагаатай 

танилцаж туршлагаа харилцан солилцсон юм. Тэд 
9 дүгээр сарын 4-нд нутгаасаа гарч 10 шахам 
хоног аялжээ. Аяллын төгсгөлд Улаанбаатар 
хотноо ирж, говийнхны түүхий эдийг худалдан 
авч бүтээгдэхүүүн үйлдвэрлэдэг “Сор кашмер” 
компанид зочлов. Дараа нь  “Хоршооны 
хөгжил-хамтын ажиллагаа” сэдэвт зөвлөлгөөн, 
“Тогтвортой хөгжил-хоршооллын гүйцэтгэх үүрэг” 
хоршоологчдын үндэсний IV чуулганд оролцож, 
Монгол орны дөрвөн зүг, найман зовхисоос 
хүрэлцэн ирсэн 300 гаруй хоршоологчийн үгийг 
сонсч санал бодол, ажлын арга барил, тэргүүн 
туршлагаа солилцлоо. 

Монголын хоршооллын сургалт мэдээллийн 
төвийн гүйцэтгэх захирал Ц.Мягмар-Очир аяллыг 
дүгнэж хэлэхдээ “Өмнийн говийн хоршооныхон 
аяллын хугацаанд дөрвөн аймгийн  долоон 
хоршоо, малчны хоёр бүлэг, хоёр компани, 
төрийн бус нэг байгууллагын үйл ажиллагаатай 
танилцлаа. Энэхүү аяллыг шинээр бий болсон 
хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжин жигдрүүлэх, 
чадваржуулах зорилгоор байгаль цаг уурын адил 
нөхцөлд ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
хоршоодыг сонгон танилцуулахыг зорив. Энэ 
зорилгоо ч амжилттай биелүүллээ” гэв. 
Өмнөговь аймгийн Манлай сумын “Манлайн 
шүтээн” хоршооны тэргүүн Х.Сугар “Манай 

-Туршлага судлах аялалд 10 хоршооны 22 төлөөлөгч оролцов-
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хоршоо 56 гишүүнтэй. Энэ хавар 7-8 тонн ямааны 
ноолуур борлууллаа. Тэмээ,  хонины ноосоо 
Говьсүмбэр аймгийн “Чойр хайрхан” хоршоонд 
тушааж багагүй ашигтай ажиллалаа. Ер нь наад 
зах нь 20-иод сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж 
байж л хоршоо хөл дээрээ тогтох тооцоо гарч 
байна. Эхний ээлжинд хоршоогоо санхүүгийн 
талаар бэхжүүлэхийг гол зорилгоо болгож байгаа. 
Боломж байна. 

“Оюу толгой” компани хоршоог хөгжүүлэх талаар 
ихээхэн санаа тавьж, янз бүрийн санаачилга 
гаргадгийн нэг нь энэ удаагийн туршлага судлах 
аялал боллоо. Манайтай хил залгаа ойрхон 
байдаг “Оюу толгой” бидний давуу тал. Энэ давуу 
талаа хэрхэн үр өгөөжтэй ашиглах нь биднээс 
шалтгаална” гэж ярив. 

“Хиамны үйлдвэр байгуулахаар шийдэж 30-
аад сая төгрөгийн үнэтэй тоног төхөөрөмж 
худалдан авч хотоос ачууллаа. Тоног төхөөрөмж 
нийлүүлсэн компанийнхан түүнийг суурилуулж, 
бас үйлдвэрт ажиллах мэргэжилтнийг орон 
нутгаас сонгон сургаж өгнө гэж амласан. Үүний 
зэрэгцээ хонины ноосоор гэрийн эсгий хийнэ” гэж 
Ханбогд сумын “Төрлийн мянган тайж” хоршооны 
төлөөлөгч С.Зоригтбаатар хэлж байв. Өмнөговь 
аймгийн ҮХАА-н газрын хоршоо хариуцсан 
мэргэжилтэн, аяллын багийн ахлагч Т.Батжаргал 
“Зуун удаа сонсохоор нэг удаа үз” гэдэг шүү 
дээ. Энэ удаагийн аялал хоршооныхонд маань 
харилцан туршлагаа солилцох сайхан боломж 

олгож, хоршоог хөгжүүлэхэд тустай чухал үйлд 
явдал боллоо” гэв. “Оюу толгой” компанийн 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа өвлийн бэлтгэлээ базаах намрын 
их ажлын завсар чөлөөгөөр бусдын туршлагаас 
суралцахыг хүсч алс газраас зорьсон өмнийн 
говийн хоршоологчдод талархал илэрхийлээд “Зах 
зээл бол цэвэр өрсөлдөөн. 

Иймээс нэгнийгээ дуурайж ижил төрлийн бизнес 
эрхлэх нь эрсдэлтэй. Хоршоогоо төрөлжүүлж 
болно. Говьд байгаль, түүх, соёлын олон ховор 
дурсгал бий. Энэ нь тухайн нутагт аялал 
жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх боломжийг 
нээж байна. Ирээдүйгээ гэрэл гэгээтэй төсөөлж 
буй хүнд амжилт ойрхон ирдэг”-ийг сануулсан 
юм. Хоршооныхон янз бүрийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж. Манлай сумын “Уран 
хийц бат холбоо” хоршоо блок үйлдвэрлэж, 
нүүдлийн чингэлэг хийдэг, Ханбогдын “Хан 
оорцог”-ийнхон алдарт Дэмчогийн хийдийн 
ойр байрладаг давуу талаа ашиглаж, аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх,  хажуугаар нь мод, овьёос, 
хүнсний ногоо, чацаргана тарих, Баян-Овоо сумын 
”Шурхан залаа” мал угаах үйлчилгээ үзүүлэх, “Арц 
гурван булаг” Төв аймгаас сүүний болон махны 
чиглэлийн үүлдрийн бяруу худалдан авч сүүний 
ферм байгуулах, Дорноговийн “Хутагтын нутгийн 
тэмээчин” ингэний сүүг брэнд болгохыг зорьж 
буй.  Дээрх хоршооныхон дундын хөрөнгөө янз 
бүрийн аргаар бүрдүүлжээ. Олонх нь 100-250 
мянган төгрөг гаргаж, анхны хөрөнгөө бүрдүүлсэн 

гэх. Харин Баян-Овоо сумын “Халхын даваа” 
хоршооныхон тодорхой тооны мал нийлүүлж, 
гишүүдийн нэг нь түүнийгээ маллаж буй аж. 
“Хоршиж байж амжилтад хүрдэг. 

Хоршоо бол хөгжлийн 
гол түлхүүр. Дэлхий 
дахины хөгжсөн түүх ч 
ийм. Харин Монголын 
төр, засаг хоршоог 
хөгжүүлэх талаар 
олигтой анхаарахгүй 
байна. Сум хөгжүүлэх 
сангийн хөрөнгөнөөс 
хуваарилан олговол 

хоршоод санхүүгийн талаар бэхжиж, хөл дээрээ 
босоход чухал дэмжлэг болно” гэх гомдол ч зарим 
хүний амнаас гарч байв. 

Хустайн нуруунд хоёр азарга тахийн сүрэг усанд 
ирж байхыг нүдээр харан бахдаж, тэмээний ноос, 
ямааны ноолуураар ямар чамин хувцас хийж 
болдгийг “Сор кашмер” үйлдвэрт үзэж гайхан 
тэр ч бүү хэл, Говийн ноён хутагтын ногоон хаш 
аяганаас сархад амсч хийморьтой аялснаа, 
бизнесээ хөгжүүлэх өөдрөг сэтгэгдэлтэй буцах гэж 
буйгаа, нутагтаа очоод хоршихын ач тусыг тархай 
бутархай амьдардаг малчдадаа сайтар таниулъя 
хэмээн тэд чин сэтгэлээсээ  өгүүлсэн билээ.  
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Та бүхний энэ өдрийн амрыг эрэн мэндчилж байна. “Оюу толгой” ХХК-ийн Хүний нөөц ба ур чадвар хөгжүүлэлтийн хэлтсээс “Орон 
нутгийн сонин”-д “Хүний нөөцийн булан” нээж байна. Бид энэ булангаар дамжуулан, хүний нөөц, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 
мэдээллийг та бүхэнд хүргэх болно. Та бүхэн энэ булангаар ямар мэдээ, мэдээлэл авах хүсэлтэй байгаагаа  бидэнд илгээнэ үү.  

Хүний нөөцийн булан

“Оюу толгой” ХХК-ийн Хүний 
нөөцийн бодлого
Бид Оюу толгой компанийн үнэт зүйлс болон ёс зүйн зан төлөвийг 
зохистойгоор баримтлан ажиллахыг хичээдэг.  Манай ажилтнуудын соёл нь 
аюулгүй ажиллагаа, баг хамт олон, дэмжлэг, урам зориг болон амжилтаа 
түгээх зарчимд суурилдаг.

Сонгон шалгаруулалт
Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгож, 
ажилтан сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тодоор явуулдаг. Сонгон 
шалгаруулах явц нь тухайн ажлын байрны шаардлагыг тодорхойлсноор 
эхэлдэг. Нээлттэй ажлын байрны зарыг тухай бүрт нь өдөр тутмын “Өдрийн 
сонин”, “Өнөөдөр”, “Үндэсний шуудан”, “Нийслэл таймс” сониноор зарладаг. 
Нээлттэй ажлын байруудыг манай www.ot.mn цахим хуудасны Нээлттэй 
ажлын байр хэсгээр зарладаг.

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дуусмагц, дараах байдлаар шалгаруулалт 
хийнэ.
Үүнд:
• Ажлын байрны өргөдлүүдийг зард дурдсан шалгуурын дагуу  анкетийн 

шалгаруулалт хийнэ.  
• Ярилцлагад орох өргөдөл гаргагчдын нэрсийг тогтооно. 
• Анкетын шалгаруулалтанд тэнцсэн өргөдөл гаргагчийг ярилцлаганд 

урина
• Өмнөх ажил олгогчдын тодорхойлолтыг шалган нягтлах зэрэг багтдаг.
Сонгон шалгаруулах комисс 2 ба түүнээс дээш гишүүдээс бүрдэх тул эцсийн 
шийдвэрийг нэг хүн гаргадаггүй болно.

Оюу толгой компанид ажилд орох өргөдөл гаргахад ямар нэгэн төлбөр, 
хураамж төлөхгүй.

Монгол боловсон хүчин
Оюу толгой компани  Монгол улсын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлж, тухайн албан тушаалд тохирох хүмүүсийг сонгож авах хүсэл 
эрмэлзлэлтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Бид ажилтнуудынхаа ур чадвар, 
чадавхийг хөгжүүлэх ажил байнга хийж байна.  

Өнөөдөр манай нийт ажиллах хүчний 90 гаруй хувь нь Монгол хүмүүс 
байдаг. Бид энэ хувийг уурхайн үйл ажиллагааны турш хадгалахыг зорьж 
байна. Үүний зэрэгцээ Өмнөговь аймгийн мэргэжлийн ур чадвартай иргэдэд 
ажилд орох давуу эрх олгодог.
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“Орон нутгийн сонин”, Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төвтэй хамтран хоршооны талаар цуврал мэдээлэл хүргэж байгаа билээ. Энэ удаа 
хоршооны “Хяналтын зөвлөл”-ийн талаар уншина уу.

Хяналтын зөвлөл

1. Хяналтын зөвлөлийн ач холбогдол юунд орших вэ?
- Хоршооны тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хөндлөнгийн 

хяналтын байгууллагын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах чиг үүрэг бүхий 
хяналтын зөвлөлийг бүх гишүүдийн хурлаас байгуулдаг.  Хяналтын зөвлөл 
нь тэргүүлэгчид, түүний харьяа нэгж хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих, эрх мэдлийн тэнцвэржилтийг хангах зорилготой орон тооны бус 
байгууллага юм.

2. Хяналтын зөвлөлийн зорилго юунд чиглэгдэх вэ?
- Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь гишүүдийн зүгээс хоршоо болон 

түүний удирдлагад итгэх итгэлийг бий болгох, бэхжүүлэх, гишүүдийн 
оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хоршооны хөрөнгийн бүрэн бүтэн 
байдлыг хадгалан хамгаалах зорилготой байна. 

3. Хяналтын зөвлөлийн гишүүн тэргүүлэгчээр сонгогдож болох 
уу?

- Болохгүй. 
4. Хяналтийн зөвлөл ямар бүрэн эрх эдлэх вэ?
- Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааг байнга, тогтмол хянан шалгаж үүний тулд 

шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авах, тэдний мэдээлэл, илтгэлийг 
сонсох,

- Нягтлан бодох бүртгэл, бусад бичиг баримттай танилцаж шалгах,  
-  Хоршооны жил, улирлын тайлан, цаг үеийн байдлын тухай мэдээ, жилийн 

орлогын хуваарилалт, алдагдлыг хэрхэн нөхөх асуудлаар санал, дүгнэлт 
гаргах, бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх, 

- Шаардлагатай гэж үзвэл Тэргүүлэгчид үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа 
болон бусад нөхцөлд бүх гишүүдийн хурлыг зарлан хуралдуулах,

- Хоршоо гадны эх үүсвэрээс зээл авах талаарх санал дүгнэлт гаргах, 
зээлийн эргэн төлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 

5. Хяналтын зөвлөл ямар хугацаанд хуралдаж байх вэ?
- Хяналтын зөвлөл улиралд 1-ээс доошгүй удаа хуралдана.
6. Хяналтын зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг ямар тохиолдолд 

зарлан хуралдуулах вэ?
- Хяналтын зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг тухайн цаг үеийн шаардлагаар 

зарлан хуралдуулдаг. Тэргүүлэгчид эсвэл хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн 
50-аас дээш хувь нь хяналтын зөвлөлийг хуралдуулахыг шаардсан, эсхүл 
хяналтын зөвлөлийн дарга шаардлагатай гэж үзсэн бол ээлжит бус 
хуралдааныг зарлан хуралдуулж болно. 

7. Хяналтын зөвлөлийн гишүүн хариуцлага хүлээх үү.
- Хүлээнэ. Хяналтын зөвлөлийн гишүүд эрхээ эдлэж, үүргээ биелүүлээгүй 

тохиолдолд хариуцлага хүлээдэг. 
8. Хяналтын зөвлөл ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ?
- Хяналтийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь хоршооны дарга тэргүүлэгчид, 

засаглалын түвшинд хийгдэх, гүйцэтгэх удирдлагын эрсдэлгүй үйл 
ажиллагааг хангах, хөрөнгийн, хоршооны дүрэм, журмын хэрэгжилт, 
тусгай сангуудын захиран зарцуулалт, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн 
үйл ажиллагаа, гишүүд болон оролцогч талуудаас ирүүлсэн санал 
гомдлын мөрөөр ажиллах, хяналт тавихад чиглэгдэнэ.

Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төвийн сургалт, 
зөвлөх үйлчилгээний алба

Хоршооны булан
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Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо сумдын 
Нутгийн бэлчээрийн хамтын шинжилгээ (НБХШ)
Нутаг Түншлэл үндэсний зөвлөх байгууллага 
нь Өмнөговь аймгийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн 
газар, МАНЛАЙ, ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО сумын 
захиргаа, малчид, “Оюу толгой” ХХК, орон нутгийн 
төрийн бус байгууллагатай хамтран 2014 оны I-XII 
сарын хооронд бэлчээрийн хамтын шинжилгээний 
бүтээлч ажил хэрэгжүүлж байна. 
Энэ ажлын хүрээнд сум тус бүрд сумын Засаг 
даргын захирамжаар  энэ оны 4-р сард 
байгуулагдсан Нутгийн бэлчээрийн хамтын 
шинжилгээний (БХШ) багтай  хамтран ажиллаж 
байгаа билээ. Энэ хугацаанд БХШ-ний баг, 
малчидтай хамтран бэлчээрт юу өөрчлөгдсөн, 
бэлчээр хэрхэн, яагаад өөрчлөгдсөнийг хэлэлцэн 
тодруулж, нутгийнхны  ажиглалтыг шинжлэх 
ухааны аргаар баталгаажуулан, судалж байна. 

Эдгээр 3 сумын НБХШ багийн гишүүд судалгааны 
аргазүй эзэмшин Манлай суманд 8, Ханбогдод 
19, Баян-Овоод 8 бэлчээрийн хяналтын талбай 
байгуулж, хөрс болон ургамлын өгөгдөл мэдээлэл 
цуглуулах ажилд хамтарсан багаар идэвхтэй 
оролцлоо. 

Нутгийн хамтын шинжилгээний багийн судлаачид 
IX сарын 17-ноос  X сарын 1-ний хооронд 
Ханбогд суманд ажиллаж байна. Энэ удаагийн 
ажлын зорилго нь малчдад Бэлчээрийн Хамтын 
шинжилгээний талаар сургалт өгөх, Бэлчээрийн 
эрүүл байдлын үнэлгээг малчидтай хамтран дээрх 
19 өвөлжөөний ойролцоо турших зорилготой. 
Мөн малчдын нүүдэл суудлын зураглал хийснээр  
судалгаанд хамрагдсан малчин өрхийн бэлчээр 
ашиглалтын талбай тодорхойлогдож байна.

Нутгийн ажиглалтаар

Хөрс

Уурхайн нөлөөгөөр хөрс 
бохирдох

Хөрс

Хүнд металын шинжилгээ

Шинжилгээний арга зүй

Хуурайших Хөрсний чийг хэмжих

Үржил шимгүй болох Хөрсний механик бүрэлдэхүүн, 
эзэлхүүн, өнгө

Сийрэг болох Хөрсний үе давхарга, эзэлхүүн, 
элэгдэл өгөршил

Ургамал, хөрсөнд гарч буй өөрчлөлт

Нутгийн ажиглалтаар

Ургамал
Ургац багасах

Талхлалт

Идэмжгүй ургамал элбэгших

Төрөл зүйл цөөрөх

Ургах үе шат өөрчлөгдөх
Ургамлын бүрхэц багасах

Ургамал
Фото мониторинг, биомассын 
хэмжилт
Олон наст ургамлын суурь 
хоорондын зай
Зүйлийн баялаг, биомасс

Зүйлийн баялаг, шугаман цэгийн 
бичиглэл
Биомассын хэмжилт
Шугаман цэгийн бичиглэл

Шинжилгээний арга зүй

Ханбогд сумын бэлчээрийн хамтын шинжилгээний 
19 цэгийн эзэмшигч малчид

Багийн 
нэр

Өвөлжөө/ уст 
цэгийн нэр Эзэмшигч

Талбайн 
дугаар

Баян баг

Таван мод Г.Дүгэрсүрэн KHBO1

Хулсан Г.Сүх KHBO2

Өрөлбө А.Мижиддорж KHBO3

Билгэх Г.Мөнхзул KHBO4

Наймаа дов Т.Баатарчулуун KHBO5

Улаан эрэг Б.Дэлгэрбат KHBO6

Номгон

Хадан хошуу Д.Төмөрчөдөр KHBO7

Хар цав М.Ганганжав KHBO8

Цувриа Ц.Шархүү KHBO9

Зүүн замт Б.Ганболд KHBO10

Жавхлант

Ваарт Б.Намсрайжав KHBO11

Байшинт П.Цэвэгдорж KHBO12

Бөгтөр хөөвөр Х.Отгондүү KHBO13

Алаг дэл Ц.Бадарчулуун KHBO14

Цагаан шивээт Л.Батцэнгэл KHBO15

Гавилуут

Эхэн халив М.Пүрэвдорж KHBO16

Бударгана Т.Баясгалан KHBO17

Сүүл ухаа Б.Охинхүү KHBO18

Хөндлөн Л.Мөнхцэцэг KHBO19
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Др. Ц.Алтанзул: Бэлчээрийг яагаад, 
яаж, юуг нь судлах хэрэгтэй вэ 
гэвэл...

Хамтдаа нүүдлийн зургаа зурж 
байна. Баян багийн малчин 
Т.Дүгэрсүрэн, Г.Сүх, судлаач 
Ж.Азжаргал нар

Баян багийн малчин Т.Дүгэрсүрэн, 
Г.Сүх “...халцгай газар гэдэг нь 
ургамлын бүрхэвч байхгүй, 
хоосон орон зай юм байна”

Номгон сумын малчин Ганганжав, 
МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн 
Т.Бумцэнгэл нар нүүдлийн зураг 
зурж байгаа нь.

Номгон багийн малчид Бэлчээрийн 
эрүүл байдлаа үнэлж байна. 

Хамтын шинжилгээний багийн судалгааны урьдчилсан зарим үр дүнгээс
• Манлай, Баян-Овоо, Ханбогд сумын БХШ-ий талбарт нийт 55 зүйл ургамал 

тохиолдсоноос сөөг ургамлын 11 зүйл, заримдаг сөөг 9 зүйл, олон наст үетэн 2 
зүйл, олон наст алаг өвс 19 зүйл, олон наст улалж 3 зүйл, нэг наст алаг өвс 8 зүйл, 
нэг наст үетэн 3 зүйл тус тус тохиолдов. 

• Судалгаанд Манлай суманд 37 зүйл, Ханбогд суманд 46 зүйл, Баян-Овоо суманд 
33 зүйлийн ургамал тэмдэглэв. 

• Бэлчээрийн ургамлын зүйлийн баялаг нь малын бэлчээрлэлтийн эрчмээс шууд 
хамааралтай (P=0.01) байв. Бид мал бэлчээрлэлтийн эрчмийг 20 давталтайгаар 1 
м2 талбайд тоологдсон аргал, хорголын тоогоор илэрхийлэв. Өөрөөр хэлбэл мал 
бага бэлчсэн газар олон зүйлийн ургамал байв.

• Ханбогд сумын Номгон багийн Хадан хошуу өвөлжөөнд хамгийн олон буюу 18 зүйл 
ургамал бүртгэгдэв. 

Өнөөгийн байдлаар Бэлчээрийн хамтын шинжилгээний багийнхан болон малчдын 
IV  удаагийн сургалт, уулзалт, хэлэлцүүлгийг баг бүрт зохион байгуулж байна. Энэ 
хэлэлцүүлэгт хамтын шинжилгээнд хамрагдсан өвөлжөө, уст цэгийн эзэмшигч малчид 
оролцохоос гадна нутгийн бусад малчид оролцож байна. 

Орон нутгийн бэлчээр ашиглалтыг сайжруулахад чухал үүрэгтэй 
энэ ажлыг гүйцэлдүүлэхэд зохион байгуулж, дэмжсэн МАНЛАЙ, 
ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО сумдын захиргаа, Мал эмнэлэг, үржлийн 
тасгийн хамт олон болон багийн бүх гишүүдэд, Ханбогд Баян, 
Номгон, Жавхлант, Гавилууд багийн засаг дарга нар, малчдад 
талархал илэрхийлье!
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“Оюу толгой” компанийнхан гүний хоолойн 
33 га талбайд 21 мянган заг тарьжээ
-Өнгөрсөн намар 6.3 га-д 10677 тарьц суулгасны 80 хувь нь ургаж байна- 

“Оюу толгой” компани газар ашиглалт, газрын 
хэвлийн нөхөн сэргээлтэд онцгой анхаарч, 
хөндсөн газрыг булж тэгшлэн хэлбэршүүлэх, хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, газрын хэвлийн унаган төрхийг 
сэргээх явцыг хурдасган дэмжих зорилгоор 
ургамалжуулах, хүн, мал, амьтдын  амьдрах 
орчныг  бүрдүүлэхийн төлөө чармайн ажиллаж 
байна. 

Оюу толгойн уурхайн  усан хангамжийг Гүний 
хоолойн газрын доорх усны эх үүсвэрээс 
хангахын тулд ус татах шугам хоолой, гүний 
худаг, усан сан, өргөтгөлийн шахуургын 
станцуудыг барих явцад 12.14 га талбайн заган 

ой өртсөн юм. Барилгажилтын дараах техникийн 
нөхөн сэргээлтийг Монгол Улсад мөрдөж буй 
стандартын дагуу хийснийг Ханбогд сумын 
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн 
2012 оны есдүгээр сарын 21-ний өдрийн 324/01 
тоот дүгнэлтээр хүлээн авснаар биологийн нөхөн 
сэргээлтийг эхэлсэн юм. 

“Оюу толгой” компани 2013 оны намар Гүний 
хоолойн 6.37 га талбайд бортоготой загийн 
10677 тарьц суулган усалж арчлах ажлыг хийсэн 
билээ. Өнгөрсөн хаврын байдлаар уг  суулгацын 
79.7 хувь нь өвлийг ажралгүй даван ургаж байна. 
Заган ойн нөхөн сэргээлтийн эхний үе шатанд 

Гүний хоолой, “Ханбумбат” нисэх онгоцны буудлын 
орчимд нутагладаг 28 малчин (давхардсан 
тоогоор) гурав хоногийн хугацаанд хамтран 
ажилласан юм. 

Нөхөн сэргээлтэд орон нутгийн иргэд сайн 
дураараа оролцох нь улам нэмэгдэж, зөвхөн 
энэ онд гэхэд 102 иргэн найм хоног уг ажилд 
оролцлоо. Есдүгээр сарын байдлаар Гүний 
хоолойн 33.3 га талбайд загийн 21235 тарьц 
суулгац тариад байна. Заган ойн нөхөн сэргээлт 
аравдугаар сарыг дуустал үргэлжилнэ. 
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Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол – 2014 оны 9-р сар 
(Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум)

Орон нутгийн иргэд “Оюу толгой” компанийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой аливаа мэдээ мэдээлэл, 
санал, хүсэлтээ шууд  өгөхөд нээлттэй. 
Бид тухайн сард орон нутгийн малчдаас хүлээн 
авсан гомдол, хүсэлтийн  талаар мэдээлж байх 
юм. Энэ оны 9 дүгээр сард Оюу толгой компанийн 
гэрээт компани зөвшөөрөлгүй газар, байгаль 
орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц засвар үйлчилгээ 
явуулж байна гэсэн нэг гомдол хүлээж авсан. Энэ 
гомдлын дагуу орон нутгийн захиргаатай хамтран 
холбогдох хууль, журмын дагуу яаралтай арга 
хэмжээ авсан болно. Харин орон нутгаас нийт 
арван долоон /17/ дэмжлэг, туслалцаа хүссэн 
хүсэлт хүлээн авлаа. 

Эдгээрийн арван (10) хүсэлтийн дагуу арга 
хэмжээг авч шийдвэрлэсэн бөгөөд одоогоор 
долоон /7/  хүсэлт шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж 
байна. Цаашид энэ мэдээг сар бүр та бүхэнд 
хүргэх болно. 

“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.

Ханбогд сумын Гавилууд багийн Улаан шивээ дэх
Устай үрлэгч ашиглан биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай. 2014 оны 9 дүгээр сар



16 | www.ot.mn

Редактор Ч.Батпүрэв
Мэдээллийг бэлтгэсэн: Б.Батбилэг, 

Ж.Мөнгөндолгио, О.Цогбадрах, Б.Чинчулуун

Гэрэл зургийг: А.Хатан-Оол, Э.Идэрбаатар, 
Ц.Мөнхчулуун

Хэвлэлийн эхийг: Ц.Мөнхчулуун

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, Техникийн сургалтын төв. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

Олон улсны улаан дансны үнэлгээ: Эмзэг

Монгол улсын улаан дансны үнэлгээ: Устаж 
байгаа

Борцгор хотон Монгол орны хамгийн том шувуу 
бөгөөд их биеийн урт нь 160-180 см, далавчны 
дэлхэцийн урт 270-320 см хүрдэг. Монгол оронд 
зундаа нүүдэллэн ирж Их нууруудын хотгорын зарим 
нууруудаар өндөглөж, зусдаг. 

Үүрээ их хэмжээтэй усны элсэрхэг эрэг, арал, 
хуурай өргөгдсөн зэгс бүхий газар засна. Үүрээ 
тусгаарлагдсан газар, заримдаа Тураг гогойны 
үүрний захаар засдаг. Үүрний хэмжээ нь харьцангуй. 

Ихэнхдээ зэгс, өвс, мөчир, чулуугаар том овгор үүр 
засна. Эм шувуу 2-4 өндөг, ховор тохиолдолд 5-6 
өндөг гарган дардаг бөгөөд эр шувуу хааяа өндөгөө 
дардаг. Борцгор хотон жижиг, дунд хэмжээний 
загасаар хооллоно. Монгол орны баруун хэсэгт 
хүрдэг байсан хотонгийн тоо толгой эрчимтэй буурч 
байгаа. Тоо толгой нь амьдрах орчин нь устаж үгүй 
болох, хүний нөлөөллөөс шалтгаалан буурч байна. 
Нутгийн иргэд хотонгийн хушуугаар хурдан морины 
хусуур хийж ашигладаг нь тоо толгой буурах бас нэг 
шалтгаан болдог. 

Нүүдлийн үедээ Өмнөговь аймгийн зарим жижиг 
нуур, цөөрөм бүхий газруудад ховор тааралдана.

БОРЦГОР ХОТОН (Pelecanus crispus)

Танин мэдэхүйн булан


