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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2015 ОНЫ ХОЁРДУГААР САР

Өмнөговь аймгийнхан 2014 оны есөн 
алдартнаа хонь жилийн босгон дээр 
шалгаруулжээ.

(10-р нүүрт)

“ГАЛБА” ЦЭЦЭРЛЭГТ 
ХҮРЭЭЛЭН 
ШИЛДЭГ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТААР 
ШАЛГАРЛАА

АЖИЛ ХӨДӨЛМӨРТ 
БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ 
ЯВУУЛНА
Энэ сургалтаар хүмүүст ажил 
хөдөлмөрт бэлтгэх суурь ур 
чадварууд эзэмшүүлэх бөгөөд 18 
долоо хоног үргэлжилнэ.

(9-р нүүрт)

МАНЛАЙ СУМЫНХНЫ 
“ТҮМЭН ТЭМЭЭНИЙ БАЯР”
Өмнөговь аймгийн Манлай сум нь 2014 
оны мал тооллогоор 10264 тэмээтэй 
болжээ. 

(14-р нүүрт)

БАЯН-ОВОО 
СУМЫНХАН 
ТЭМЭЭЧДИЙН 
УЛАМЖЛАЛТ 
БАЯРАА 
ТЭМДЭГЛЭВ
(12-р нүүрт)



Эх сайхан нутагт маань хавар цаг айлчлан ирж, уламжлалт цагаан сарын 
баяраа хотол олноороо ёслол төгөлдөр тэмдэглэлээ. “Орон нутгийн сонин” 
Хонин жилийн анхны дугаараар та бүхэндээ “Оюу толгой” компаниас 
өнгөрсөн 2014 онд Соёлын өвийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаа 
танилцуулж байна. 

Бид нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Монгол улсын соёлын өв, үүн дотроо 
өмнийн говийн бүс нутгийн уламжлалт өв соёлыг хадгалж, хамгаалах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Бид соёлын өвд археологи, палеонтологийн 
олдворууд, түүхэн дурсгалт барилга байгууламж, байгалийн өвөрмөц 
тогтолцоо зэрэг биет өвөөс гадна нутгийн ардын зан заншил, нүүдлийн мал 
аж ахуйн уламжлал, арга технологи, үлгэр домог зэрэг биет бус өвийг ч 
хамруулдаг. 

Уул уурхайн эрчимтэй хөгжил, эдийн засгийн бусад харилцаанаас 
шалтгаалан говь нутгийн уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуй, түүнтэй 
холбоотой өв соёл өөрчлөгдөж болзошгүй тул биет болон биет бус өвийг 
хамгаалах чиглэлээр Соёлын өвийн хөтөлбөр боловсруулж, оролцогч 
талуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.  

Бид хамтдаа дэлхийд хосгүй нүүдэлчдийн соёлоо хойч үедээ уламжлуулан, 
хадгалуулна гэдэгтээ итгэл төгс байна. 

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл 
хариуцсан менежер О.Цэрэннадмид 

МЭНДЧИЛГЭЭ
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Тэмээн жингийн айсуй цуваа

Овоо тахилгын зан үйлийг 
сэргээнэ, уламжлуулна

Талын нүүдэлчид тэмээгээ тээвэрт ашиглаж ирсэн 
олон зуун жилийн уламжлалтай. Орчин үеийн 
хөгжил дагаад тэмээгээр тээвэр хийх, ачлагад 
ашиглахаа больж, зөвхөн тоо толгойг нь өсгөх, 
ноосыг авах зорилгоор маллах болжээ. Энэ байдал  
тэмээн жин, тэмээтэй холбоотой ёс заншлыг устгах 
аюулд хүргээд байгаа юм. Тиймээс  “Оюу толгой” 
компани, Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын 
газар, Ахмадын хороотой хамтарч тэмээгээр жин 
тээх уралдаан зохион байгуулсан юм. Уралдаанд 
оролцогчид Оюу толгой уурхайгаас Ханбогд 
руу 45 км жин тээж, зам зуураа нэг хоноглон 

барианд хүрсэн байна. Жин тээх уралдааны 
байр эзлүүлэхдээ жингийн цувааны хурдаар биш 
уламжлалт зан заншлыг  хадгалсан байдал, уналга, 
ачлагаа уламжлалын дагуу бэлтгэж, мартагдаж 
буй уламжлалаа хэрхэн сэргээж байгааг 
харгалзсан байна. Тэмээн жин нь манай уламжлалт 
нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг, ялангуяа говийн 
малчдын хувьд зуун зуун жил дамжин ирсэн 
биет бус соёлын өв юм. Тиймээс хүүхэд багачууд, 
хойч үедээ нүүдэлчин ард түмнийхээ соёлын 
өвийг хамгаалж авч үлдэхэд тэмээгээр жин тээх 
уралдаан чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм.  

Говь нутгийнхны олон зуун жил тахин шүтэж, 
сайн сайхнаа даатгаж, хүндэтгэн хайрлаж ирсэн 
газар бол уул, овоо юм. Уул, овоо бүр нь нэртэй, 
эзэн савдагтай, тойрон нутаглаж ирсэн хүмүүстэй 
холбоотой сонин, сайхан дурсамж, домогтой 
соёлын томоохон биет бус дурсгал болдог. Овоо 
тахилгын зан үйл нь өнгөцөөр бэсрэг наадам 
мэт харагдавч нөгөө талаасаа уул усны магтаал, 
даатгал, дуудлага, залбирлын үг, үлгэр домог, 
хууч яриа, зүйр цэцэн үг зэрэг аман өв уламжлал, 
тууль хайлах, нутаг усыг магтсан дуу, бий биелгээ 
зэрэг урлагийн үзүүлбэр, овооны наадам, 
тахилгын дэг ёс, сав шим ертөнцийн тухай мэдлэг 
ойлголт, зан үйлийг багтаадаг. “Оюутолгой” 
компани жил бүр хөрш сумуудын овоо тахилгад 
оролцож, үүнтэй холбоотой зан үйлийг сэргээх, 
уламжлуулах, судалгаа шинжилгээ хийхэд 
биечлэн оролцохоос гадна санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлж байна.
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“Оюу толгой” компани говь нутгийн соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Уншигч та бүхэнд соёлын өвийн чиглэлээр өнгөрсөн 

2014 онд хийсэн ажлуудаа танилцуулж байна. 
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Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс “Газар хөндөх 
зөвшөөрөл”, “Дурсгалт зүйл олдоход баримтлах 
журам” зэргийг боловсруулаад мөрдөн ажиллаж 
байна. “Оюу толгой” компани аливаа газар хөндөх 
ажлыг эхлэхээс өмнө тухайн газрыг шалгаж, урьд нь 
хайгуул судалгаа хийж байгаагүй бол мэргэжлийн 
судалгааны байгууллагаар хайгуул, судалгаа 
хийлгэж, дурсгалт газар гэж тогтоогдвол авран 
хамгаалах ажил хийдэг. 2014 онд Соёлын өвийг 
хамгаалах тухай хуулийн дагуу “Цагаан хаднаас 
Гашуун сухайтын зам”, “Оюу толгойгоос Чойрын 
зам, “Ханбогд сумаас Жавхлант баг”, “Тавантолгойн 
замаас Оюу толгойн хоорондох нүүрсний зам” зэрэг 
газруудад археологи, палеонтологи, угсаатны зүйн 
хайгуул судалгаа, авран хамгаалах малтлага зохион 
байгууллаа. Үүнээс гадна газар шорооны ажил 
хийж байгаа ажилчдад тухайн газраас дурсгалт 
зүйл олдсон тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах 
талаар зааварчилгаа өгдөг. 2014 онд нийт 1160 
хүнд “Дурсгалт зүйл олдоход баримтлах журам”-ын 
талаар зааварчилгаа өгч, холбогдох хууль дүрмийг 
тайлбарласан байна.

Оюу толгой уурхайн зэргэлдээх сумууд 2014 онд 
90 жилийн ойгоо тэмдэглэсэн. Ойгоо угтаж сум 
бүр бүтээлч ажлууд өрнүүлсэн бөгөөд “Оюу толгой” 
компани Ханбогд сумын 90 жилийн ойд зориулан 
“Ханбогд сумын түүх, соёлын өв” номыг ШУА-ийн 
хүрээлэнгүүдтэй хамтран бүтээж, бэлэг барьсан юм. 

Авран хамгаалах малтлага хийв

Түүхийн номоор бэлэг барилаа
Сумуудын орон нутаг судлалын, үүн дотор түүх, 
соёлын бүтээлүүдийн ихэнхийг тухайн орон 
нутгийн уугуул иргэд бичиж байгаа ч тухайн 
орон нутаг, засаг захиргааны түүхэн хөгжлийн 
үйл явц, хүн ардын соёл, ахуйн онцлог төрх, 
орон нутаг дахь эрт үеийн соёлын болон 
байгалийн өвийн ул мөр зэргийг шинжлэх 
ухааны үүднээс тайлан тайлбарлаж, ул мөртэй 
судалж дүгнэсэн нь цөөхөн.

“Ханбогд сумын түүх, соёлын өв” ном Монгол 
улсад анх удаа судалгаа, шинжилгээний 
баримттай,  шинжлэх ухааны онол арга зүйд 
тулгуурласнаараа онцлогтой бөгөөд аймаг, 
сумуудын түүхийн бүтээлүүдийн жишиг болжээ. 

Энэ номыг Оюу толгойн захиалгаар ШУА-
ийн хүрээлэнгүүдийн 2002 оноос хийсэн 
хайгуул, малтлагын үр дүн, 1920-иод оноос 
хийсэн шинжлэх ухааны судалгаа, улс, аймаг, 
сумуудын архивын материал зэрэгт тулгуурлан 
он дарааллын хувьд эртний амьтан, ургамлын 
түүхээс эхлэн тухайн газар нутагт хүн амьдарч 
өдгөөг хүрсэн түүхийг элдэв баримт сэлт, гэрэл 
зургаар баяжуулан бүтээснээрээ мэргэжлийн 
судлаач, сонирхогчдод гарын авлага 
болохуйц, жирийн иргэд уншихад ойлгомжтой, 
мэдээллээр баялаг бүтээл болсон юм. 
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Уул уурхайг дагаж, орон нутгийн хүн амын тоо нэмэгддэг. 
Нэмэгдсэн иргэдийн зарим нь уурхайд байрладаг бол 
зарим нь ойролцоох суманд албан ёсоор шилжин 
ирсэн байдаг. Оюу толгой уурхайд аймаг бүрээс ирсэн 
залуус ажилладаг бөгөөд говь нутгийн зан заншил, 
хорио цээр, соёлын онцлогийг мэдэж, хүндэтгэлтэй 
хандах шаардлага гардаг байна.  Иймд Ханбогд сумын 
Ахмадын хороотой хамтран говьчуудын амьдрал 
ахуй, ёс заншлыг сурталчилан таниулах зорилгоор 
“Ёс заншлын өргөө” ажиллуулж байна. Өргөөнд 
зочилсон ажилтнуудад говьчуудын амьдрал ахуйдаа 
хэрэглэж ирсэн эд өлгийн зүйлсийг танилцуулж, уул ус, 
байгаль дэлхийгээ хайрлаж ирсэн уламжлалт мэдлэг, 
хорио цээрийн талаар тайлбарладаг. 2014 онд Ёс 
заншлын өргөөнд 1000 гаруй хүн зочилжээ. Сүүлийн 
үед Монголчууд уламжлалт зан үйлээ гээж, техник 
технологиор сольж байна. Тиймээс Ханбогд сумын 
ахмадууд долоо хоног бүр тодорхой сэдвүүд бэлдэж, 
мартагдаж буй Монголын уламжлалт зан үйлыг хойч 
үедээ сэргээн уламжлуулах ажил хийж байна. 

“Оюу толгой компани” Ханбогд сумын ахмадуудтай 
хамтран Ёс заншлын өргөө нээгээд жил гаруй 
боллоо. Энэ өргөөнд уурхайн ажилчдын чөлөөт 
цагийг зөв боловсон өнгөрөөхөд зориулж, морин 
хуурын дугуйлан ажиллууллаа. 

Дугуйланд ирсэн хүмүүсийн зарим нь гэрийнхээ 
жаврыг үргээх татлага сурах, зарим нь морин 
хуурын уянгалаг ая дагаж хөгжимддөг болох 
хүсэлтэй байв. Сургалтад суусан хүмүүс багшийн 
заасан хичээлийг сайн сурч, зарим нь хэдхэн 
хоногийн хугацаанд “Дөрвөн уул”, “Жонон харын 
явдал” зэрэг хүмүүсийн сонсох дуртай аялгууг 
тоглодог болсон юм. 

Говь нутгаас олон алдартай уртын дууч, ерөөлч 
магтаалч, хуурч төрсан байдаг. Ийм өв соёл 
Өмнөговийн сум бүрт харилцан адилгүй хөгжиж, 
нутаг нутагт өөр өөрийн донж маяг, арга барилаар 
уламжлагджээ.

Сүүлийн үед язгуур урлагийн өвөрмөц донж маяг, 
ая данг мэдэх соёлын өв тээгчдийн нас дээр гарч, 
өвлөн уламжлах залуучууд ч ховорджээ. “Оюу 
толгой” компанид хөрш зэргэлдээх сумуудын 
захиргаа, соёлын төвийн хүсэлтээр ардын язгуур 
урлагийг уламжлан хөгжүүлж, залуу хойч үеийг 
дэмжин, соёлын төвүүдийн тоглолтын хувцасыг 
шинэчилж, дуулахгүй ховордсон зарим уртын дууг 
сэргээн заах, ном CD хэвлүүлэх зэрэг ажлуудыг үе 
шаттай зохион байгуулж байна. 

Энэ ажлын хүрээнд хөрш зэргэлдээх гурван сумын 
ардын авьяастнуудад язгуур урлагийн төрлүүд 
болох уртын дуу, ерөөл магтаал, бие биелгээ, морин 
хуурын сургалтыг Монголын урлагийн зөвлөлтэй 
хамтран зохион байгуулсан юм. Уг сургалтыг 
Монголын соёл урлагийн мастерууд явуулж, 
Манлай сумаас 63, Ханбогд сумаас 69, Баян-Овоо 
сумаас 66 хүн хамрагдсан байна. Эдгээр хүмүүс 
сургалтын дараа сурч мэдсэн зүйлээ тайлан тоглолт 
болон сумын ойн арга хэмжээ дээр харуулж, олны 
талархал хүлээсэн юм.

Уламжлал, ёс заншлаа 
таниулах өргөө

Морин хуур 
тоглож сурав

Өвлүүлж үлдээх 
язгуур урлаг

2015 он хоёрдугаар сар
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Оюу толгой уурхайн эргэн тойрон дахь түүхийн 
дурсгалт газруудад 2012 оноос хяналт, ажиглалт 
хийж байна. Энэ ажлыг соёлын өвийн туслах 
ажилтнуудтай хамтран гүйцэтгэж байна. 2014 онд 
17 дурсгалт газрыг найман ажилтны тусламжтай 
хянажээ. Уул уурхай дагасан хүн амын нягтрал, 
машин тэрэгний хөдөлгөөн нь түүх, соёлын дурсгалт 
газруудын ачааллыг нэмж, орчныг бохирдуулах 
болсон байна.
Тиймээс “Оюу толгой” компани дурсгалт газруудын 
нөлөөллийг хянаж, цэвэр байлгахын тулд долоо 
хоног бүр дурсгалт газрууд руу зорчих тээврийн 
хэрэгсэл, хүмүүсийг хянаж, тэдэнд заавар зөвлөгөө 
өгөх, сумын сургуулийн хүүхдүүд, байгаль орчны 
байцаагчидтай хамтран замын тэмдэг тэмдэглэгээ, 
хог үнсний сав байрлуулах зэрэг ажлууд хийж байна.

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Манлай, Баян-
Овоо, Манлай, Ханбогд сумын соёлын ажилтнуудын 
дунд “Төслийн удирдлага”, “Хуулийн мэдлэг”, “Музей” 
чиглэлээр мэдлэг олгох сургалтыг Монголын музейн 
нэгдсэн холбоо, Соёлын өвийн төв, ССАЖЯ-ны 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгууллаа. 

Сургалт зургаан үе шаттай зохион байгуулагдаж, 
соёлын өвийн нэг доктор, музей судлалын шинжлэх 
ухааны хоёр магистр,  үндэсний хоёр сургагч багш, 
нэг палеонтологи судлаач гэсэн мэргэжлийн 
дадлага,  туршлагатай багш нарын баг хичээлийг 
удирдан явууллаа. 

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 
сургалтад сумуудын соёлын ажилтнуудаас 
гадна төр, захиргааны байгууллага, төрийн бус 
байгууллагуудын албан хаагч зэрэг 80 орчим хүн, 
төслийн менежментийн сургалтад соёл урлагийн 
байгууллагын 30 гаруй хүн, музейн арга зүйн 
сургалтад орон нутгийг судлах танхим, соёлын төв, 
музейн 20-иод хүн хамрагдлаа. 

Сургалтад хамрагдсан хүмүүс “Сургалтын 
хөтөлбөрийн арга зүй шинэлэг байж, шинэ мэдээлэл, 
мэдлэг олголоо, их зүйлийг мэдэж авлаа” хэмээн 
сэтгэл хангалуун байсан юм.

Оюу толгой уурхайн эргэн тойрон дахь түүх, соёлын 
дурсгалт газрыг хамгаалах, эрсдлийг хянаж бүртгэх, 
шаардлагатай тохиолдолд хамгаалах яаралтай 
арга хэмжээ авах зорилгоор хяналт, ажиглалт 
тогтмол хийдэг. Хяналт, ажиглалтын явцад зарим 
газруудад хүмүүс аялж зугаалахдаа идэж, уусан 
зүйлийн үлдэгдэл, хог хаягдлаа замбараагүй хаяж, 
байгаль орчин, түүх соёлын газpуудаа бохирдуулж 
байгаа зөрчил байнга бүртгэгдэж байсан юм. 
Тиймээс эдгээр дурсгалт газруудыг хамгаалж, 
орчныг цэвэрхэн байлгах үүднээс ойр орчимд нь хог, 
үнсний сав, самбар, замын тэмдэглэгээ байрлуулах 
төслийг 2013 онд Ханбогд сумын байгаль 
орчны байцаагчтай хамтран хэрэгжүүлсэн юм. 
Энэхүү ажлыг үргэлжлүүлэн “Дурсгалт газруудыг 
хамгаалах” төслийг Манлай, Баян-Овоо сумдад 
хэрэгжүүллээ. 

Дурсгалт газрыг 
хянаж, ажиглана

Соёлын ажилтнуудыг 
чадваржуулав

Манлай, Баян-Овоогийн 
дурсгалт газрыг хамгаалав
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Говь нутаг эртний сөнөсөн амьтан, ургамлын 
үлдэгдэл, түүх соёлын дурсгалт газраар нэн баян. 
Уул уурхай даган бий болсон хүн ам, машин тэрэгний 
хөдөлгөөн тэдгээр дурсгалт газарт сөргөөр нөлөөлж 
эхэлсэн нь сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн судалгаа, 
хяналт ажиглалтаар тогтоогджээ. Эрсдэлд өртөж 
болзошгүй дурсгалуудаас юуны өмнө Манлай сумын 
нутаг дахь үлэг гүрвэлийн мөрийг хамгаалах арга 
хэмжээ авах нь зүйтэй хэмээн үзэж, “Оюу толгой” 
компани Монголын Палеонтологийн олдворыг 
хамгаалах нийгэмлэг НҮТББ-тэй хамтран дурсгалт 
газрыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж байна. 
Төлөвлөгөө боловсруулах багт Монгол, Япон, 
Америкийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэртэй 
эрдэмтэд багтсан бөгөөд энэ багаа “Үлэг гүрвэлээс 
цайны зам хүртэлх” хэмээн нэрлэжээ. “Шар цав” нь 
үлэг гүрвэлийн мянга мянган чулуужсан мөрийн 
олдвортой дэлхийд хосгүй дурсгал гэдгээрээ 
алдартай юм. 

Ханбогд сумын нутаг дахь Хүртэд агуй нь урд 
өмнө огт судлагдаж байгаагүй олон сонин бичээс 
бүхий дурсгалт газар юм. Энэ газар нь Хятадаас 
Монголоор дайраад Орос улс руу худалдаа хийж 
байсан худалдаачдын үдлэн буудаг гол зангилаа 
байсан бөгөөд цаашид жуулчдын анхаарлыг 
ихээр татах магадлалтай тул яаралтай хамгаалах 
шаардлага гарсан. Ингэхгүй бол өмнөх гашуун 
туршлагууд давтагдаж, түүх, соёлын хосгүй өв бүр 
мөсөн устгагдах аюултай юм. Аливаа дурсгалт 
газрыг хамгаалах ажлыг төлөвлөгөө, шат 
дараалалгүй, бодлогогүй хийснээс болж хамгаалах 
бус эсрэгээрээ устаж байсан туршлагууд Монголд 
төдийгүй дэлхийд олон байдаг. Тиймээс дурсгалт 
газрыг хамгаалах төлөвлөгөөг анхнаасаа нарийн 
нягт бодож боловсруулж, соёлын асуудал хариуцсан 
холбогдох төр, захиргааны төв байгууллагаар 
батлуулахыг Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулинд 
нэмж оруулсан байна.

“Өмнөговийн түүх, соёлын өв: Өнөө ба ирээдүй” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын үеэр 
палеонтологийн олдвор болон уран бүтээлийн 
“Говийн өв соёл” үзэсгэлэнг нийслэлийнхэнд 
толилуулсан юм. 

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн Соёлын 
хэлтэстэй хамтран говийн авьяаслаг уран 
бүтээлчдийг дэмжих, тэдний бүтээлийг олон нийтэд 
сурталчлан танилцуулах зорилгоор энэхүү үзэсгэлэнг 
зохион байгуулжээ. 

Үзэсгэлэнд уран зураг, зээгт наамал, хайчилбар, 
хатгамал, хөөмөл, сийлбэр зэрэг урлагийн олон 
төрлийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Хоёр талын 
хамтарсан шалгаруулах багийнхан үзэсгэлэнд 
оролцсон бүтээлүүдээс шилдэг долоог шалгаруулан 
шагнажээ. 

Үлэг гүрвэлийн 
мөрийг хадгална

Хамгаалж, хадгалах 
Хүрдэт агуйн бичээс

Говийн урчууд 
бүтээлээ гайхуулав 

2015 он хоёрдугаар сар
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“Өмнөговийн түүх, соёлын өв: Өнөө ба ирээдүй” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 
Улаанбаатар хотноо боллоо. Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын тамгын газрын санаачилсан уг бага 
хурлыг Шинжлэх ухааны академи зохион байгуулж, 
“Оюу толгой” компани санхүүжүүлсэн юм. 

Өмнөговийн түүх, соёлыг хэлэлцэв

Хуралд ШУА-ийн удирдлага академич 
Б.Энхтүвшин, Т.Галбаатар, Т.Дорж, нэрт судлаач 
академич Р.Барсболд, Олон улсын Монгол 
судлалын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга, академич Д.Төмөртогоо зэрэг нэртэй 
эрдэмтэд, Өмнөговь аймгийн бүх сумын Засаг 

дарга нар оролцож, Түүхийн хүрээлэнгийн 
захирал, доктор профессор С.Чулуун, ШУТИС-
ийн Нийгмийн ухааны тэнхмийн эрхлэгч, 
доктор профессор Д.Сэрдарам, Археологийн 
хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 
доктор Ч.Амартүвшин, Н.Эрдэнэ-Очир, МУБИС-
ийн багш, доктор профессор Ж.Гэрэлбадрах, 
Соёлын өвийн төвийн захирал Г.Энхбат, Өмнөговь 
аймгийн музейн захирал Ц.Отгонтуяа нар өмнийн 
говийн түүх, соёлын өвийн талаар илтгэл тавьж 
хэлэлцүүлэв. 

Зарим эрдэмтэд “Говийн бүсийн судалгааны төв” 
байгуулж, тэр ховор дурсгалаа хамгаалахын 
чухлыг, “Оюу толгой” компани өмнийн говийн 
байгалийн баялгийг ашиглахын зэрэгцээ тэр 
нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах 
талаар ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж, чамгүй 
ажил амжуулж буйг онцлов.
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Та бүхэнд  Олон улсын санхүүгийн корпорацийн 
омбудсмэн (САО) байгууллагын оролцоотой 
маргааныг шийдвэрлэх Малчдын төлөөлөгчид 
болон “Оюу толгой” компанийн хамтарсан 
уулзалтаар тохирсон асуудлын тухай мэдээлдэг 
билээ. Уулзалт 2015 оны  2 дугаар сарын 5-ны өдөр 
Ханбогд сумын Техникийн сургалтын төвд хийгдсэн 
бөгөөд  тойм мэдээг та бүхэнд хүргүүлж байна. 

Энэхүү уулзалтын гол зорилго нь  орон нутгийн 
захиргаа, малчидын төлөөлөл болон “Оюу толгой” 
компани цаашид СAO  байгууллагын уулзалтаар 
шийдвэрлэсэн асуудлыг “Гурван талт хамтарсан 
зөвлөл” байгуулан хэрэгжүүлэх, түүний дүрмийн 
төсөл боловсруулах мөн гомдлын асуудлын 
шийдлийн явц хэлэлцэх байлаа. 

Уулзалтыг уламжлал ёсоор Олон улсын 
санхүүгийн корпорацийн омбудсмэн (САО)-
ий газрын зуучлагч чиглүүлж, Ханбогд сумын 
засаг дарга Т.Буян-Өлзий болон Ханбогд сумын 

ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт, Оюу Толгойн Хяналт 
ТББ малчдын зөвлөхөөр мөн Австралийн 
Күинслэндийн их сургуулийн Уул уурхай дахь 
Нийгмийн хариуцлагын төвийн доктор Д. 
Бямбажав ажиглагчаар оролцов.  

Уулзалтын үр дүнд талууд: 
• Орон нутгийн засаг захиргаа, малчдын 

төлөөлөл болон “Оюу толгой” компанийн 
Хамтарсан зөвлөлийн дүрмийн төсөл 
боловсруулав. 

• Бор Овоогийн шинэ задгайн байршлыг гурван 
тал очиж үзэхээр болов. 

• Хамтарсан зөвлөл ИТХ-ын тогтоолоор 
байгуулж, Санамж бичгийн хүрээнд 
ажиллахаар болов.  

Малчдын төлөөлөл,Орон нутгийн засаг захиргаа, 
болон “Оюу толгой” компаниас бүрдсэн 
Хамтарсан зөвлөлийн анхны хурлыг 3 дугаар 
сарын сүүлээр хийхээр тохирлоо. 

Ханбогд сум                                                             Их булаг                                             2014 оны 2 дугаар сарын 5

ХАНБОГД СУМЫН ЗАХИРГАА, МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ 
БОЛОН ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН 

ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сумын захиргаа
Ханбогд сумын Малчдын төлөөлөгчид  

Оюу Толгой ХХК

АЖИЛ ХӨДӨЛМӨРТ 
БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ 

БАЙНА
“Оюу толгой” компанийн Сургалтын албанаас 
Ханбогд сумын иргэдийн амьдралд дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор “Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх” 
сургалт явуулж байна. 

Энэ сургалтаар хүмүүст ажил хөдөлмөрт бэлтгэх 
суурь ур чадварууд эзэмшүүлэх бөгөөд 18 долоо 
хоног үргэлжилнэ. Амжилттай төгссөн хүмүүс 
Австралийн мэргэжил, ур чадварын стандартын 
гэрчилгээ авахаас гадна дараагийн үе шат болох 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 
хамрагдах боломжтой юм. 

Дашрамд өгүүлэхэд “Оюу толгой” компани өмнө 
нь энэ чиглэлийн сургалтууд явуулж байсан 
бөгөөд 2014 оны “Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх” 
хөтөлбөрт 24 хүн хамрагджээ. 

Хүний нөөцийн булан 2015 он хоёрдугаар сар
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“ГАЛБА” ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН ШИЛДЭГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТААР ШАЛГАРЛАА
мэнд, боловсрол, мал аж ахуй, газар тариалан 
болон байгаль орчны чиглэлээр нийт 6 тэрбум 
гаруй төгрөгийн хөгжлийн төслүүд хэрэгжүүлсэн 
байна. Мөн Өмнөговь аймгийн 100 гаруй 
компаниас 76 тэрбум орчим төгрөгийн бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авчээ.

Өмнөговь аймгийнхан 2014 оны есөн алдартнаа 
хонь жилийн босгон дээр шалгаруулжээ. Ажил 
үйлсээрээ тэргүүлсэн есөн иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг оны шилдэг төрийн албан хаагч, 
шилдэг ажилчин, шилдэг бизнесмэн, шилдэг 
малчин, шилдэг эрүүл мэндийн ажилтан, шилдэг 
боловсролын ажилтан, шилдэг авьяастан, шилдэг 
бүтээн байгуулалт, шилдэг хөрөнгө оруулагч 
төрлөөр шалгаруулж, шагнасан байна. 

Өмнөговь аймгийн 2014 оны “Шилдэг бүтээн 
байгуулалт”-аар Рио Тинто компанийн хөрөнгө 
оруулалтаар Ханбогд суманд баригдсан “Галба” 
цэцэрлэгт хүрээлэн шалгарчээ. Ханбогд сумын 

Засаг дарга Т.Буян-Өлзий “Өмнөговь аймгийн 2014 
оны “Шилдэг бүтээн байгуулалт”-аар шалгарсан 
Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн айл өрх, хүн бүрт хүрсэн 
бүтээн байгуулалт боллоо. Энэ бүтээн байгуулалт 
хийсэн Оюу толгой компанид талархаж байна” 
гэлээ. Өнгөрсөн оны 8 дугаар сард Ханбогд сумын 
90 жилийн ойн үеэр нээгдсэн “Галба” цэцэрлэгт 
хүрээлэн нь таван га талбайтай, усан оргилуур, 
ногоон бүс, 300 машины зогсоол, ариун цэврийн 
байгууламж, гэрэлтүүлэг бүхий олон нийтийн тав 
тухыг хангасан цогцолбор газар юм. 

Дашрамд өгүүлэхэд “Оюу толгой” компани 2014 
онд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд соёлын өв, эрүүл 
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2015 он хоёрдугаар сар

Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хууль, Оюу 
толгой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний 
дагуу Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Даланзадгад, 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумууд болон “Оюу 
толгой” компанийн хооронд Хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулахаар талууд хамтран ажиллаж байна. 
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
томилогдсон аймгийн ажлын хэсгийг аймгийн 
ЗДТГ-ын дарга Б.Түвшинбаяр удирдаж байгаа 
бол бүрэлдэхүүнд нь аймгийн ИТХ-ын төлөөлөл, 
аймгийн ЗДТГ-ын болон Засаг даргын дэргэдэх 
хэлтэс, агентлагийн дарга нар, дээрх сумдын Засаг 
дарга нар ажиллаж байна. 

“Оюу толгой” компанийн ажлын хэсгийг тус 
компанийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа ахалж, бүрэлдэхүүнд нь тус 
компанийн хүний нөөц, сургалт, байгаль орчин, 
хангамж, хууль зэрэг салбар чиглэлийн асуудал 
хариуцсан хэлтсүүдийн эрх бүхий ажилтнууд 
ажиллаж байгаа юм. 

Уул уурхайн компани нь нутгийн ард иргэд, 
байгууллагаас ирсэн санал хүсэлтийг түшиглэн 
орон нутгийн Засаг захиргаатай гэрээ байгуулж, урт 
хугацааны хамтын ажиллагааны бүтэц тогтолцоог 
бий болгохоор зорьж буй уг гэрээ нь Өмнөговь 
аймаг, “Оюу толгой” компанийн хувьд төдийгүй 
Монгол Улсын уул уурхайн салбарын хэмжээнд 
анхдагчдын нэг болох юм. 

Гэрээ байгуулснаар талууд, Өмнөговь аймаг, 
түншлэгч сумдын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг 
дэмжин ажиллаж, олон жилийн хугацаанд 

үргэлжлэх уул уурхайн том төсөл болон орон нутаг 
хоорондын харилцан итгэлцэл, хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлнэ.  

Оюу толгой уурхайгаас орон нутагт үзүүлэх 
үр өгөөжийг орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг 
бүрдүүлэхэд чиглүүлэх, орон нутгийн зүгээс төслийн 
үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор хамтын ажиллагааны гэрээг 
байгуулж байгаа юм. 

Энэхүү  гэрээг байгуулахаас өмнө “Оюу толгой” 
компани нь говь нутгийн хөгжлийг дэмжих, 
говьчуудын сайн сайханы төлөө Эмчийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөр, шууд болон шууд бус байдлаар ажлын 
байраар хангах, Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр, Жижиг 
дунд бизнесийг дэмжих хөтөлбөр зэрэг хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлсний зэрэгцээ дэд бүтэц, мэргэжлийн 
боловсрол сургалтын чиглэлээр томоохон хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг амжилттай 
хэрэгжүүлсэн юм. 

Мөн Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн хөгжилд 
тодорхой хувь нэмэр оруулж буй Өмнөговийн ханган 
нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх, дэмжих тусгай бодлогыг 
хэрэгжүүлэн ажилласны үр дүнд Өмнөговийн 
ханган нийлүүлэгчдээс хийсэн худалдан авалт 
жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2014 
онд 42 сая.ам долларын худалдан авалт хийсэн 
байна.

Түүнчлэн төслийн үйл ажиллагаанаас учирч 
болзошгүй нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд 
байлгах байгаль хамгааллын арга хэмжээнүүд, 
тэр дундаа усыг ариглан хэмнэх, үр ашигтайгаар 

дахин ашиглах технологийг нэвтрүүлэх, орон 
нутгийн иргэд, зэрлэг амьтан ургамлын амьдрах 
орчин, усны хэрэглээнд нөлөө үзүүлэхгүй байх зэрэг 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн цогц бодлогыг 
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжуудын 
дагуу хэрэгжүүлж ирлээ.

Хамтын ажиллагааны гэрээ нь Усны 
менежмент, Байгаль орчны менежмент /нөхөн 
сэргээлт, биологийн төрөл зүйл, экологийн тэнцвэр/, 
Уламжлалт мал аж ахуй, Бэлчээрийн менежемент, 
Үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал, Нийгмийн 
суурь үйлчилгээ/эрүүл мэнд, соёл боловсрол, 
мэргэжлийн сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт/, Орон 
нутгийн бизнесийн хөгжил, ханган нийлүүлэлт,  
Дэд бүтцийн чиглэлээрх талуудын тохиролцоог 
багтаасан нэг цогц гэрээ байх юм.

Гэрээ байгуулах хоёр талын ажлын хэсгүүд 14 
хоног тутамд хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, 
орон нутгийн засаг захиргаа, байгууллага, 
иргэдээс аймгийн болон хамтарсан ажлын хэсэгт 
ирүүлсэн 200 гаруй саналуудыг нэгтгэн үндэслэж 
боловсруулсан гэрээний ерөнхий нөхцлөө 
тохиролцсон бөгөөд энэ оны эхний улиралд багтаан 
Хамтын ажиллагааны гэрээг эцэслэн байгуулахаар 
ажиллаж байна. 

Ийнхүү Монголын их говийн эзэд ард 
иргэдийнхээ итгэл сонголтоор нутаг орныхоо 
хөгжлийн жолоог залж буй орон нутгийн Засаг 
захиргааны байгууллага, иргэдийн төлөөлөл болон 
“Оюу толгой” компанийн хооронд байгуулах хамтын 
ажиллагааны гэрээний үйл явц урагштай байна.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛАГДАХ ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ ҮЙЛ ЯВЦ АХИЦТАЙ БАЙНА
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Өмнөговь аймгийн сумууд өвлийн улиралд 
тэмээчдийн баяр зохион байгуулдаг уламжлалтай 
юм. Баян-Овоо сум 2 дугаар сарын 15-нд 
тэмээчдийн уламжлалт баяраа тэмдэглэлээ. 
Энэ жил Өмнөговь аймгийн сумуудаас гадна 
Дундговь, Дорноговь, Өвөрхангай аймгийн 
тэмээчид хурдан тэмээгээ уралдуулж, тэмээчдийн 
баярыг өргөн дэлгэр болгосон юм. Баян-Овоо 
сум энэ баяраараа өнгөрсөн онд тэмээн сүргээ 
өсгөн үржүүлж, үүлдэр угсааг сайжруулахад 
амжилт гаргасан тэмээчдээ урамшуулан шагнаж, 
тэмээн сүргийн ёс заншил өв уламжлалтай 
холбоотой сүү, цагаан идээгээ боловсруулах 
үзэсгэлэн, худалдаа, сургалт зөвлөгөөн, тэмээний 
эдлэл хэрэглэлийг хэрхэн бэлтгэх уламжлалт 
соёлуудаар уралдаан тэмцээн зохион байгуулсан 
юм. Хурдан 60 ат уралдсанаас Өмнөговь аймгийн 
Хүрмэн сумын тэмээчин Б.Баянжаргалын хоёр 
ат түрүүлж, удаалсан бол Дундговь аймгийн 
Дэлгэрхангай сумын Ч.Тогтохсүрэнгийн ат гуравт, 
Баян-Овоо сумын Ш.Мөнх-Эрдэнийн дөрөвт, 
Баян-Овоо сумын Ш.Мөнхтүвшингийн ат тавд 
хурдлав. Тайлаг тэмээний уралдаанд Өмнөговь 
аймгийн Хүрмэн сумын Ж.Энхтайваны тайлаг 
түрүүлж, Цогт-Овоо сумын Б.Дэмбэрэлдоржийн 
тайлаг удаалж, Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай 
сумын Ч.Тогтохсүрэнгийн тайлаг гуравт, 
Ч.Тогтохсүрэнгийн тайлаг дөрөвт, Баян-Овоо 
сумын Т.Буянхишигийн тайлаг тавд оржээ. Харин 
битүү шүдтэй торомны уралдаанд Дундговь 
аймгийн Ч.Тогтохсүрэнгийн тором түрүүлж, хоёрт 
Баян-Овоо сумын Д.Чулуунбаатарын тором, гуравт 
Хүрмэний Б.Баянжаргалын тором, дөрөвт Хүрмэний 

БАЯН-ОВОО СУМЫНХАН 
ТЭМЭЭЧДИЙН УЛАМЖЛАЛТ 
БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭВ
“Оюу толгой” ХХК-ийн нэрэмжит “Шилдэг залуу тэмээчин” шагнал гардууллаа
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НАСТАН БУУРЛУУДАД 
ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсээс жил бүр Монголын үндэсний баяр Цагаан 
сараар уурхайн хөрш зэргэлдээх Ханбогд, Баян-
Овоо, Манлай, Даланзадгад сумын өндөр настай 
азай буурлуудад хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай. 
Энэ уламжлалаараа модон хонь жилийн сар 
шинийн баярыг тохиолдуулан эдгээр сумуудын 195 
өндөр настанд гарын бэлэг өглөө. 

Өндөр настан: Д.Цэенпэл

Энэ үеэр Даланзадгад сумын иргэн 90 настай 
Х.Наранцэцэг гуай анх удаа “Оюу толгой”  
компанийн бэлгийг гардан авч байгаадаа 
талархаж, ажлын амжилт хүслээ.                    

Ж.Бат-Эрдэнийн тайлаг, тавд Номгон сумын 
Б.Мөнхтөрийн тором хурдалсан байна.

Сайхан буурын төрөлд Ц.Энхбаярын улаан буур 
нэгд, Б.Ширнэнгийн хүрэн буур хоёрт, Ж.Нацагдорж 
хүрэн буур гуравдугаарт байрт шалгарсан бол 
тэмээчин сайхан хосын уралдааны тэргүүн байрыг 
Хар заг багийн тэмээчин Н.Бямбатогтох, Х.Баттөр, 
хоёрдугаар байрыг Хар заг багийн залуу тэмээчин 
Г.Пүрэвдорж, Ч.Мөнхжаргал нарын хос, гуравдугаар 
байрыг Могойт багийн малчин С.Энхсаруул, 
Ү.Нандинцэцэг нарын хосууд эзэлсэн юм. Баян-
Овоо сумын 2014 оны тэргүүний тэмээчнээр 
Хар заг багийн тэмээчин Б.Бэх-Очир, Р.Батбаяр, 
Р.Батддэлгэр, Ц.Баяраа, хамгийн олон тэмээтэй 
өрхөөр Хар заг багийн тэмээчин Н.Бямбатогтох, 

хамгийн олон ботго бойжуулсан өрхөөр Хар заг 
багийн тэмээчин Д.Чулуунбаатар, Д.Балжинням, 
Могойт багийн тэмээчин Г.Алимаа нар шалгарлаа. 

Тэмээчдийн баярын үеэр “Оюу толгой” ХХК-ийн 
нэрэмжит “Шилдэг залуу тэмээчин” шагналыг 
Могойт багийн малчин С.Октябрь, Хар заг багийн 
малчин Б.Бэхсүх, Б.Отгончулуун нарт гардууллаа. 
Энэ шагналыг “Оюу толгой” компани сүүлийн 
гурван жил дараалан тэмээн сүргээ төлөөр нь 
өсгөсөн, уламжлалт уналга эдэлгээний соёлд 
тэмээгээ хэрхэн эдэлдэг зэрэг үзүүлэлтүүдийг гол 
шалгуураа болгон олгож байна. 

Монголын говь нутгийн чимэг болсон тэмээн сүрэг 
түм түмээр өсөн дэлгэрэх болтугай. 

2015 он хоёрдугаар сар
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МАНЛАЙ СУМЫНХНЫ “ТҮМЭН ТЭМЭЭНИЙ БАЯР”

Өмнөговь аймгийн Манлай сум нь 2014 оны мал 
тооллогоор 10264 тэмээтэй болжээ. Тус сумынхан 
тэмээгээ өсгөн үржүүлэх, уналга эдэлгээнд ашиглах, 
уяж уралдуулах, ашиг шимийг хүртэх арвин 
туршлагатай бөгөөд нөр их хөдөлмөрийн үр дүнгээр 
түмэн тэмээтэй болсонтой холбогдуулан 2 сарын 

23, 24-нд “Түмэн тэмээний баяр”-аа тэмдэглэлээ. 
Энэ үеэр гурван насны тэмээний уралдаан, 
“Тэмээчдийн зөвлөгөөн”, сумын аварга шалгаруулах 
“Тэмээн поло”  тэмцээн, “Тэмээний тухай дууг хэн 
сайн дуулах вэ?” сэдэвт дууны уралдаан, “АХА” 
тэмцээн зэрэг арга хэмжээнүүд болсон юм. Баярын 

ажиллагааг Манлай сумын ЗДТГ, “Оюу толгой” ХХК,  
гавьяат нэгдэлчин Д.Хүүхэндүү, улсын сайн малчин 
Д.Баасанжав болон Х.Амармандах захиралтай 
“Өлзийт шүтээн” ХХК зэрэг аж ахуйн нэгж, албан 
байгууллагууд зохион байгуулж, ивээн тэтгэж, 
хамтран ажилласан юм. Сумын хэмжээнд тэмээ 
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уналга эдэлгээнд сургах, уяж уралдуулах чиглэлээр 
15 хүн, “тэмээн поло” спортын чиглэлээр 17 хүн 
спортын мастер болжээ. 

Манлай сумын 2014 оны “Алтан ботгоны эзэн”-ээр 
Өгөөмөр багийн малчин Д.Жаалай шалгарлаа. 
Жил бүр тэмээгээ өсгөн үржүүлж, чанарын 
үзүүлэлт гарган, хамгийн олон ботго бойжуулсан 
малчин энэ шагналыг хүртдэг. Гурван насны 
ангиллаар болсон хурдан тэмээний уралдаанд 
Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Цогт-Овоо, 
Баян-Овоо, Дундговь аймгийн Өлзийт сумын 
малчид, тэмээчид оролцсон нь тус арга хэмжээг 
өргөн дэлгэр болгосон юм. Энэ уралдааны атан 
тэмээний төрөлд Өмнөговь аймгийн Цогт-
Овоо сумын М.Цолмонгийн хөх ат тэргүүлж, 
хоёрт Цогт-Овоо сумын Б.Бат-Очирын хүрэн ат, 
гуравт Цогт-Овоо сумын Б.Дэмбэрэлдоржийн 
хар ат, дөрөвт Ханбогд сумын Б.Охинхүүгийн 
бор ат, тавд Манлай сумын Өгөөмөр багийн 

С.Мягмарын улаан ат тус тус хурдалжээ. Тайлагны 
уралдаанд Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын 
Б.Дэмбэрэлдоржийн хүрэн тайлаг тэргүүлж, дэд 
байранд Манлай сумын Т.Тогтохын хар, гуравт 
Манлай сумын З.Болдбаатарын хүрэн, дөрөвт 
Ханбогд сумын З.Бямбаагийн шар тайлаг, тавд 
Манлай сумын Ц.Бат-Оршихын ногоон тайлаг тус 
тус оржээ. Хурдан торомны уралдаанд Өмнөговь 
аймгийн Цогт-Овоо сумын Б.Бат-Очирын 
хөх тором түрүүлж, хоёрт Цогт-Овоо сумын 
Х.Баярмагнайн улаан тором, гуравт Баян-Овоо 
сумын Д.Чулуунбаатарын хүрэн,  дөрөвт Цогт-
Овоо сумын Д.Лхагвасүрэнгийн шар, тавт Манлай 
сумын Т.Тогтохын хүрэн тором тус тус хурдалсан 
амжилт үзүүлсэн байна. Мөн “Сайхан буур”-аар 
Далай багийн Б.Наранхүүгийн буур тэргүүн байр 
эзэлж, тус багийн Б.Дэлгэрсуурийн буур дэд 
байрыг эзэлж, “Сайхан ингэ”-ээр Өгөөмөр багийн 
С.Мягмарын хос зогдорт хүрэн ингэ шалгарч, 
Далай багийн А.Адьяажаргалын ногоон ингэ 

дэд байранд шалгарчээ. Мөн “Манлай сумын 
Тэмээчдийн зөвлөгөөн”-нд 159 хүн оролцож, 
гавьяат нэгдэлчин Д.Хүүхэндүү, улсын сайн 
малчин А.Амарсанаа, Д.Бямбажав, аймгийн сайн 
малчин Д.Оюунчимэг, Д.Аагий болон сумын сайн 
малчид ирж, тэмээний тоо толгойн өсөлт, ингэний 
сүү, цагаан идээний ашиг шим, эмчилгээний 
чанарын талаар ярилцаж, саналаа солилцлоо. 
Зөвлөгөөнийг нээж сумын Засаг дарга Р.Бурмаа 
Манлай сумын малчид, ард түмний уйгагүй хичээл 
зүтгэлээр түмэн тэмээтэй болсонд баяр хүргэж, 
амжилт хүссэн юм.  

Үүнээс гадна сумын аварга шалгаруулах “Тэмээн 
поло” тэмцээнд Өгөөмөр багийн С.Мягмар 
ахлагчтай баг тэргүүлж, дэд байранд Далай багийн 
О.Бүрэнжаргал ахлагчтай баг, гутгаар байрыг 
Өгөөмөр багийн Н.Эрдэнэбат ахлагчтай баг эзэлсэн 
юм. “Тэмээний тухай дууг хэн сайн дуулах вэ?” 
уралдаанд Б.Амартүвшин тэргүүлж, дэд байранд 
Л.Цоолой, гутгаар байранд Б.Төгөлдөр нар орсон 
бол тэмээний сэдэвт “АХА” тэмцээнд Ж.Эрдэнэбаяр 
түрүүлжээ. “Сайхан хос” шалгаруулах уралдааны 
тэргүүн байрын эзнээр Өгөөмөр багийн С.Мягмар, 
Х.Одонтуяа нар тодорсон бол дэд байрт Далай 
багийн Ө.Алтан- Өлзий, Ц.Одонтуяа нар гутгаар 
байрт Далай багийн Н.Энхтулга, О.Сүнжидмаа нар 
орж тусгай байрыг О.Энхманлай, М.Нандинцэцэг 
нар эзэлсэн байна. 

Арга хэмжээ зохион байгуулахад гүн туслалцаа 
үзүүлж, хамтран ажилласан албан байгууллага, 
хувь хүмүүст талархлаа илэрхийлье.

2015 он хоёрдугаар сар
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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, Техникийн сургалтын төв. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

Орон нутгаас гаргасан санал, гомдол 
шийдвэрлэх журмын тухай шинэчлэн 
засварласан сургалтыг 2015 оны 1 дүгээр 
сарын 23-нд Нийгмийн харилцааны хэлтсийн 
Оюу толгой уурхай дахь багийн хамт олонд 
зохион байгуулж, тэдний санал зөвлөмжийг 
хүлээн авсны дагуу мөн дотоод бүртгэлийн 
систем өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой 
журамд дахин нэмэлт өөрчлөлт орууллаа.  

Гомдол: Хоёрдугаар сард орон нутгаас байгаль 
орчинтой холбоотой нэг гомдол хүлээн авлаа. 
Үүнийг шийдвэрлүүлэхээр байгаль орчны 
хэлтэстэй харилцаа холбоотой ажиллаж 
байна. 

Хүсэлт: Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 
нийтдээ арван хоёр (12) хүсэлт ирсэн бөгөөд 
үүнээс дэмжлэг туслалцаа, хандив хүссэн 
хүсэлт дөрөв (4), байгаль орчинтой холбоотой 
хүсэлт хоёр (2), хангамжтай холбоотой 
нэг (1) хүсэлт шийдвэрлэгдэж холбогдох 
ажлууд хийгдэж байна. Харин хүний нөөцтэй 
холбоотой таван (5) хүсэлт ирснийг хүний 
нөөцийн хэлтэст дамжуулан хариу өгөхөөр 
шаардлагатай хяналт тавин ажиллаж байгаа 
бөгөөд энэ таван (5) хүсэлтийн нэг нь олон 
удаа давтан гаргаж буй хүсэлт байна. 

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 2-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Орон нутгаас хүлээн авсан хүсэлт
2015 оны 2-р сар

“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.

Хандив 
тусламж

Хүний 
нөөц 

Байгаль 
орчин

Хангамж

33%

42% 8%

17%


