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Ж.НАРАНЦЭЦЭГ: ГОВЬ 
НУТГИЙНХНЫ ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ТӨЛӨӨ САНАА 
ТАВЬЖ, БАЙНГА ТУСАЛЖ 
БАЙДАГ “ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИЙНХАНДАА 
БАЯРЛАЖ БАЙНА

(6-р нүүрт)

ХУЛГАЙН АНГИЙН ЭСРЭГ 
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА
Бүс нутгийн хэмжээнд хууль бус анг 
бууруулж, зэрлэг амьтад ялангуяа 
хулан, хар сүүлт зээрийн тоо толгойн 
зүй бус хорогдлыг бууруулах тал дээр 
ажиллаж байна. 

(14-р нүүрт)

ОСОЛ, ЗӨРЧЛӨӨС 
УРЬЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ

Ханбогд сумын харьяат зам 
арчилгааны ажилтнуудад 
анхны тусламжийн сургалт 
явууллаа.

(11-р нүүрт)

ГАЛБЫН 
ГОВИЙНХОН 
ТЭНГЭРИЙН 
АМЬТАН ТЭМЭЭГЭЭ 
АЛДАРШУУЛАВ
Монголын хамгийн олон тэмээтэй Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумынхан тэмээний баяраа 
11 дэх удаагаа саяхан  ёслон тэмдэглэлээ. 

(3-р нүүрт)



Сайхан хаваржиж байна уу?  
Морин жил улиран одож, хонь жил айсуй торгон 
агшинд эрхэм уншигч авхай Тантай энэхүү 
сэтгүүлийн хуудсаар мэндчилэх аз завшаан 
тохиосонд нэн баяртай байна. 

Улиран одож буй морин жилд оюутолгойчууд 
аюул осолгүй ажиллах, олборлолт, үйлдвэрлэл 
болон үйл ажиллагаагаа жигдрүүлэх, зардал 
хэмнэх, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд 
бүтээлчээр чармайн хөдөлмөрлөж, өмнөө тавьсан 
зорилтоо амжилттай биелүүллээ. Тус компани 
болон говь нутгийн  ажилч хичээнгүй ард олны 
харилцаа, хамтын ажиллагаа шинэ түвшинд 
гарсныг онцлон тэмдэглэе. Энэ бол та, бидний 
хамтын хичээл зүтгэлийн үр дүн юм. 

Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын түүхт 90 
жилийн ойг хамтран ёслол төгөлдөр тэмдэглэн 
өнгөрүүлэв. Энэхүү ойг угтаж Ханбогд суманд  
олон нийтийн  “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн, 
Даланзадгадад Политехникийн коллежийн 
хичээлийн байрны өргөтгөл, шинэ дотуур байрыг 
ашиглалтад оруулж, Манлай суманд спорт 
цогцолборын барилгын ажлын эхлүүлсэн зэрэг 
бүтээн байгуулалтыг өрнүүллээ. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд нийт 6 тэрбум 
гаруй төгрөгийн хөгжлийн төслүүд хэрэгжүүлсний 
дотор соёлын өв, эрүүл мэнд, боловсрол, мал аж 
ахуй, газар тариалан болон байгаль орчны чиглэл 
зонхилох хувийг эзэлж байна. Эдгээр хөрөнгө 
оруулалт, төсөл хөтөлбөрүүд нь говь нутгийн 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах, ард 
олны аж амьдралыг дээшлүүлэхэд зохих хувь 
нэмрээ оруулж байгаа билээ. 

Үүнээс гадна тус компани нь улирагч  онд 
Өмнөговь аймгийн 100 гаруй компаниас 76 
тэрбум орчим төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ худалдан авсны зэрэгцээ бизнесийн 
хөгжлийг  өргөжүүлэх чиглэлд багагүй дэмжлэг 
үзүүлэв. Өнөөдөр “Оюу толгой” компанийн нийт 
ажилчдын 21 орчим хувь нь Өмнөговийн иргэд 
байна. Тэд “Оюу толгой” уурхайн цогцолборт шинэ 

ажил, мэргэжилд дадлагажиж, дотоод, гадаадын 
өндөр мэдлэг, чадвартай мэргэжилтнүүдээс 
суралцан хөдөлмөрлөж  ирээдүйдээ итгэл төгс 
байна. 

Айлчлан айсуй хонь жил нь тус компанийн 
хувьд өмнөхийн адил үйл ажиллагааны болон 
нийгмийн өндөр хариуцлагатай бөгөөд бүтээлч 
хөдөлмөрийн он байх болно.     

Манай ололт амжилтад Та бүхний өгөөмөр 
сэтгэлийн халуун дэмжлэг, нягт хамтын 
ажиллагаа өмнөх жилүүдийн адил амин чухал 
юм. Сар шинийн босгон дээр нийт оюутолгойчууд, 
тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон 
Захиргааны нэрийн өмнөөс Та бүхэндээ эрүүл энх, 
сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байгааг минь 
хүлээн авч соёрхоно уу.  
   
Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.

ТУЗ-ийн дарга, Элчин сайд Г.Батсүх

САР ШИНИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ
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Галбын говийнхон тэнгэрийн амьтан 
тэмээгээ алдаршуулав
-Ханбогд сумынхан тэмээн сүргээ 1433 толгойгоор өсгөж, 22655 тэмээтэй болжээ-

Монголын хамгийн олон тэмээтэй Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумынхан тэмээний баяраа 11 
дэх удаагаа саяхан  ёслон тэмдэглэлээ. Тэмээн 
хуурын айзам яруу намуухан эгшиглэн дор 
жигдэрсэн тэмээчдийн жагсаалаар уг ёслол эхлэв. 

Энэ үеэр сумын Соёлын төвийн дуу хөгжмийн 
багш, соёлын тэргүүний ажилтан Б.Хүдэрбат 
“Уулган шар атны явдал”-ыг хуурдан аялж, ерөөлч 
Р.Идэрцог хоёр түмэн тэмээний магтаал айлтгаж, 
Бадамдэмчигнай хийдийн лам нар тэмээний хишиг 

даллага дуудан ном хурж, бүжигчид говийн ноён 
хутагт Д.Данзанравжаагийн “Үлэмжийн чанар”-ын 
тансаг аялгуун дор тэмээгээ магтан бүжиж, буур, 
ингэ, ботгоны гурвалсан толгой бүхий тэмээн хуур, 
тэнгэрийн амьтан тэмээний бурхан Гүнжинлхам 
бурхан бүтээснийг олон түмэнд танилцууллаа. 
Тэмээний бурхан Гүнжинлхамыг Ханбогд сумын 
ЗДТГ-ын дэргэдэх албан бус боловсролыг дэмжих 
төвийн эрхлэгч Д.Ганбат 4-5 жил судалж байж 
урлажээ. Ногоон хаш чулуун суурин дээр залрах уг 
бурхныг үгээр дүрсэлбэл, буйл, бурантаггүй эмнэг 
тэмээ унаж, баруун гартаа жад, сэлэм, зүүн гартаа 
бумба, тагш барьсан бүсгүй хүн байх аж. Тэмээ бол 
олон мянган жилийн турш өмнийн цэнхэр говь, тэр 
дундаа Галбын говьд идээшин нутагшсан тэнгэрлэг 
сайхан амьтан билээ. 
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Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт жил бүрийн 
нэгдүгээр сарын 10-ныг тэмээн сүргийн баярын 
өдөр болгон тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэснээ 
нутгийн зон олондоо дуулгав. Сумын Засаг дарга 
Т.Буян-Өлзий “Манай сум тэмээн сүргээ 1433 
толгойгоор өсгөж, 22655 тэмээтэй боллоо. Баян 
багийнхан зургаан жил дараалан 1000 ботго 
бойжуулав. Сүүлийн хэдэн жил тэмээний баярыг 
ивээн тэтгэж байгаа “Оюу толгой” компанийнханд 
талархлаа илэрхийлье” гэлээ. “Өмнөговь аймгийн 
ИХТ-ын дарга Л.Батчулуун  тэмээний соёл, аж ахуй 
эрхэлдэг хүмүүсээ дэмжих, “Галбын говийн улаан” 
тэмээгээ үүлдрийн хэмжээнд өсгөн үржүүлэхийн 
чухлыг онцлон дурдав. “Оюу толгой” компанийн 
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Айвен Велла 
хэлэхдээ “өнөөдрийн энэ сайхан өдөр их говийн 
эзэн тэмээн сүргийг дээдэлсэн онцгой үйл явдал 
болж байна. Ийм олон тэмээг нэг дор харахад 
сэтгэл үнэхээр хөдөлж байна. 

“Оюу толгой” компани орон нутгийн хөгжилд, 
тухайлбал, тэмээн сүргийг өсгөхөд цаашид ч 
хувь нэмрээ оруулах болно” гэлээ. Ханбогд сумын 
Гавилууд багийн малчин Ч.Цэвэгдэлгэр, Баян 
багийн А.Батмөнх, түүний гэргий Ч.Цэцэг, Номгон 
багийн С.Иван нар “Энэ сайхан наадам бол 
малчдын нөр их хөдөлмөрийн үр шим,  хорвоод 
ховор хоёр бөхт тэмээгээ өсгөсний баяр юм” хэмээн 
бахархалтайгаар өгүүлж байлаа. 

Ч.Цэвэгдэлгэрийнх 270-аад тэмээтэй, 1963 онд 
бага сургуулиа төгсөөд малчин болсноос хойш 63 
нас хүртлээ тэмээний захаас холдсонгүй. А.Батмөнх 
сүүтэй улаан ингээ хөтөлж ирсэн бол С.Иван 
зуугаад км-ийн цаанаас хурдан аттайгаа ирсэн 
байна. 

Баярын үеэр ат, торомны уралдаан, шилмэл 
буур, ат, ингэ, их сүүтэй ингэ, тэмээтэй сайхан 
хос шалгаруулах уралдаан, тэмээний сэдэвт АХА 

тэмцээн, уран сайханчдын урлагийн тоглолт болов. 
Хурдан атны уралдаанд 52 тэмээ хурд сорьсноос 
Номгон сумын Б.Элдэв-Очирын шар, түрүүлж, Цогт-
Овоо сумын Д.Баярсайханы хөх аман хүзүүдэж, мөн 
сумын Т.Анхбаярын улаан, Д.Алдарсайханы хар, 
Баяндалай сумын Б.Өлзийсайханы хөх айрагдав. 

Торомны уралдаанд Ханбогд сумын 
Р.Бадамжунайн шар магнайлж, Баяндалай сумын 
М.Мөнбаярын хар, Ч.Баяраагийн хар, Гавилууд 
багийн аймгийн алдарт уяач Б.Охинхүүгийн 
шар, Цогт-Овоо сумын С.Эрдэнэначингийн хар 
айргийн тавд хурдлав. Ханбогд сумын Жавхлант 
багийн Х.Чулуунбаатарын хүрэн, Номгон багийн 
Ц.Уламбаярын улаан, мөн багийн Х.Далантайн 
хүрэн шилмэл буураар, Номгон багийн Х.Оргодолын 
улаан, Баян багийн Х.Эрдэнэсангийн улаан, 
Жавхлант багийн О.Хоролсүрэнгийн хүрэн шилмэл 
атаар, Баян багийн Д.Бандийн улаан, Т.Баясахын 
хүрэн, Номгон багийн Н.Амарсайханы улаан 
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шилмэл ингээр шалгарсан юм. Х.Энхбат /Баян/-
ын хүрэн ингэ 2208 грамм сүүгээр их сүүтэй 
ингээр шалгарч, Х.Далантай /Номгон/-н бор 1774, 
А.Батмөнх /Баян/-ийн улаан 1714 граммаар 
удааллаа. 

Үзэгчдийн сонирхлыг ихээхэн татсан тэмээтэй 
сайхан хос шалгаруулах тэмцээн тун өрсөлдөөнтэй 
болж, Номгон багийн Х.Далантай, Ч.Долгормаа, 
Баян багийн Х.Бадамгарав, М.Хаштэгш, Номгон 
багийн Д.Төмөрчөдөр, Ц.Цэрэнмягмар нар эхний 
гурван байрт шалгарлаа. Номгон багийн тэмээчин 
Н.Өлзийдэлгэр тэмээний сэдэвт АХА тэмцээний 
ялагчаар тодорсон юм. Уралдаан тэмцээнд байр 
эзэлсэн хүмүүсийг алт, мөнгө, хүрэл медаль, 
батламж, мөнгөн шагналаар урамшуулсан юм. 
Монголын хөдөөд хаана ч байхгүй  цэлгэр том 
цэнгэлдэх хүрээлэн үндэсний хувцсаа өмсч, 
нүүрэндээ  инээмсэглэл тодруулсан  зон олон, тарга 
хүч нь жигдэрсэн хүрэн зандан тэмээдээр дүүрэн 

байлаа. Нэг үгээр хэлбэл, Ханбогдынхон тэр өдөр 
тэмээгээр амьсгалж, тэмээгээ магтан алдаршуулж, 
тэмээний баяраа хөл хөөртэй, хөгжөөн дүүрэн 
тэмдэглэсэн юм. 

Ханбогд хайрхны эзнийг цагаан тэмээ унаж, ногоон 
дээл өмсч, эгшиг яруу лимбэ үлээхийн ялдамд 
тэмээнийхээ урд бөхнөөс хурганы уут зүүж, тэрхүү 
уутны амсраар эхээсээ дөнгөж  төрсөн нялх 
хурганы толгой цухуйж байгаагаар дүрсэлсний  
учир утга ч цаанаа нэгийг өгүүлэх мэт. Жил бүр 
уламжлал болгон тэмдэглэдэг энэхүү баяр нь 
Монголд төдийгүй өмнийн говьд өвлийн аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх, хоёр бөхт тэмээ хийгээд 
түүнийг адуулан малладаг монгол түмний зан 
заншил, өв соёлыг хойч үеийнхэндээ өвлүүлэх, 
дэлхий дахинд сурталчлан таниулахад чухал 
үүрэгтэй билээ. 

90 жилийнхээ түүхт ойг өнгөрсөн зун ёслон 
тэмдэглэсэн Ханбогд сумынхан  өсгөлүүн том 
биетэй, ноосны гарц ихтэй “Галбын говийн 
улаан” омгийн  тэмээ, түүний ашиг шим ингэний 
хоормог, сүү, цагаан идээ, тэмээний ноос, ноосон 
бүтээгдэхүүнийг сумынхаа брэнд болгох, тоо 
толгойг нь тогтвортой өсгөх эрхэм зорилт тавин 
ажиллаж буй юм. “Оюу толгой” компани 2010 
оноос өмнийн говьд хэрэгжүүлж буй Соёлын 
өвийн хөтөлбөрийнхөө хүрээнд тэмээн сүргийн 
тоо толгойг өсгөх, тэмээний ноосоор “Галбын 
говь” брэнд бий болгохыг зорьж байгаа. Ханбогд 
сум 1960 онд 26047 тэмээ тоолуулж хамгийн 

дээд амжилт тогтоож байсан бол 2008 од 11417 
болгон цөөрүүлж байсан гашуун боловч үнэн түүх 
бий гэнэ. Харин сүүлийн жилүүдэд малчид элсэн 
далайн хөлгөө өсгөх талаар санаа тавьж хичээн 
зүтгэснээр тоо толгой нь эрчимтэй өсч буй. Говь 
нутгийн унаган хүү, УИХ-ын гишүүн Д.Бат-Эрдэнэ 
малчдад ботгоны урамшуулал олгодог нь ч үүнд 
нэмэр болсон биз. 

537 тэмээтэй Ж.Тогтохсүрэн өнгөрсөн жил тус 
сумын хамгийн олон тэмээтэй малчнаар тодорч 
байсан бол өнөө жил 642 тэмээ тоолуулж тэргүүн 
байраа баталгаажуулжээ. Баян-Овоо сумынхны 
санаачилгаар энэ онд 1000 тэмээний уралдаан 
зохион байгуулж, Гиннесийн номд бичигдэх 
түүхэн дээд амжилт тогтоох гэгээн хүсэл өмнийн 
говийнхонд бий. Тэрхүү зорилгоо биелүүлж, 
гурван түмэн тэмээтэй болохын өлзийт ерөөлийг 
Ханбогдынхондоо өргөн дэвшүүлье.  

Тэмээ-таван хошуу малын минь нэг
Тэмээ-таван амьд эрдэнийн минь нэг
Тэмээ-таван тивийн улсаас манайд л илүүтэй бий
Тэмээ тал, хангай, говь гурвал нутагт минь дүүрэн 
бэлчиж байг.
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Ж.Наранцэцэг: Говь нутгийнхны эрүүл мэндийн төлөө 
санаа тавьж, байнга тусалж байдаг “Оюу толгой” 
компанийнхандаа баярлаж байна

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суман дахь Сум дундын эмнэлэгт төрөл бүрийн 
багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн юм. 
Тус эмнэлгийн ерөнхий эмч Ж.Наранцэцэгээс энэ 
талаар тодрууллаа.
-	 “Оюу	толгой”	компани	өөрийн	
санхүүжилтээр	худалдан	авсан	эмнэлгийн	
төрөл	бүрийн	тоног	төхөөрөмжөө	танай	
эмнэлэгт	саяхан		нийлүүлжээ.	Энэ	талаар	
Та	юу	хэлэх	вэ?

- “Оюу толгой” компанийн шууд хөрөнгө 
оруулалтаар ирсэн эмнэлгийн яаралтай 
тусламж үзүүлэх 21 төрлийн багаж, тоног 
төхөөрөмжийг манай эмнэлэг хүлээн авлаа. 
Эдгээр нь өвчнийг оношлох, хянах, өвчтөн, 
сахиур, үйлчлүүлэгчдийн ая тухыг хангахад 

ихээхэн ач тустай тоног төхөөрөмж юм.  
-	 Тухайлбал,	ямар	ямар	зориулалттай	багаж	
хэрэгсэл,	тоног	төхөөрөмж	байна	вэ?

- Яаралтай тусламж үзүүлэх зориулалттай иж 
бүрэн тоноглосон тэргэнцэр, өргөж буулгах 
зэрэг  үйлдэлтэй өвчтөний ор, нян устгах 
зориулалттай хулдаасан дэвсгэр, амьсгалын 
дутагдалтай, хүнд өвчтэй хүний амин чухал 
эрхтнийг дэмжих үүрэгтэй хянах мониторинг, 
хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, өдөр нь сандал, шөнө 
нь ор болдог сахиурын ор, үйлчлүүлэгчдийн 
сандал гээд янз бүрийн тоног төхөөрөмж байна. 

-	 Жишээ	нь,	иж	бүрэн	тоноглосон	тэргэнцэр,	
хянах	мониторинг	гэхэд	ямар	үйлдэл	хийдэг	
төхөөрөмж	вэ?

- Иж бүрэн тоноглосон тэргэнцэрт 

сувилуулагчдад яаралтай тусламж үзүүлэхэд 
хэрэгцээтэй соруулах, зүрхний ажиллагааг 
дэмжих багаж, өвчтөнд шаардлагатай бүхий л 
эм, тариа, зүү, тариур байдаг. Товчоор хэлбэл, 
эмнэлгийн нэг өрөөнд байх ёстой эмнэлгийн 
хамаг зүйл тэр тэргэнцэрт байна гэсэн үг. Хянах 
мониторинг гэхэд өвчтөний гарт холбоход 
халууныг нь хэмжиж, даралтыг нь үзэж, зүрхний 
бичлэг хийх, захын судасны хүчилтөрөгчийг 
хэмжих зэрэг таван янзын үйлдэл хийх 
чадвартай. Хянах мониторингоо тэргэнцрийнхээ 
дээр байрлуулах боломжтой. Алсын дуудлагад 
энэ тэргэнцэрээ аваад явахад л хангалттай. 
Цахилгаанд залгахгүйгээр наад зах нь 2-3, 
цаад тал нь 5-6 цаг ажиллах боломжтой, 
таван литрийн багтаамжтай хүчилтөрөгчийн 
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баллон сав бас бий. Сувилагчийн хөдөлмөрийг 
ихэд хөнгөвчилсөн дуслын автомат шахуурга 
бий. Жишээ нь, 500 граммын шингэнийг нэг 
минутад найман удаа дусна гэж тооцвол цагаа 
тохируулаад л гүйцээ. Дуусч байна уу гээд ойр 
ойрхон орж гараад байх шаардлагагүй.   

-	 Эдгээр		тоног	төхөөрөмж	хаанахынх	юм	
бол?

- БНСУ, Хятадад өнгөрсөн оны арваннэг, 
арванхоёрдугаар сард үйлдвэрлэсэн, цоо шинэ 
багаж төхөөрөмж байна билээ.  

- “Оюу	толгой”	компани	танай	эмнэлэгт	өөр	
ямар	туслалцаа	дэмжлэг	үзүүлж	байна	вэ?

- Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр 
хангахаас гадна Оюу толгойн уурхайн SOS 
эмнэлэг, тэндхийн нарийн мэргэжлийн эмч 
нартай байнга хамтран ажилладаг юм. Ер нь 
“Оюу толгой”-н дэмжлэг, хамтын ажиллагаа 
жилээс жилд өргөжсөөр байгаа. Нийслэлээс 
алс хол оршдог говь нутгийн хүн ардын эрүүл 
мэндийн төлөө байнга санаа тавьж, тусалж 
дэмжиж байдаг “Оюу толгой” компанийнхандаа 
үнэхээр баярлаж явдаг шүү. 

Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 7

Бид энэ сард орон нутгаас гаргасан санал, гомдол 
шийдвэрлэх шинэчлэн засварласан журмын 
тухай сургалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-нд 
Нийгмийн харилцааны хэлтсийн Оюу толгой 
төслийн талбай дахь багийн хамт олондоо зохион 
байгуулж, тэдний санал зөвлөмжийг хүлээн авч 
цаашид журамдаа тусган ажиллахаар боллоо. 

Гомдол: Нэгдүгээр сард орон нутгаас гэрээт 
компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой нэг 
гомдол ирсэн бөгөөд үүнийг байгууллагын 
санал, гомдол шийдвэрлэх журмын дагуу 
холбогдох хэлтэс, гэрээт байгууллагын хариуцсан 
удирдлагатай холбогдож шийдвэрлүүлэв. 

Хүсэлт: Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 
нийтдээ арван нэгэн (11) хүсэлт ирсэн бөгөөд 
үүнээс дэмжлэг туслалцаа, хандив хүссэн хүсэлт 
долоо (7), байгаль орчин, аюулгүй байдал, хүний 
нөөц, барилга бүтээн байгуулалттай холбоотой 
тус тус нэг хүсэлт байлаа. Эдгээрээс байгаль 
орчин, барилга бүтээн байгуулалт, хүний нөөц, 
хандив тусламжтай холбоотой дөрвөн хүсэлт 
шийдвэрлэгдэж, аюулгүй байдлын талаар нэг 
хүсэлтийг холбогдох хэлтэс ажилтанд хүргэж, 
үлдсэн дэмжлэг туслалцаа, хандив тусламж 
хүссэн зургаан хүсэлтийг шийдвэрлэхээр 
холбогдох арга хэмжээ авч байна

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 1-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Орон нутгаас хүлээн авсан хүсэлт
2015 оны 1-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.
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Хандив тусламжтай 
холбоотой

Барилга, 
бүтээн 

байгуулалт 
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нөөц 

Байгаль 
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Аюулгүй 
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9%

9% 9%
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Л.Мажаа: Модны ур үндэсийг ашиглан 
давтагдахгүй хэлбэр дүрс оруулж амилуулдаг

“Орон нутгийн сонин”-ы “Хобби” булангийн энэ 
удаагийн зочноор Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
сумын 8 дугаар багийн иргэн, өндөр настан Ардын 
боловсролын болон Соёлын тэргүүний ажилтан 
Л.Мажаа уригдлаа.
-	 Сайн	байна	уу?	Та	өөрийгөө	манай	
уншигчдад	танилцуулах	уу?

- Би Дундговь аймгийн Хулд суманд төрсөн. 
УБДС-ийг зураг, хөдөлмөрийн багш мэргэжлээр 
төгсөөд, “Пеонерийн үнэн” сонинд зураачаар 
ажлын гараагаа эхэлсэн хүн. Дундговь аймгийн 
төвийн 10 жил, Өмнөговь аймгийн Баяндалай, 
Гурвантэс, Манлай, Цогт-Овоо сумуудад багш, 
захирал, эрхлэгч, мөн аймгийн музейн захирал, 

соёлын хэлтсийн арга зүйчээр ажиллаж 
байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан. 
Танайтай холбоотой мэдээллийг олон жилийн 
өмнөөс уншиж байна.  

-	 Таны	хобби	буюу	сонирхол	юу	байдаг	вэ?
- Зарим хүмүүс надаас асуудаг. Та сийлбэр 

хийдэг, зураг зурдаг, шүлэг, дуу зохиодог, ном 
бичдэг. Аль нь таны хобби вэ гэж. Миний хувьд  
мэргэжил, бас манай  өвөг дээдсээс уламжилж 
ирсэн урлагийн мэдрэмж нөлөөлсөн гэж 
боддог. 

 
 Манай удмынханд ардын уран зохиолч, 

авьяаслаг урлаг судлаачид бий. Тэднээс 
байгаль дээрх модны ур үндэсийг ашиглаж 
давтагдахгүй хэлбэр дүрс оруулан амилуулах 
билгийн нүд надад заяасан гэж боддог. Үүгээр 
урлал хийх нь миний хобби юм даа. Мод, 

чулуун урлал хэдэн зууг хийж, улсын болон 
орон нутгийн үзэсгэлэнд удаа дараа оролцсон. 
Говийн хөрс хатуу, чийг багатай учраас модны 
үндэс булцуу хөрснөөс гарахдаа олон төрлийн 
хэлбэр дүрс үүсгэж тогтсон байдаг. Түүгээр 
юу хийх вэ гэдгийг олж харах нь чухал. Энэ 
мэтээр олон цуглуулга хийж, олон хүн сургасан. 
Миний үлдээсэн оюуны өв гэх үү дээ. Үүнийг 
уламжлаад энэ чиглэлээр бас авъяастай, 
билгийн нүдтэй хүүхдүүд олон гарах байх гэж 
боддог. 

-	 Та	хэдэн	ном	бичсэн	бэ?
- Өмнөговийн холбогдолтой түүхийн арваад ном 

бий. Миний хийж байсан ажилтай холбоотой.  
Би соёлын байгууллагад ажиллахдаа 
Өмнөговийн нутгаар олон явж, сонссон 
судалсан зүйлдээ тулгуурлан “Өмнөговийн 
бага толь 1, 2”, ”Бидний бахархал 1, 2” ном 
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бичсэн. “Бидний бахархал” номонд Батмөнх 
даян хааны тухай өгүүлсэн. Өмнөговийн нэрийн 
хуудас болсон түүхэн хүнийг олон талаас нь 
судлах, сурталчилах хэрэгтэй гэж боддог. Мөн 
Өмнөговийн хутагт хувилгаад гэгээнтнүүдийн 
тухай “Мөнхөд бадамлан гэрэлтэх зул”, өөрийн 
удам судар Харчин овгийн талаар “Мөнхөд 
үл алдрах садан төрлийн хэлхээ” зэрэг олон 
ном бичсэн дээ. Хүн удам судраа сайн мэдэж, 
хойч үеийнхэндээ үнэнээр нь үлдээх хэрэгтэй 
гэж удмын номоо бичсэн юм. Дууны үг, богино 
өгүүллэг, шүлэг найраглал гээд зуугаад бүтээл 
бий. Ном болгох санаатай. Равжаа судлалаар 
Чингис хааны дэлхийн академийн гишүүн, 
академич цол авсан. Түүнийгээ ном болгох 
юмсан гэж боддог. Үүнийг соёлын байгууллагад 
олон жил ажиллаж судалсан судалгаандаа 
тулгуурласан.

-	 Та	Өмнөговийн	хутагт	хувилгаадын	
талаар	ном	бичсэн	гэж	байна.	Тэр	
тухайгаа	ярихгүй	юу?

- Өмнөговьчуудад оюунлаг хүмүүс олон байж. 
Хутагт хувилгаад, гэгээнтнүүд төрж байсан. 
“Бид ийм оюунлаг хүмүүсийн удам. Бидний өвөг 
дээдэс малчин нүүдэлчин төдийгүй оюунлаг  
хүмүүс байжээ” гэдгийг хойч үеийхэн мэдээсэй 
гэж “Мөнхөд бадамлан гэрэлтэх зул” гэж номоо 
бичсэн. Энэ ном хүмүүсийн аман яриа, домог 
хууч, түүхийн шаргал хуудсаас үндэслэсэн 
юм. Үүнийг танай сэтгүүлээр дамжуулж, олон 
түмэнд хүргэвэл сайн гэж боддог.

-	 Сонирхолтой	ярилцлага	өгсөн	танд	
баярлалаа.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Даланзадгад сумын 
улсын тэргүүний гуравдугаар сургуулийн 30 гаруй 
багш Оюу толгойн уурхайд саяхан зочилж, энэ 
зууны Монголын хамгийн том бүтээн байгуулалттай 
танилцав. Тэд Баяжуулах үйлдвэр, Ил уурхай, 
Эрсдэлийг үзүүлэх сургалтын төв зэрэг уурхайн 
бүхий л дамжлагаар оржээ. 

Ханбогд сумын ЕБС-ийн захирал А.Сумъяабаяр 
“Сумынхаа нутагт байдаг Оюу толгойн уурхайд  
ямар бүтээн байгуулалт өрнөж, ажилчид нь ямар 
нөхцөлд ажиллаж амьдардгийг харъя, ямар техник, 
технологи ажшиглаж, үйлдвэрлэлээ яаж явуулж 
буйг нүдээр үзэх гэсэн бидний хүсэлтийг хүлээн авч 

халуун дотноор зочилсон “Оюу толгой” компанийн 
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Айвен Велла, 
Сургалтын хэлтсийн ахлах менежер Керн Вон Хаген 
нарт талархлаа илэрхийлье. 

Үнэхээр тэнд их бүтээн байгуулалт өрнөж байгааг 
үзэж бахархлаа.Үзэж харснаа багш нар болон 
ахлах ангийнхандаа танилцуулаад эхэлчихсэн. 
Удахгүй дунд, бага ангийнхандаа танилцуулах 
болно. Хүүхдүүдийнхээ эцэг, эхэд ч Оюу толгойн 
талаар ярихаар зэхэж байна. Манай сургуулийн 
252 хүүхдийн эцэг,эх “Оюу толгой”-д ажилладаг 
юм. Бид “Оюу толгой” компанитай хамтын 
ажиллагаагаа улам бэхжүүлэх болно” гэж ярилаа. 

Өмнөговийн багш нар Оюу толгойн 
уурхайд зочлов
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Хүний нөөцийн булан

Энэ	удаа	уншигч	та	бүхэнд	“Оюу	толгой”	
компанийн	тойм	мэдээний	хүний	нөөц,	
хөдөлмөр	эрхлэлттэй	холбоотой	
баримтуудыг	хүргэж	байна.		

Монгол 
ажиллагсдын хувь 
хэмжээ

2014 оны 12 дугаар сарын эцсийн байдлаар “Оюу 
толгой”-н нийт ажиллах хүчний 95 гаруй хувийг 
монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 21 
хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна.

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Зорилт (90%)

Та бүхэнд  САО-н оролцоотой маргааныг 
шийдвэрлэх Малчдын төлөөлөгчид болон “Оюу 
толгой” ХХК-ийн хамтарсан уулзалтаар тохирсон 
асуудлын тухай мэдээлдэг билээ. Энэ удаагийн 
хурал 2014 оны  12 дугаар сарын 15-16-ний 
өдрүүдэд Ханбогд сумын Техникийн сургалтын 
үйлдвэрлэлийн төвд хийгдсэн бөгөөд уулзалтын 
тойм мэдээг та бүхэнд хүргүүлж байна. 

Уулзалтыг уламжлалт ёсоор Олон улсын санхүүгийн 
корпорацийн омбудсмэн (САО)-ий газрын зуучлагч 
чиглүүлж, Оюу Толгой Хяналт ТТБ малчдын 
зөвлөхөөр мөн Ханбогд сумын засаг дарга Т.Буян-
Өлзий талуудын хүсэлтийг хүлээн авч оролцов. Энэ 
удаагийн уулзалт хоёр өдөр үргэлжилсэн бөгөөд 
эхний өдөр Ундайн голын голдирол өөрчилсөнтэй 
холбоотойгоор Ундайн голын голдирол өөрчилсний 
улмаас малчдын бэлчээр усны чанар, хүртээмжид 
үзүүлэх нөлөөлөл дээр үнэлгээ хийсэн Хөндлөнгийн 
шинжээчийн баг (ХШБ)-ийн эцсийн тайлан болон 
зөвлөмжтэй талууд танилцав. 

Хоёр дахь өдрийн уулзалтаар түрүүчийн уулзалтаас 
хойш хоёр талын хийхээр тохирсон ажлуудын 
хэрэгжилтийг талууд танилцуулж, компаниас 
Халив, Дугатын голын голдирол өөрчилсөн тухай 

мэдээлэл өгсөн бөгөөд Хөндлөнгийн шинжээчийн 
багийн гаргасан тайлангийн 14 зөвлөмжүүдийг 
хэн хэрэгжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй ярилцав.  
Уулзалтын үр дүнд талууд: 
• Малчдын төлөөлөл, Орон нутгийн шийдвэр 

гаргах түвшний удирдлага, “Оюу толгой” ХХК 
гурван талт хамтарсан зөвлөл байгуулах

• ХШБ-н 1-р үе шатны ажлын тайлангаас гарсан 
зөвлөмжийг хэлэлцэж хэрэгжүүлэх 

• ХШБ-н 2-р үе шатны ажлыг үргэлжлүүлэн хийх.
• ХШБ-н зөвлөмжүүдийг Хамтын ажиллагааны 

гэрээний сэдэвчилсэн дэд гэрээнд тусгахаар 
талууд тус тус тохирлоо.

Уулзалтын төгсгөлд Олон улсын санхүүгийн 
корпорацийн омбудсмэн (САО) байгууллага 
орон нутгийн захиргаа, малчдын төлөөлөл 
болон компани цаашид СAO  байгууллагын 
оролцоогүйгээр зөвшилцөх, өмнө тохирсон 
ажлуудыг хэрэгжүүлэх зөвлөл байгуулах хэмжээнд 
хүрсэн байна гэдгийг онцлон тэмдэглэв. “Оюу 
толгой” ХХК, Малчдын төлөөлөл болон Орон 
нутгийн захиргаанаас бүрдсэн хамтарсан 
зөвлөлийн хурлыг 2 дугаар сарын эхээр хийхээр 
тохирлоо. 

Ханбогд сум                                                            Их булаг                                            2014 оны 12 дугаар сарын 15-16

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН ОЮУ 
ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сумын Малчдын төлөөлөгчид  
Оюу Толгой ХХК



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 11

“Оюу толгой” компани орон нутгийн иргэдэд 
осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, осол гэмтэл 
гарсан үед авах арга хэмжээний талаар мэдлэг 
олгох ажлууд хийж байна.  Саяхан Оюу толгойн 
уурхай дахь СОС эмнэлгээс Оюу толгой компанид 
ажилладаг Ханбогд сумын харьяат зам арчилгааны 
ажилтнуудад анхны тусламжийн сургалт явууллаа.

Тус эмнэлгээс жил бүр энэхүү сургалтыг явуулдаг 
бөгөөд 72 хүн хамрагдаад байна. Оюу толгойд 
ажилладаг хүн бүр аюулгүй ажиллагааны болон 
анхны тусламжийн сургалтад хамрагдсан байх 

шаардлагатай байдаг. СОС эмнэлгийн сургагч 
эмч Ц.Ариунжаргал “Хөдөө орон нутагт эмнэлгийн 
тусламж алслагдсан байдаг тул хүний биеийн 
байдал муудахад дуудлагын эмч очих хүртэл 
хугацаа их алддаг. Тиймээс эмнэлгийн тусламж 
очтол анхны тусламжийг үзүүлж, хүний амь нас 
аврах нь чухал юм. Хүмүүс сургалтад идэвхитэй 
оролцож, харилцан ярилцаж, дадлагын ажил 
хийлээ. Цаашид энэ сургалтыг үргэлжлүүлэн 
явуулна” хэмээн ярилаа. Анхны тусламжийн 
сургалтын үеэр “Оюу толгой” компани зам 
арчилгааны 84 ажилтандаа хамгаалалтын 

малгай олгосон юм. Ханбогд сумын замын цагдаа 
Н.Сэргэлэнбат ажилтнуудад хандан “Мотоциклын 
жолооч нар хамгаалалтын малгай өмсөхөөс гадна 
жолооны эрхийн А ангиллын үнэмлэх, тээврийн 
хэрэгслийн гэрчилгээ, улсын дугаартай байхаас 
гадна улсын авто үзлэгтээ орсон байх ёстой” 
хэмээн зөвлөлөө. 

Ханбогд сумын Замын цагдаагийн тасаг, “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсээс 
малчид, иргэдэд хандаж, мотоцикл  жолоодохдоо 
хамгаалалтын малгай өмсөж, осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх уриалга гаргаж байна. Иргэн 
бүр тээврийн хэрэгсэл жолоодохдоо хамгаалалтын 
бүсээ зүүх, мотоцикл унахдаа хамгаалалтын 
малгай өмсөж, аливаа осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэхээс гадна осол гарсан үед анхны 
тусламжийн мэдлэгтэй байх шаардлагатай юм. 

2015 он нэгдүгээр сар

Зам, тээврийн осол, зөрчлөөс 
урьчилан сэргийлцгээе
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“Оюу толгой” ХХК Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 
бизнесийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд хэрхэн 
нөлөөлж байгааг хянах зорилгоор Монгол улсын 
хуулийн дагуу “Байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
цогц хөтөлбөр”-ийг 2003 оноос хэрэгжүүлж байна. 
Энэ хөтөлбөрийн нэг чухал хэсэг нь газар доорх 
усны хяналт шинжилгээ юм. “Оюу толгой” компани 
2015 оны байдлаар 84 гар худаг, 11 булаг, 292 
гүн өрмийн цооног буюу нийт 387 уст цэгт тогтмол 
хяналт шинжилгээ хийж байна. 
Компаний зүгээс усны хяналт шинжилгээний хүрээнд 
цуглуулсан мэдээллийг олон нийтэд үнэн зөв 
мэдээлэх, орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах 
үүднээс 2011 онд “Нутгийн иргэдтэй хамтарсан усны 
түвшин хэмжилт” төсөл эхлүүлсэн юм. 2015 оны 1 
дүгээр сарын байдлаар 47 гар худгийг 36 малчинтай 
хамтран өдөр тутмын тогтмол ажиглалтыг хийж 
байна. 
Хэмжилтийг хамтарч хийснээр дараахь хоёр чухал 
ач холбогдолтой юм.
- “Оюу толгой” ХХК-ийн усны түвшин хэмжилтийн 

мэдээллийг үнэн зөв эсэхэд орон нутгийн иргэд 
хяналт тавьж, харилцан итгэлцэлтэй байх

- Тухайн худгийн усны түвшингийн улирлын 
хэлбэлзэл, мал услах хүртээмж, худгийн засвар 

Овоо цав худгийн 
усны түвшин 
хэмжилтийн 
мэдээлэл
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үйлчилгээ зэрэг мэдээллийг урт хугацаанд 
үнэн зөв, дэлгэрэнгүй цуглуулж худгийн усны 
хүрэлцээг нэмэгдүүлэх дараагийн шатны арга 
хэмжээг авахад суурь мэдээлэл болох ач 
холбогдолтой юм.

Энэ удаа Гавилууд багийн Халивын голын дунд 
хэсэгт байрлах Овоо цав худгийг танилцуулж байна. 
Уг худгийг социализмын үед гаргасан бөгөөд бетон 
хийцтэй, гар эргүүлэгтэй юм. Одоогийн байдлаар 7 
метр гүнтэй, энгийн гар худаг хэлбэрээр ашиглаж 
байна. Энэ худгийг 2009 оноос Гүний хоолойн 
газрын гүний ус ашиглалттай холбоотойгоор “Оюу 

толгой” компаниас сар тутам ажиглаж, хэмжсэн 
бөгөөд малчидтай хамтарсан хэмжилтийг 2011 
оноос эхэлсэн. Малчин Дугар болон түүний гэрээт 
малчид усны түвшин хэмжилтийг үнэн зөв, чанартай 
гүйцэтгэж, 2012, 2013 оны шилдэгээр шалгарч үнэ 
бүхий зүйлсээр шагнуулж байсан юм. 

Худгийн хэмжилтийн дүнгээс харахад усны түвшин 
хэмжилт нь харьцангуй тогтвортой бөгөөд хур 
тунадаснаас хамаарсан хэлбэлзэл маш бага 
харагдаж байна. Мөн “Оюу толгой” компанийн 
хэмжилт болон малчдын хэмжилтийн зөрүү маш 
бага байгаа нь тухайн худгийн усны түвшний 

судалгаанд ашиглагдаж буй анхан шатны мэдээлэл 
үнэн зөв байгааг баталж байна. 

Тус худгийн хувьд гол тулгамдаж буй асуудал нь 
усны түвшний сэргэлт буюу ундарганы хурд юм. 
Ундаргыг малчид хэрхэн тогтмол хэмжиж байх 
талаар “Говийн газар шороо” ТББ болон Ханбогд 
сумын малчдын төлөөллөөс гаргасан саналын 
дагуу “Оюу толгой” компаниас нэгдсэн аргачлал 
боловсруулж, малчидтай зөвлөлдөх ажлыг эхлээд 
байна. 

2015 он нэгдүгээр сар
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“Оюу толгой” компанийн байгаль орчны дүйцүүлэн 
хамгаалах хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд бүс 
нутгийн хэмжээнд хууль бус анг бууруулах ажлын 
тэндер зарласан бөгөөд Sustainability East Asia, 
Байгаль, Зэрлэг Амьтан Хамгаалах нийгэмлэг зэрэг 
байгууллагууд энэ төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр 
сонгогдсон юм. “Оюу толгой” компани оновчтой, 
үр дүнтэй дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэхээр зорьж, бүс нутгийн хэмжээнд хууль 
бус анг бууруулж, зэрлэг амьтад ялангуяа хулан, 
хар сүүлт зээрийн тоо толгойн зүй бус хорогдлыг 
бууруулах тал дээр ажиллаж байна. Уг төслийн 
хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд дараахь ажлуудыг 
зохион байгуулжээ. 
Үүнд: 

•	 Байгаль,	Зэрлэг	Амьтан	хамгаалах	
нийгэмлэг,	Байгаль	орчны	алба,	Цагдаа,	
Мэргэжлийн	хяналтын	газар,	Тагнуулын	
газар,	Прокурорын	газар,	Говийн	бага	дархан	
цаазат	газрын	хамгаалалтын	захиргаа,	
Гашуун	сухайт	боомтын	хилийн	албаны	
төлөөлөгчид	2014	оны	9	дүгээр	сарын	18-нд	

харилцан	ойлголцлын	санамж	бичигт	гарын	
үсэг	зурав.

•	 Доорх	гишүүдээс	бүрдсэн	олон	талт	хамтын	
ажиллагааны	баг	байгуулав.

1. Д. Баттулга – Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны 
улсын байцаагч

2. Д. Мөнхтулга – Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар

3. Б. Тэгшжаргал – Өмнөговь аймгийн Байгаль 
орчны газар

4. Н. Болд – Говийн бага дархан цаазат газрын 
хамгаалалтын захиргааны дарга

5. С. Давааравдан – Өмнөговь аймгийн Прокурорын 
газар

6. Ц. Отгонбат – Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн 
газар

7. Д. Энхтөр – Өмнөговь аймгийн Тагнуулын төв 
газар

8. Б. Батгэрэл – Гашуун сухайтын гаалийн газар
•	 Хууль	бус	антай	тэмцэх	хөдөлгөөнт	багийг	
байгуулсан.

1. Номгон сумын байгаль орчны байцаагч 
Мөнхтуяагаар ахлуулсан Баруун хэсгийн баг. Энэ 
баг Баян-Овоо, Номгон сумын нутгийн хамарна.

2. Ханбогд сумын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчөөр 
ахлуулсан Төвийн хэсгийн баг. Энэ баг Манлай, 
Ханбогд, Оюу толгой уурхайн газар нутгийн 
хамарна.

3. Говийн бага дархан газрын байгаль хамгаалагч 
Тэрбишээр ахлуулсан Зүүн хэсгийн баг. Энэ баг 
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Хөвсгөл, Мандах 
сумын нутаг дэвсгэрийг хамарна. 

Хөдөлгөөнт хууль бус антай тэмцэх багийн зорилго 
нь хууль бус ангийн эсрэг эргүүл хийх, орон нутгийн 
иргэдэд мэдээлэл өгөх, хамтран ажиллах, мөн олон 
талт хамтын ажиллагааны багт мэдээ тайлан хүргэх 
юм. 
•	 Олон	талт	хамтын	ажиллагааны	баг,	
хөдөлгөөнт	хууль	бус	антай	тэмцэх	багийн	
гишүүд,	Зах	зээлийн	судалгааны	багийн	
гишүүдэд	сургалт	явуулж,	шаардлагатай	
багаж	хэрэгслээр	хангасан.

Хулгайн ангийн эсрэг төсөл хэрэгжиж байна
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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

Танин мэдэхүйн булан

Таних шинж:
Биеийн урт 26-31 см, далавчны дэлхэц 62-
73 см урт. Өнгө зүс, биеийн хэмжээгэр начин 
шонхортой төстэй. Эр шувууны нуруу бараг 
толбогүй, тод шаргал. Толгой, далавчны 2-р 
дэвүүр өднүүд хөх саарал. Эм нь начин шонхорын 
эмтэй маш төстэй, гэхдээ цээжний толбууд нь 
жижиг, сийрэг байдаг. Хөл, хушууны зэтэр шар, 
хумс цайвар. 

Статус ба нүүдэл:
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн ховор шувуу. Манай 
оронд 4-р сарын сүүлээр нүүдэллэн ирж, 8-р 
сарын сүүлчээр буцдаг. 

Амьдрах орчин: 
Монгол Алтай, Говь Алтай нурууны уулс, Булган, 
Завхан голын хөндий, Шаргын говь, Тэсийн гол, 
Хөвсгөл, Хангай, Хэнтий, томоохон голуудын 
хөндий, заримдаг цөл, говьд хад асганы 
завсар, модон дээр үүрлэнэ. 3-8 өндөг гаргана.  
Ханбогдод уулын ам, хуурай сайранд ургасан 
хайлаас, хадын заагт үүрлэнэ.

Идэш тэжээл: 
Жижиг мэрэгч, шувуу, гүрвэл, шавжаар хооллоно.

Зээрд шонхор (Falco naumanni)


