ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2016 ОНЫ АРВАННЭГДҮГЭЭР САР

2-р нүүрт

БАЯН-ОВОО СУМЫН
ЭМНЭЛЭГ НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ
МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ САЙД
Ж.ЭРДЭНЭБАТ ОЮУ
ТОЛГОЙД АЖЛЫН
АЙЛЧЛАЛ ХИЙВ

3-р нүүрт

 “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”- гаас
санхүүжүүлсэн Баян-Овоо сумын эмнэлэг 11
дүгээр сарын 16-ны өдөр нээлтээ хийв. Уг
эмнэлэг нь гражийн болон бусад барилга
байгууламжтай, 10 ортой, 2 давхар эмнэлэг

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
ЗДТГ-ЫНХАН ОЮУ
ТОЛГОЙ УУРХАЙТАЙ
ТАНИЛЦАВ

4-р нүүрт

ба нийт 18 эмч, сувилагч, асрагч нар
ажиллаж байна. Эмнэлгийн барилгын ажлын
гүйцэтгэгчээр Өмнөговь аймгийн “Суварган
говь” компани ажиллажээ.

ШАР ЦАВ,
ХҮРДЭТ АГУЙН
СОЁЛЫН ӨВ
ГЭЖ ЮУ ВЭ?
10-р нүүрт

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ОЮУ ТОЛГОЙ”
КОМПАНИЙН
САНХҮҮЖИЛТЭЭР
БАРИГДСАН
БАЯН-ОВОО
СУМЫН ЭМНЭЛЭГ
НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ
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 “Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь
аймаг, Ханбогд болон бусад сумдын
хооронд байгуулсан “Хамтын
ажиллагааны гэрээ”-ний дагуу
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”-г 2015 онд
үүсгэн байгуулсан
юм. Тус сангаас
санхүүжүүлсэн
эхний төсөл болох
Даланзадгад
сумын 25, 26
дугаар цэцэрлэг
энэ оны 4 дүгээр
сарын 20-нд
нээлтээ хийсэн
билээ. “Говийн
оюу хөгжлийг
дэмжих сан”-гийн
удирдах зөвлөлийн анхны хурлаар
2015 онд “Оюу толгой” компанийн
санхүүжилтээр дээрх хоёр
цэцэрлэгийг барихаар шийдвэрлэж
байсан юм.
Тэгвэл энэ удаад бид та бүхэнд
дахин таатай мэдээ дуулгаж
байна. 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”- аас санхүүжүүлсэн БаянОвоо сумын эмнэлэг нээлтэй хийв.
Уг эмнэлгийг барихад Өмнөговь
аймгийн “Суварган говь” компани
гүйцэтгэгчээр ажилласан ба
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан”-ийн Удирдах зөвлөлийн
2016 оны 4 дүгээр сарын 19 -ний
хурлаар уг барилгыг санхүүжүүлэх

шийдвэр гарсан. Тендер, сонгон
шалгаруулалт болон гэрээ
байгуулагдаж барилга угсралт 2016
оны 6 дугаар сард эхэлж энэ оны
10 дугаар сард дууссан ба Улсын
Комисс 10 дугаар сарын 18-ны
өдөр ажиллаж ашиглалтанд хүлээн
авсан юм. Гражийн болон бусад
барилга байгууламжтай, 10 ортой,
2 давхар эмнэлэг ба нийт 18 эмч,
сувилагч, асрагч нар ажиллаж
байна. Эмнэлгийн нээлтийн ёслолд
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
Н.Наранбаатар, Аймгийн Засаг
даргын орлогч Х.Батболд болон
ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын
хэлтсийн дарга Ү. Энхцацрал,
Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын
дарга Ч.Баяржаргал, Баян-Овоо
сумын Засаг дарга О.Мандахбаяр,
Баян-Овоо сумын Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Дарга Ц.ЭнхАмгалан, “Оюу толгой” компанийн
гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
Стивен Жонс, Орон нутгийн
харилцаа хариуцсан ерөнхий

менежер Ш. Байгалмаа болон
иргэдийн төлөөлөл оролцов.
Өмнөговь аймгийн Засаг
дарга Н.Наранбаатар эмнэлгийн
нээлтийн ёслолын үеэр “Баян-Овоо
сумын иргэдийн эрүүл мэндэд
томоохон хөрөнгө оруулалт хийж
хамтран ажилласанд “Оюу толгой”
компанийн хамт олонд аймгийн
удирдлага мөн ард иргэдийн
өмнөөс талархал илэрхийлж байна”
гэв.
Өмнөговь аймгийн Эрүүл
Мэндийн Газрын дарга Ч.
Баяржаргал: “Баян-Овоо сум маань
нийт 1,700 гаруй хүн амтай, 10
ортой 400 м.кв. талбайтай шинэ
эмнэлгийн барилга ашиглалтанд
орж, төвлөрсөн цэвэр бохир усны
шугамтай мөн төвлөрсөн цэвэр
бохирд холбогдсон, халдвар,
төрөх, хагалгааны өрөөнүүд нь
стандартын шаардлага хангасан
эмнэлэгтэй болсонд их баяртай
байна” гэлээ. 

Фото мэдээ

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ САЙД
Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ОЮУ ТОЛГОЙ
ХХК УСНЫ
ОЮУ
ТОЛГОЙД
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭГ
АЖЛЫН
МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД
АЙЛЧЛАЛ ХИЙВ
ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭДЭГ

Монгол Улсын Ерөнхий
сайд Ж.Эрдэнэбат,
Уул уурхай, Хүнд
үйлдвэрийн сайд
Ц.Дашдорж, Эрчим
хүчний сайд П.Ганхүү,
Зам тээврийн
хөгжлийн сайд
Д.Ганбат, УИХ-ын
гишүүн Л.Энхболд,
Н.Амарзаяа,
Н.Цэрэнбат болон
засгийн газрын албаны
хүмүүс Оюу толгойн
уурхайд зочилж,
уурхайн үйл ажиллагаа,
гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтын явцтай
танилцав.

2016 оны арваннэгдүгээр сар
ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮЛЭГЧ
МОНГОЛЫН УУЛ
УУРХАЙН КОМПАНИ

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас гадаргын болон гүний
усанд үзүүлж буй нөлөөллийг тогтоох, түүнийг бууруулах арга
хэмжээний урт хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор усны
хяналт шинжилгээг малчдын гар худаг, хяналтын цооногууд болон
ашиглалтын худгуудад 2003 оноос хойш мэргэжлийн түвшинд хийж
гүйцэтгэж ирлээ.
Усны түвшний хяналт
шинжилгээг Өмнөговь аймгийн
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо
сумын нутагт орших нийт 356 уст
цэгт 7 хоног, сар, улирал тутамд
хийж гүйцэтгэдэг.

Усны чанарын хяналт
шинжилгээг ундны усны
эх үүсвэрүүд, цэвэрлэх
байгууламж болон ус түгээх
сүлжээний нийт 261 цэгт
улирал тутамд хийж, дээжийг
үндэсний итгэмжлэгдсэн
лабораториудаар шинжлүүлж
байна.
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК БОЛОН ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
КОМПАНИУДЫН МОНГОЛ АЖИЛЛАГСДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
аймгийн
Компаний нэр

Бусад

харъяат

Нийт

ажиллагсдын
тоо
"Оюу Толгой" ХХК
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2016 оны 10-р сарын 31-ний байдлаар

Өмнөговь

Өмнөговь

ӨМНӨГОВЬ
АЙМГИЙН
ЗДТГ-ЫНХАН
ОЮУ ТОЛГОЙ
УУРХАЙТАЙ
ТАНИЛЦАВ

 Өмнөговь аймгийн Засаг
Даргын Тамгын Газраас Өмнөговь
аймагт хэрэгжиж буй төсөл
хөтөлбөр, бүтээн байгуулалтын
ажил, стратегийн ордуудтай
танилцах мэдээлэл судалгаа хийх
зорилгоор Оюу Толгой уурхайтай
танилцах хүсэлт гаргасны дагуу
2016 оны 11 сарын 26нд Өмнөговь
аймгийн засаг даргын орлогч
Х.Батболд, Өмнөговь аймгийн
ЗДТГ-ын дарга Ө.Баянмөнх
нараар ахлуулсан ЗДТГ-ын
хэлтсийн дарга нар болон харъяа
байгууллага, агентлагуудын дарга
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг
Оюу Толгой уурхайтай танилцаж
мэдээлэл авлаа. 
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2016 оны арваннэгдүгээр сар

“ГОВИЙН ОЮУ
ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИХ САН”ИЙН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН
МЭДЭЭ

 “Оюу толгой” ХХК нь
Өмнөговь аймаг болон тус
аймгийн Ханбогд сумтай “Хамтын
ажиллагааны гэрээ”-г 2015 оны 4
сард байгуулж улмаар уг гэрээг
хэрэгжүүлэх гол бүтэц болох
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих
сан” Төрийн бус байгууллагыг
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
2015 оны 9 сард байгуулсан. “Оюу
толгой” ХХК-иас жил бүр 5 сая ам.
долларын санхүүжилтийг тус санд
төвлөрүүлдэг.

“Говийн оюу хөгжлийг
дэмжих сан”-гийн Удирдах
зөвлөл энэ оны отгон хурлаа
2016 оны 11 сарын 24-ний өдөр
хийлээ. Уг хурлаар Харилцааны
хороогоор эрэмбэлүүлсэн 17 төсөл
хөтөлбөрийн саналыг хэлэлцэн,
дараах төсөл хөтөлбөрүүдийг
санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэлээ. Үүнд:
Нийгмийн дэд бүтцийн төсөл:
• Манлай сумын уурын зуух

Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүд:
• Цахим сургалтаар сурагчдын
мэдлэг чадварыг сайжруулах
/Даланзадгадын 5 дугаар
сургууль/
• Өмнөговь аймгийн нийгэм,
эдийн засаг, байгаль орчны
суурь судалгаа
• Хүний наймааны хохирогч болон
цагаачдын эрхийг хамгаалах
хөтөлбөр
• Миний гэр бүл хөтөлбөр
• Залуу манлайлагч хөтөлбөр
• Орон нутагт замын хөдөлгөөнд
зөв соёлтой оролцох мэдлэг
чадвар эзэмшүүлэх хөтөлбөр
• Говийн бүсийн сэргээн засах
үйлчилгээ хөтөлбөр
• Чадварлаг эмч хөтөлбөр
• Тариа /малчид тэжээлийн
ургамал тариалах/ хөтөлбөр
• Нутгийн иргэдэд тулгуурласан

усны чанарын хяналт,
үнэлгээний хөтөлбөр
• Аялал жуулчлалын салбарын
хөгжил- жуулчдыг татах сургалт,
сурталчилгаа хөтөлбөр
• Үндэсний өв соёл, мэдлэг
ухааныг хүүхэд залууст өвлүүлэн
үлдээх сургалт зэрэг төсөл
хөтөлбөрүүдийг 2016 оны
санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэлээ.
Эдгээр төсөл, хөтөлбөрүүдийн
дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай
сангийн цахим хуудас
(goviinoyu.mn) -наас авч болно.
Иргэдийн оролцоонд тулгуурлан,
орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагатай хамтран
шийдвэрлэн хэрэгжүүлж буй төсөл,
хөтөлбөрүүд маань Өмнөговьчуудын
сайн сайхан амьдрал болон бидний
урт хугацааны хамтын ажиллагаанд
үр өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэлтэй
байна. 
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“ЭРҮҮЛ МАЛЧИН”
ХӨТӨЛБӨРИЙН
НЭЭЛТ БОЛЛОО
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 “Говийн Оюу” хөгжлийг
дэмжих сангийн санхүүжилтээр
Ханбогд суманд хэрэгжиж байгаа
Эрүүл малчин хөтөлбөрийн нээлт
2016 оны 10-р сарын 28-ны өдөр
тус сумын сум
дундын эмнэлэг
дээр боллоо. Уг
төсөл нь Мал аж
ахуйн тогтвортой
хөгжлийн
10 жилийн
хөтөлбөрийн
хүрээнд
хэрэгжих бөгөөд
сум дундын
эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийг
сайжруулах,
эмнэлгийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх,
улмаар байгаль цаг уурын хүнд
нөхцөлд ажиллаж, амьдардаг
малчдын эрүүл мэндийг хамгаалах,
нийгмийн хамгааллыг сайжруулах
үндсэн зорилготой.
“Эрүүл Малчин” хөтөлбөрийн
хүрээнд орон нутагт нэн
шаардлагатай, явуулын үйлчилгээ
үзүүлэх зориулалт бүхий, орчин
үеийн, багаж, тоног төхөөрөмжөөр
сумын эмнэлгийг хангаж байгаа
бөгөөд төслийн нээлтийн үеэр
Өмнөговь аймгийн засаг даргын
орлогч, Говийн оюу хөгжлийг
дэмжих сангийн харилцааны

хорооны дарга Х.Батболд багаж
хэрэгслүүдийг хүлээлгэн өглөө.
Төслийн нээлтийн арга хэмжээнд
оролцсон Ханбогд сумын засаг
дарга Т.Буян-Өлзий хэлэхдээ “Бид
сумын тогтвортой хөгжилд чиглэсэн
хэд хэдэн бодлогын бичиг баримт
боловсруулсны нэг нь Ханбогд
сумын Мал аж ахуйн тогтвортой
хөгжлийн хөтөлбөр юм. Уг
хөтөлбөрт малчдад чиглэсэн эрүүл
мэндийн үйлчилгээг сайжруулахаар
тусгаж өгсөн бөгөөд энэхүү төсөл
маань энэ үйл ажиллагааны эхлэл
болж байна. Төслийн үр дүнд нийт
иргэд тэр дундаа малчдад хүрэх
эмнэлгийн үйлчилгээ нэмэгдэж
хүн амын эрүүл ахуйн нөхцөл
сайжирна гэж бид ихээхэн баяртай
байгаа” гэлээ. Хөтөлбөрийн
хүрээнд нийлүүлэгдэх тоног
төхөөрөмжүүдийг “Сүкэ холдинг”
ХХК нийлүүлж байгаа бөгөөд
үүнд Биохимийн хагас автомат

анализатор-нээлттэй системтэй,
зөөврийн эхо, нэг удаагийн
оношлуур /элэгний В,С вирус, ДОХ,
тэмбүү, НР, элэгний хавдрын маркер,
заг хүйтэн, биохимийн оношлуурууд,
эсийн шинжилгээний савх, үзлэгийн
толь тавиур шил гэх мэт.../, шүдний
нэг удаагийн үзлэгийн багаж,
наконичник ариутгагч, элиза
аппарат-нээлттэй системтэй, тог
баригч, тог үүсгэгч мотор, тарианы
автомат шахуурга, том хүний амбу,
зүрхний цахилгаан бичлэгийн
аппарат, пульсоксиметр, кварцын
гэрэл, соруулгын аппарат, унтлагын
аппарат, дуслын хөл, алех locator
шүдний сувгийн хэмжигч аппарат,
бормашин-зөөврийн шүд өрөмдөгч,
сургалт, шатахууны зардал зэрэг
багтсан байна. Төсөлд тусгасан
төлөвлөгөөний дагуу сум дундын
эмнэлэг нь малчдаар тойрч эрүүл
мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх юм. 
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 Ханбогд сумын хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн (ХБИ)-ийн
зөвлөлийн гишүүд санаачлан,
Ханбогд, Даланзадгад сумдын
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
нөхөрсөг уулзалт өдөрлөгийг
2016.11.07-08-ны өдрүүдэд хамтран
амжилттай зохион байгууллаа.
Уулзалтын үеэр Даланзадгад
сумын ХБИ-ийн холбооны
тэргүүлэгчид хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн тухай

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ
ИРГЭДИЙН НӨХӨРСӨГ
УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

шинэ гарсан хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт, төсөл хөтөлбөрүүдэд
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
хамрагдах боломжийн тухай
мэдээлэл, сургалт болон
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
салбар зөвлөл байгуулан
ажиллахын үр ашгийн талаар
зөвлөгөө өглөө.
Уг арга хэмжээнд Залуусын
Хөгжлийн Төвийн амьдрах
ухааны багш С.Сандагсүрэн
оролцож ЗХТөвийн үйл
ажиллагааны танилцуулга хийж
амьдрах ухааны сургалт зохион
байгууллаа. Мөн Ханбогд сумын
Сум дундын эмнэлгээс уулзалтанд
ирсэн ХБИ-ийг витаминжуулах
аян болон эрүүл мэндийн
урьдчилан сэргийлэх 4 төрлийн
үзлэгт хамрууллаа. Түүнчлэн
“Говийн Оюу” хөгжлийг дэмжих
сангийн тухай мэдээлэл хийгдлээ.
Өдөрлөгийн үеэр доорх
тэмцээнүүдийг амжилттай зохион
байгуулсан.
•
•
•
•

АХА тэмцээн
Уран уншигч
Дууны тэмцээн
Цэнгээнт бүжгийн хос
шалгаруулах тэмцээн
• Спортын арга хэмжээнүүд
Тус өдөрлөгийн хүрээнд
“Сэтгэлийн өглөг” хандивын үйл

ажиллагааг зохион байгуулж,
хөгжлийн бэрхшээлтэй,
амьжиргааны түвшин доогуур
1 иргэнд амьдралд нь урам
зориг өгөх, сэтгэлийн дэм болох
зорилгоор цугларсан хандивыг
У.Нарангэрэл гуайд оройн
хаалтын цэнгүүний үеэр гардуулж
өгөв.
Даланзадгад сумын Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн тэргүүлэгч
Б.Мөнхжаргал “Бид Ханбогд
сумын ХБИргэдтэй 2 өдөр хамт
байж нөхөрсөг уулзалт, сургалтыг
хийлээ. Ханбогд сумын Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдэд илүү их
боломж байгаа харагдаж байна.
Бид өөрсдөө идэвхтэй байж
чадвал эгэл жирийн хүмүүстэй
адил мөр зэрэгцэн алхаж,
нийгмийн бүхий л үйл ажиллагаа,
арга хэмжээнд оролцох бүрэн
боломж байгаа шүү. Бид бүх 14
сумаар энэ уулзалтыг зохион
байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа
ба Дэмчогийн хийдээр алдартай
энэ сайхан нутгаас эхэлсэндээ
баяртай байна” гэлээ.
Дэлхийн энергийн төв
Дэмчогийн хийдээрээ овоглосон
Дээдийн их баялаг Оюу
толгойгоор алдаршсан
Нар мишээсэн Галбын говийн
Найрсаг хамт олондоо
баярлалаа. 
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ОРОННУТГИЙН
НУТГИЙНСОНИН
СОНИН
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ЗЭРЛЭГ
2014
он 12АМЬТДЫН
дугаар сар
ХУЛГАЙН АН, ХУУЛЬ БУС
ХУДАЛДААТАЙ ТЭМЦЭХ
ХАМТАРСАН БАГ

98900016
Хулгайн ангийн эсрэг
мэдээлэл авах утас

ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН ХУЛГАЙН АН, ТЭДГЭЭРИЙН ЭД ЭРХТНИЙ ХУУЛЬ БУС ХУДАЛДААНЫ
ТУХАЙ БАТТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГСӨН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСЫН АМЬТНЫ ТУХАЙ
ХУУЛИЙН ДАГУУ УРАМШУУЛАЛ ОЛГОНО. МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЫГ ЧАНД ХАДГАЛНА.
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ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
ГУРВАН ТАЛТ
ЗӨВЛӨЛИЙН
ТУХАЙ
 Ханбогд сумын удирдлага,
Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу
толгой компанийн хамтарсан
Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь
талуудын маргааныг шийдвэрлэх
зорилгоор Харилцан ойлголцлын
санамж бичигт зурсны дагуу 2015
оны 6 сарын 8-нд албан ёсоор
байгуулагдсан болно. ГТЗ-ийн үйл
ажиллагааг Эрх зүйн нийцэл хяналт,
зөвлөгөө, омбудсмений газраас
(ЭЗХЗОГ) чиглүүлж байна. ЭЗХЗОГ
бол Дэлхийн банкны группын Олон
улсын санхүүгийн корпорацид
чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг
хараат бус байгууллага болно. 

 Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) Ханбогд сумын ээлжит хурал 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр
Иргэдийн хөгжлийн төвд боллоо. Хуралд ГТЗ-ийн гишүүд, Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газрын
чиглүүлэгч нараас гадна, Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ) болон Хөндлөнгийн шинжээчдийн
багийн (ХШБ) судлаачид, Малчдын төлөөллийн гадаад дотоодын зөвлөхүүд, Оюу толгой компанийн Орон нутгийн
хэлтсийн ажилтнууд оролцсон болно.
Энэ хурлаар Ханбогд сумын малчдын ахуй амьжиргаа, нийгэм соёлын байдалд гарсан сүүлийн арав гаруй жилийн
өөрчлөлт, үүнд Оюу толгой компанийн үйл ажиллагааны нөлөөлөл, нөхөн олговрын хөтөлбөр зохистой байсан
эсэх талаар хараат бус үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах судалгаа, Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн улмаас үүссэн
хам нөлөөллийн 2-р шатны судалгааны урьдчилсан тайланг ОТМШБ, ХШБ-ийн судлаач шинжээч нар танилцуулсан.
Зөвлөлийн гишүүд эдгээр судалгааны үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар тодруулах зүйлээ судлаачдаас асууж,
орхигдсон болон тодорхойгүй асуудлаар санал дүгнэлтээ хэлж, хурлын дараа өөрсдийн саналаа бичгээр судлаачдад
илгээсэн юм. Судалгааны эцсийн тайланг 1-р сард бэлэн болгож ГТЗ-д танилцуулах бөгөөд Зөвлөл уг тайланг ирэх
оны 1 дүгээр сард багтааж, сумын малчид, олон нийтэд танилцуулахаар төлөвлөж байна.
Мөн хурлын үеэр, 2011 оны Нөхөн олговрын гэрээний (Гэрээ) хугацаа 2016 оны 11 сард дуусгавар болж байгаатай
холбогдуулан уг Гэрээний 10.1-р заалтын дагуу Гэрээний хэрэгжилт болон Төслийн нөлөөллийн талаар үнэлгээ
хийсний дараа Гэрээний асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхээр тусгасныг үндэслэл болгон Малчдын төлөөлөл болон
орон нутгийн Засаг захиргааны төлөөллийн зүгээс уг Гэрээний асуудлыг Нөхөн олговорын ажлын хэсэг буюу ГТЗ
эцэслэн шийдэх хүртэл Гэрээний дагуу Зам арчилгааны ажил эрхэлж буй малчин өрхүүдийн ажил эрхлэлтийг
үргэлжлүүлэх хүсэлт гаргасан.
Энэхүү хүсэлтийг ОТ компанийн удирдлага судалж үзээд, Гэрээний асуудлыг ГТЗ эцэслэн шийдэх хүртэл нөхөн
олговорт хамрагдаж буй малчдын цаашдын тогтвортой амьжиргааг дэмжихэд чиглэсэн “Амьжиргааг дэмжих
сургалтын хөтөлбөр” хэрэгжүүлэхээр талууд тохирсон болно. Энэ хөтөлбөрөөр 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрт
хамрагдсан малчин өрхийн гишүүд бие даан ажил хөдөлмөр эрхлэх, цаашид өрхийн амьжиргаагаа дэмжих чиглэлээр
шаардлагатай ур чадвар олгох сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 12 сарын хугацаанд хамрагдах болно. Хөтөлбөрийн
бэлтгэл ажил хийгдэж эхэлсэн бөгөөд хэрхэн оновчтой зохион байгуулах асуудлаар сургалтыг явуулах Дорнод
Политехник Коллеж, нөхөн олговрын өрхүүдтэй ГТЗ хамтран ажиллаж байна. Энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн
байдлыг Зөвлөлийн мэдээлэлд хамтруулан тухай бүрд олон нийтэд хүргэх болно. 
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ШАР ЦАВ, ХҮРДЭТ
АГУЙН СОЁЛЫН
ӨВ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
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 Хэдэн жилийн өмнөөс
энэхүү соёлын өвийн тухай
дуулдах болсон билээ. “Говийн
оюу хөгжлийг дэмжих сан” 2016
оны нэгдүгээр улиралд 47 төсөл,
хөтөлбөрийн санал хүлээн авчээ.
Эдгээрийг үнэлэн Харилцааны
хорооны хурлаар эрэмбэлсэн
байна. Уг эрэмбийн дагуу Удирдах
зөвлөлийн 2016 оны дөрөвдүгээр
сарын 19-ний өдрийн хурлаар
Харилцааны
хорооны
гишүүдийн
санхүүжилтийн
зөвлөмжид
үнэлэлт хийж
саналуудыг
авч хэлэлцээд
3.97 тэрбум
төгрөгийн
төсөв бүхий 13
төсөл, хөтөлбөрт
санхүүжилт
олгохоор
шийдвэрлэсэн юм. Тэдгээр төсөл,
хөтөлбөрийн нэг нь “Шар цав,
Хүрдэт агуйн соёлын өвийг
хамгаалах” хөтөлбөр юм. Энэхүү
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай 413 сая төгрөгийг
дээрх сангаас олгохоор болжээ.
Тэгвэл Шар цав, Хүрдэт агуйд
соёлын ямар өв хадгалагдан
үлдээ вэ.

ШАР ЦАВ ДАХЬ ҮЛЭГ
ГҮРВЭЛИЙН МӨР

Шар цав бол Манлай сумын
Өгөөмөр багийн нутагт оршдог.
Одоогоос 70 орчим сая жилийн
тэртээх үлэг гүрвэлийн зам мөр
бүхий палеонтологийн дурсгал Шар
цавд бий. Шар цав Улаанбаатар
хотоос урагш 650 км, Манлай сумын
төвөөс чанх урагш 108 км зайтай.
Монгол-Японы палеонтологийн
хамтарсан экспедиц үлэг гүрвэлийн
мөрийг Шар цаваас 1995 онд анх
олсон түүхтэй. Хоёр хөлт, гурван
хуруутай жижиг амьтны сүрэглэдэг
болохыг гэрчлэх маш олон тооны
мөр, мөн сүрэглэдэг байсан
бололтой гурван хуруутай, хоёр
хөлт дунд зэргийн хэмжээтэй үлэг
гүрвэлийн мөр, ганцаар амьдардаг
байсныг гэрчлэх хоёр хөлт, гурван
хуруут амьтны аварга том мөр,
жижиг алхамтай дөрвөн хөлт
амьтны мөр зэргийг эндээс ажиглах
боломжтой. Энэ олдворт газраас

үлэг гүрвэлийн 18 мянга гаруй
мөрийг нээн тогтоожээ. Шар цавын
мөрт газрын онцгой ач холбогдол
нь:
1. Нэг дор газар маш олноороо
хадгалагдсан баялаг байдал
нь үлэг гүрвэлийн 18000
мөр байгаа нь Монголд
төдийгүй дэлхийд маш баялагт
тооцогдоно.
2. Үлэг гүрвэлийн мөр болон
чулуужсан яс нэг дороос
олддог тохиолдол маш ховор.
Шар цавд жижиг махан идэшт
үлэг гүрвэлийн мөрнөөс гадна
“Авимимус” хэмээх шувуу
төст жижиг махан идэшт үлэг
гүрвэлийн чулуужсан яс олжээ.
3. Шар цав дахь мөрний тархац
дэлхийд онцгой ховор.
4. Үлэг гүрвэлийн хоёр хуруут
хөлний мөрний нээлт маш ховор
тохиолддог.
“Оюу толгой” компани “Соёлын
өвийн хөтөлбөр”-ийнхөө хүрээнд
энэхүү дурсгалт газрыг тойруулан
хашаа барьж, манаачийн байрыг
ойр орчимд нь байгуулж, байнгын
харуул суулгасан нь дурсгалт газрыг
сүйтгэхээс хамгаалсан буянтай ажил
болсон юм.
Шар цавын олдворт газрыг 2014
онд ЮНЕСKО-гийн байгалийн өвийн
урьдчилсан жагсаалтад бүртгүүлээд
байгаа нь тухайн дурсгалын 
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ач холбогдол, ирээдүйг бүрэн
тодорхойлж байгаа хэрэг юм.

ХҮРДЭТ АГУЙН БИЧЭЭС

Хүрдэт агуй Ханбогд сумын
Жавхлан багийн нутагт оршдог.
Олон зууны өмнөх бичээс энэ агуйд
байдаг. Агуй сумын төвөөс баруун
урагш 80, Оюу толгойн уурхайгаас
30 орчим, Жавхлант багаас 18
км-т оршино. Агуйгаас хойш 4-5
км-т 1937 оноос өмнө байсан Баг
модны хэмээх жижиг хийдийн туурь
оршино. Хүрдэт агуйн бичээсүүдийг
2011 онд анх хуулбарлан авснаас
хойш ШУА-ийн Түүх, археологийн
хүрээлэнгийн судлаачид бичээсийг
тайлж унших ажлыг гүйцэтгэж
байна. 2011 оны наймдугаар сард
судлаачид Ханбогд суманд судалгаа
хийж байхдаа малчин Л.Сумъяагаас
уг агуйн тухай анх сонсч түүнийг
очиж үзэн бичээстэй болохыг мэдэж
авсан байдаг. Доктор С.Чулуунаар
ахлуулсан судалгааны баг 2011
оны 10 дугаар сард Хүрдэт агуйд
очиж, бичээсүүдийг анх удаа хуулж
авчээ. Агуйд 32 бүлэг хятад, нэг
бүлэг монгол, нэг бүлэг түвд бичээс
бүртгэжээ. Бичээсийг дэс дараатай
үзэхийн тулд агуйн амны зүүн
гар тал дахь хананаас эхлэн нар
зөв тойруулан дугаарласан аж.
Бичээсүүдийг хар бэхээр бичсэн,
Манж Чин улсын үеийн хятад
худалдаачдын бичиг болохыг

тодорхойлжээ. Харин түвд бичээс
нь улаан зосоор бичиж, хойморт нь
маанийн “УМ” үсгийг томоор зурсан
байдаг. Тус агуйн ач холбогдлыг
тодруулах, агуйд хадгалагдаж буй
түүх соёлын дурсгалыг хамгаалах
төсөл бичсэнийг “Оюу толгой”
ХХК дэмжиж 2012 оны 10 дугаар
сард бичээсүүдийг дахин унших,
тодруулах, соёлын өвийн төвийн
мэргэжилтэн 3D хэмжээст зураг
хийхээр ажиллажээ.
Агуйг анх мэдээлсэн нэр нь
Хүрдэнэ агуй. Харин Монгол улсын
газрын зурагт Хүрдэн Баян хошууны
агуй гэж тэмдэглэжээ. Нутгийн
хүмүүс Хүрдэт агуй гэж нэрлэдэг
ажээ.Социализмын үед Батаагийн
агуй хэмээн нэрлэдэг байсан нь
1940-50-иад Батаа хэмээх сумын
захиргааны даргын шийдвэрээр
онд тэнд худаг гаргасантай
холбоотой бололтой.
Бичээсүүдийн агуулгыг үзвэл элч
нарын тэмдэглэл, худалдаачдын
ашиг хонжоо, олзны тухай, эхнэр,
гэр орон, эх нутгаа санаж байгаа

байдлыг тусгасан байна. Жишээ нь:
“ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРӨӨС ЦАЙНЫ
ЗАМ

Бичээс №5

Говийн элсээр хана туургаа хийсэн
энэ газар
Ийм агуй, ийм булагтай мөн хадан
цохио бий
Тэнгэр газар, уул хээрийн нууц
хэмээн
Агуйг булгийн нэрээр нэрлэв үү
Булгийг агуйн нэрээр бичив үү
Шар нохой жилийн зургаан сарын
шинийн таван, баруун толгодноо
Дай Жяеэ тэмдэглэв.

Бичээс №19

Ахмад үеийн эрхэм ноёд бүгд
баатар бай лугаа
Ар хязгаарт морилон явахад Баян
булаг тохиов
Арилжаа наймааны ашиг гурав
дахин байваас
Алс холын уул усыг санааны аяар
туулмой
Булагт агуйн эрхэмсэг ноён

Энэ газарт морилов.
Дээр дурдсан олдворт
газруудыг бодлоготойгоор
хамгаалах нь Монголын төдийгүй
олон улсын ач холбогдолтой.
Эдгээр дурсгалт газрын
хадгалалт, хамгааллын ерөнхий
менежментийн төлөвлөгөө
хөтөлбөрийг боловсруулах ажлыг
Өмнөговь аймгийн ИТХ, ЗДТГ-ын
санаачилга, “Оюу толгой” ХХК-ийн
санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэхээр
судалгааны мэргэжлийн
байгууллага болох ШУА-ийн
Палеонтологи, геологийн хүрээлэн,
Түүх, археологийн хүрээлэнгийн
эрдэмтэн судлаачид, аялал
жуулчлалын “Монголиа күэст”
компанийн мэргэжилтнүүдийн
бүрэлдэхүүнтэй “Үлэг гүрвэлийн
мөрөөс - Цайны зам хүртэлх”
нэртэй төслийн баг 2015 оны
нэгдүгээр сараас эхлэн
зургаан сарын хугацаанд хийж
гүйцэтгэжээ. Энэхүү төлөвлөгөөний
эрхэм зорилго нь шинжлэх
ухааны ач холбогдол, үнэ цэн
нь тогтоогдоод буй Шар Цав,
Хүрдэт агуйн дурсгалт газруудыг
хадгалан хамгаалж, хойч үед
өвлүүлэн үлдээх, орон нутгийн
эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд
хувь нэмрээ оруулахад оршино.
Төлөвлөгөөг 2015-2025 оны
хооронд гурван үе шаттайгаар
хийж гүйцэтгэх гэнэ. 
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ОЮУ ТОЛГОЙН
УУРХАЙН
ЦОГЦОЛБОРТОЙ
ТАНИЛЦААРАЙ
 Монгол Улсын төдийгүй
дэлхийн зэс, алтны тэргүүлэх уурхайн
нэг Оюу толгой Улаанбаатар хотоос
600 орчим, Монгол Улсын өмнөд хилээс
хойш 80 гаруй км зайд Өмнөговь
аймгийн Ханбогд сумын нутагт
оршдог. Монгол Улсын Засгийн газар,
“Айвенхоу майнз”, “Оюу толгой” ХХК
болон “Рио Тинто” компанийн хооронд
2009 онд Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
байгуулан Монгол Улсын Засгийн
газар “Оюу толгой” төслийн 34 хувийг
эзэмших болсон юм. 2010-2013 он бол

их бүтээн байгуулалтын жилүүд байлаа.
Гурав дахь орны хөрөнгө оруулагчид
болон Засгийн газрын тогтвортой
түншлэл, хамтын ажиллагаа, дэлхийн
44 орны 18 мянга орчим ажилчны
нөр их хөдөлмөрөөр “Оюу толгой”
төслийн бүтээн байгуулалтын эхний
үе шат буюу баяжуулах үйлдвэр, ус,
цахилгаан дамжуулах шугам, авто
зам, нисэх онгоцны буудлыг барьж
ашиглалтад оруулсан юм. “Оюу
толгой” бол өнөө маргаашийн биш,
олон арван жилээр хэмжигдэхүйц урт

хугацаанд хэрэгжүүлэх уул уурхайн
асар том төсөл юм. Энэ хугацаанд
алт, зэс, бусад ашигт малтмал бүхий
хүдэр олборлон боловсруулж,
дэлхийн зах зээлд нийлүүлэн нэмүү
өртөг, үр ашгийг бий болгохын тулд
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах
зорилт тавин ажиллаж байна.
Өнөөдөр Оюу толгойн уурхайд орчин
үеийн хамгийн дэвшилтэт техник,
технологи ашиглаж байна. 2013 оны
долдугаар сараас баяжуулах үйлдвэрт
боловсруулсан баяжмалыг дэлхийн зах

зээлд нийлүүлж байна. “Оюу толгой”
компанийн ашиглалтын лиценз
10х8 ам км талбайтай. Энд ил болон
далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн
цогцолбор, дулааны станц, засварын
төв, агуулах, ажилчдын байр зэрэг
томоохон барилга, байгууламж
байдаг. Манай сонин уурхай дахь
эдгээр байгууламжуудыг уншигчдадаа
цувралаар танилцуулах болно.
Энэ удаа Оюу толгойн баяжуулах
үйлдвэрийн үндсэн дамжлагатай
танилцаарай.

Баяжуулах үйлдвэрийн үндсэн дамжлага
1
2
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2. Анхдагч бутлуур
56 2023

PRODUCT OF
MONGOLIA

PRODUCT OF
MONGOLIA

290 тонны 2 машин хүлээн
авна
3. Хагас өөрөө нунтаглагч
тээрэм
Энэ тээрмээс гарах
материалын дээд хэмжээ нь
75 мм байх
4. Бөөрөнцөгт тээрэм

5

5. Флотаци
Баяжмал хатаах
Автомат ажиллагаатай пресс
фильтрт баяжмалын чийглэг 9
хувь хүртэл буурна.
6. Савлах хэсэг
6 минут тутамд 2 тонн
баяжмал савлана.

4

ОЛОН УЛСЫН
ОНЛАЙН
УРАЛДААНД
ОРОЛЦОЖ
БАЙГАА НУТГИЙН
ОХИНОО
ДЭМЖЭЭРЭЙ

 Шведийн аяллын хувцас
үйлдвэрлэдэг компаниас жил бүр
зохион байгуулдаг олон улсын
нохойтой чарганы аялалын
эрхийн төлөөх уралдаанд "Оюу
толгой" ХХКомпаний Даланзадгад
дахь Төлөөлөгчийн газрын
ажилтан Д.Эрдэнэтогтох эх орноо
төлөөлөн оролцож байна. Тэрээр
тус уралдааны бусад орон гэсэн
ангиллын онлайн шалгаруулалтад
саналын тоогоороо хоёрдугаар
байранд явж байна. Та бүхэн говь
нутгийн охиноо дэмжин санал
өгөхдөө Erka
Erdenee гэсэн
фэйсбүүк
хаягаар орж
санал өгөх
линкээр орон
VOTE гэсэн
товчин дээр
дарахад болох
юм. Санал
хураалт 2016
оны 12 сарын
15 хүртэл
үргэлжлэх
бөгөөд энэхүү уралдаанд тэргүүлж
эх орныхоо тугийг хойд туйлын
нохойтой чарганы аялалд
мандуулахад таны санал маш
үнэтэй хувь нэмэр оруулах тул та
бүхнийг саналаа өгөхийг уриалж
байна. 
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ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

 "Оюу Толгой төслийн Байгаль
орчны хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн
хүрээнд төслийн талбай, түүний ойр
орчим, Гүний хоолойн ус татах шугам
хоолой, болон Оюу Толгой- Гашуун
сухайтын замын дагууд нийт 53 тоосны
хяналт шинжилгээний цэг (ТХШЦ)-т
хугацааны хувьд харилцан адилгүй
давтамжтайгаар агаар дахь тоосны
хяналт шинжилгээг хийдэг. Энэ
удаагийн дугаарт 2016 оны X, XI сард
төслийн талбайн гадуурх цэгүүдэд
хийсэн том ширхэглэгт PM10 тоосны
14 | ot.mn

хэмжилтийн мэдээг танилцуулж байна.
Оюу Толгой уурхайн талбайн орчим,
Ханбумбат нисэх буудал, Гашуун сухайт
боомт болон хяналтын цэгийн орчимд
нийт 6 цэгт тоосны хэмжилтийг Dusttrak DRX8533 багажаар хийж гүйцэтгэв.
Хэмжилтийн үр дүнгээр агаар дахь
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж
Монгол улсын агаарын чанарын
стандарт MNS4585:2007 -д заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв.
Оюу толгой уурхайн талбай орчмын
агаарын чанарыг харьцуулах үүднээс
Улаанбаатар хотын МҮОНТ орчмын

агаарын чанарын мэдээг графикт нэмж
оруулав. Улаанбаатар хотын агаарын
чанарын талаар илүү мэдээлэл авахыг
хүсвэл http://www.air.ub.gov.mn/

холбоосоор нэвтэрч дэлгэрэнгүй
мэдээлэл авахыг зөвлөж байна.

Энэ удаагийн тоосны мониторингийн хээрийн ажилд Ханбогд сумын Жавхлант
багийн малчин Ч.Дэлгэрмаа оролцож мэдээлэл авлаа.

Тоосны хяналт шинжилгээнд бидэнтэй хамтран ажиллаж, хээрийн судалгаанд
биечлэн оролцохыг хүсвэл бидний үүд хаалга танд үргэлж нээлттэй байх болно. 

2016 оны арваннэгдүгээр сар

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 11 дүгээр сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум)
Санал: 11 дүгээр сард орон нутгаас санал хүлээн аваагүй болно.

Гомдол: 11 дүгээр сард орон нутгаас гомдол хүлээн аваагүй болно.

Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 11 дүгээр сард нийт 5 хүсэлт хүлээн авсан.
11 дүгээр сард хүлээн авсан хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн байдал (төрлөөр)

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар 9991 6262, (Oюу толгойн уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын офис),
9909 8406 (Даланзадгад сумын офис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх офисуудаас авч болно. 
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ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

ШИЛДЭГ БРЭНД, КОМПАНИУДЫН
НЭРИЙН УЧИР УТГА

ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

Дэлхий нийтээрээ даяаршиж буй энэ ертөнцөд хүн болгон л брэнд бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг хичээдэг
болжээ. Зөвхөн Монголын хэрэглэгч бид л гэхэд “Адидас”, “Nike” өмсч, “Sharp”, “Sony” үзэж “Pepsi”, “Coca
cola” ууж “IBM”, “Intel”-ийн бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна. Өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэг эдгээр
брэндийн нэр хаанаас яаж үүссэн нь өөрийн эрхгүй сонирхол татна.

Энэ компанийн нэр нь
үүсгэн байгуулагч Адольф
Драсслерийн нэрээс
гаралтай аж. Түүнийг ойр тойрныхон
нь Ади гэж дууддаг байсан бөгөөд
Дасслер нэрийнхээ Дас хэсгийг авч
нийлүүлэн “Адидас” хэмээн нэрлэжээ.
Компанийн үүсгэн
байгуулагчийн нэг Жон
Варнокийн гэрийн ард
урсдаг “Adobe” хэмээх
голын нэр. Жон энэ голд
үргэлж загасчилдаг байсан бөгөөд
компаниа байгуулсны дараа “Adobe”
гол хамгаалах санг тэргүүлж ажиллах
болсон юм.
Үүсгэн байгуулагч
Жефф Бизос
компанидаа латин цагаан толгойн
эхний үсэг А-гаар эхэлсэн нэр
өгөхийг хүсчээ. Тэрээр толь бичгээс
түүнийгээ хайж эхэлсэн байна. Гэтэл
д э л х и й н хамгийн том мөрөн
“Amazon” гэсэн үг тайлбартайгаа
гарч иржээ. “Amazon” гэсэн үг Бизост
таалагдаж компаниа далайн урсгал

мэт дэлхийд түгэхийг бэлгэдэж “Amazon.com” гэж нэрийджээ.

Daewoo-аугаа ертөнц
гэсэн солонгос үг

“Horch” буюу сонсох
гэсэн утгатай немц
хэлний үгийн латин
орчуулга. Компанийн
үүсгэн байгуулагч August Horch анх
өөрийн нэрээр нэрлэхийг хүссэн ч
Horch гэсэн нэртэй автомашины өөр
компани түүнээс өмнө бүртгүүлсэн
байжээ. Аргаа барсан Horch
бизнесийн хамтрагч Биллийн санал
болгосон “Audi” нэрийг сонгосон
гэдэг.

Hitachi-үүр цайх
гэсэн утгатай япон
үг

“Канон”
компанийн 1933
онд үйлдвэрлэсэн
анхны камер “Кванон” нэртэй
байжээ. 1930 онд үүсгэн байгуулсан
компани эхэндээ “Кванон” нэртэй
байсан ч 1935 онд олон нийтэд амар
хэлэгдэх, сонсогдох үүднээс “Канон”
болгон өөрчилжээ. “Кванон” гэдэг нь
буддын хайр, нигүүлсэл, бодьсадва
гэсэн утга агуулдаг гэнэ .

Hyundai-одоо цаг гэсэн
солонгос үг
Mitsubishi-мицү-гурав,
хиши-ромбо гэсэн хоёр
үгээс бүтсэн гурван
ромбо гэсэн япон үг
Sanyo-гурван далай
гэсэн хятад үг
Sony-нялх хүүхдийг
өхөөрдсөн үг
Xerox-хуурай гэсэн
утгатай грек үг
Yahoo-үндэслэгчдийнх
нь нэрийн эхний
үсгийн товчлол.
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
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"Говь сэндс" зочид буудлын III давхарт 305 тоот
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