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Сайхан намаржиж 
байна уу? “Оюу толгой” 
ХХК-ийн Барилга, 
инженерийн хэлтсээс 
Өмнөговь аймагт 
хэрэгжүүлж байгаа 
төслүүдийнхөө талаар 
дурдахад таатай 
байна. Барилга, 
инженерийн хэлтсийн 

удирдлагын хувьд надад гайхалтай 
сайхан дурсамж дүүрэн зүйлүүдийг 
хийх боломж бүрдэж, үүнийгээ гэр 
бүлтэйгээ хуваалцах азтай юм. 
Манай хэлтсээс энэ жил бүс нутгийн 
хэмжээнд олон төсөл хэрэгжүүлж, 
зарим төслийг эхлүүллээ. Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сумын малчдад 
зориулан гүн өрмийн болон гар 
худаг шинээр гаргах, засч сайжруулах 
ажил хийлээ. Бид Манлай сумын 
иргэд, хүүхэд, залуусыг эрүүл аж 
төрөх, чөлөөт цагаа зөв өнгөрүүлэх 
боломж бүрдүүлэх зорилгоор спорт 
цогцолбор барьж байна. Энэ ажил 
бол Барилга инженерийн хэлтэс, 
“Оюу толгой” компанийн Нийгмийн 

харилцааны хэлтэс, гүйцэтгэгч 
компани, орон нутгийн засаг 
захиргааны хамтын ажиллагааны 
үр дүн юм. Мөн Ханбогд суманд 
Иргэдийн хөгжлийн төв, үерийн ус 
зайлуулах далан барьж, хүлээлгэн 
өглөө. Бид Ханбогд  суманд 
төвлөрсөн ус хангамжийн нэгдсэн 
барилга байгууламжийн бүтээн 
байгуулалтын төслийг эхлүүлээд 
явж байна. Энэ төсөл хэрэгжиж 
дууссаны дараа Ханбогд сумын 
13 мянган оршин суугчийг цэвэр 
усаар найдвартай хангах бөгөөд 30 
мянга хүргэн өргөтгөх боломжтой 
юм. Цэвэр усны байгууламжийн 
төслийн зарим хэсгийг Азийн 
хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
гүйцэтгэнэ. Үүнээс гадна урд хил дээр 
халдваргүйжүүлэлтийн систем барьж 
байна. Мөн Оюу толгой уурхайгаас 
Гашуун сухайтын хилийн боомт 
хүртэлх замын дутуу байгаа 18 км-ыг 
дуусгахаар төлөвлөж байна. Миний 
хувьд ард иргэдэд нэн хэрэгцээтэй 
төсөлд гар бие оролцож, Монгол улс, 
үүн дотор Өмнөговийн гайхамшигт 

соёлыг мэдрэх завшаан олдсонд 
баяртай байдаг. 

Барилга, инженерийн хэлтсээс 
хэрэгжүүлсэн, хэрэгжүүлж байгаа 
олон төсөл 2016 онд ч үргэлжилнэ 
гэдэгт итгэж байна. “Оюу толгой” 
компани хөрш зэргэлдээ сумуудын 
ахмадуудтай хамтран ажиллаж, 
тэдний үнэтэй сургааль үгийг байнга 
сонсдог. Тухайлбал, Ханбогд сумын 
Ахмадын хороотой хамтран 2013 
оноос “Ёс заншлын өргөө” төсөл 
хэрэгжүүлж, Оюу толгой уурхайн 
ажилтнуудад говьчуудын ёс заншлыг 
танилцуулж, сургалт зохион байгуулж 
байна.   

Эх орныхоо хөгжил дэвшил, их бүтээн 
байгуулалт, сайн сайхны төлөө 
залуу насаа зориулж ирсэн ахмад 
буурлууддаа олон улсын ахмадын 
баярын мэнд хүргэе.

Урт насалж, удаан жаргаарай. 

МЭНДЧИЛГЭЭ

“Оюу толгой” ХХК-ийн 
Барилга, инженерийн 
хэлтсийн Менежер 
Жонн Томсон
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2015 он есдүгээр сар

Налгар намрын хоёр өдөр Ханбогд сумын 
төв дэх “Галба” талбай хөл хөдөлгөөн ихтэй 
өнгөрлөө. Учир нь Ханбогд сумын Засаг 
даргын Тамгын газар, Бодлого судлалын 
төвтэй хамтран “Зах зээлийн өдөрлөг-
Үзэсгэлэн худалдаа” зохион байгуулж, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид бараа, бүтээгдэхүүнээ 
иргэдэд танилцуулсан юм. Энэ арга хэмжээнд 
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Далнзадгад 
сумын 90 орчим үйлдвэрлэл эрхлэгч, иргэд, 
малчид оролцож, сүү, цагаан идээ, хүнсний 

ногоо, гар урлал, бэлэг дурсгалын зүйлс, гэр 
ахуйн тавилга, модон эдлэл, малын тоног 
хэрэгсэл зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнээ 
дэлгэн харууллаа. 

Энэ үеэр Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга 
Х.Нэхийттэй уулзахад “Энэ жилийн хувьд 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл олширч, 
сонирхогчдын тоо, хүрээ нэмэгджээ. Бүсийн  
сумынхан өргөнөөр оролцож байна. Ханбогд 
сумын иргэдийн нийгэм, эдийн засгийн 
асуудлыг шийдвэрлэхдээ нийтийн зах 

хэрэгцээтэй гэж тодорхойлсон. “Зах зээлийн 
өдөрлөг-Үзэсгэлэн худалдаа” нийтийн захын 
бэлтгэл ажил болох юм”  хэмээн сэтгэгдлээ 
хуваалцлаа. Нээлтээр Улаанбаатар хотоос 
ирсэн “Хос бэхи” компанийнхан тэмээний 
ноосон бүтээгдэхүүний шинэхэн загваруудаа 
ирсэн хүмүүст үзүүлсэн юм. Ханбогд сумын 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах 
ангийн сурагчид ч “загвар өмсөгч”-ийн 
үүргээ ч чамгүй сайн гүйцэтгэлээ. Тус компани 
тэмээний ноосоор төрөл бүрийн хувцас 

ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ ТАНИЛЦУУЛЛАА ~ “Зах зээлийн өдөрлөг-Үзэсгэлэн худалдаа”-нд 

90 орчим үйлдвэрлэгч, иргэд, малчид оролцов ~
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үйлдвэрлэдэг бөгөөд өдөрлөгийн 
үзүүлэнд 40, худалдаанд 100 гаруй 
загвартай ирсэн ажээ. 

Энэ өдрүүдэд төрөл бүрийн 
хүнсний ногоо борлуулалт 
сайтай байлаа. Говийнхон 
ч  нутгийнхаа хөрсөнд тарьж, 
ургуулсан экологийн цэвэр 
бүтээгдэхүүн гэдгээр нь илүү 
сонгодог бололтой. Говь дулаан 
болохоор тарвас сайн ургадаг 
гэнэ. Энэ жимс шүүслэг, чихэрлэг 
амттай болохоор хүмүүс ихээр 
худалдаж авдаг байна. Ханбогд 
сумын иргэн Х.Цэцгээ “Манайх 
гурван жил ногоо тарьж байна. 
Үзэсгэлэн худалдаанд дөрвөн 
төрлийн ногоотой ирсэн. 
Борлуулалт сайн байна. Манай 
тарвас бүгд таваас дээш кг 
жинтэй ургасан. Энд авчирсан 
хамгийн том нь 12 кг” гэж яриад 

өмнөх тарвасаа заалаа.  Харин 
ногоочин Л.Алтанцэцэгийн 
хувьд есөн төрлийн даршилсан 
бүтээгдэхүүнээр өдөрлөгт 
оролцож байгаа аж. Түүний 
бүтээгдэхүүнээс харахад 
ногоочид ногоогоо талбайгаас 
нь шууд худалдахаас гадна 
даршилж, өртөг нэмж борлуулах 
сонирхолтой болсон юм шиг. 
Өдөрлөгт олон ногоочин 
оролцсон нь говийн хөрс эзэддээ 

үржил шимээ харамгүй өгч 
байгаагийн илрэл гэлтэй.  

Энэ удаагийн арга хэмжээ 
бүсийн сумуудыг хамарч байгаа 
аж. Зэргэлдээх Манлай сумаас 
гэхэд л “Уран хийц бат холбоо” 
хоршооныхон өөрсдийн 
урласан төрөл бүрийн гутлаа 
авчирсан байв. Хоршооны 
дарга Б.Нэргүй “Манай хоршоо 
2013 онд байгуулагдсан. Гутал 
үйлдвэрлэдэг. Бид 8-9 төрлийн 
бүтээгдэхүүнтэй ирлээ. Хавар, 
намрын гутлаа 75 мянга, эсгий 
түрүүтэй өвлийн гутлаа 200 
мянган төгрөгөөр борлуулж 
байна” хэмээн танилцуулсан. 
Баян-Овоо сумаас 16 хүн 
оролцсон бөгөөд тэдний нэг 
болох Б.Мөнхцэцэг төрөл бүрийн 
цагаан идээ зарж байлаа. Түүний 

хувьд гурав дахь удаагаа ингэний 
сүү, ааруул шүүрмэг зэрэг цагаан 
идээгээр оролцож байгаа 
төдийгүй өнгөрсөн жилүүдэд 
авчирсан бүх бүтээгдэхүүнээ 
борлуулдаг байжээ. Энэ жил ч 
борлуулалт боломжийн байна гэж 
хэлнэ билээ.  

Ханбогд сумын хүн ам өдрөөс 
өдөрт өсөн нэмэгдэж, үүнийгээ 
дагаад орон сууцны эрэлт 
хэрэгцээ ч гараад эхэлж. Монгол-
Солонгосын хамтарсан “Вай 
Кей Ти” компанийнхан “Галбын 
наран” хорооллын 40 айлын 
орон сууцаа хүмүүсд танилцуулж 
байлаа. Тус компанийн гүйцэтгэх 
захирал И.Нямсүрэн “Эхний орон 

сууцны захиалгаа 9 дүгээр сарын 
нэгнээс эхэлсэн. Одоогоор 50 
хувьтай байна. Барилгын хувьд 
Солонгос барилгачид барьсан, 
чанартай. Дахин нэг орон сууц 
барихаар төлөвлөсөн байгаа” 
гэлээ.

Өдөрлөгийн үеэр шилдэгүүдээ 
тодруулахад “Шилдэг 
үйлдвэрлэгч”-ээр  Ханбогд сумын 
“Говь нутгийн хишиг” компанийн 
“Арвин бэйкери” цехийн талх 
нарийн боов, кекс, төрөл бүрийн 
амттанууд, “Шинэ бүтээгдэхүүн”-
ээр Манлай сумын “Уран хийц 
бат холбоо” хоршооны  хийсэн 
европ гутал, “Тэмээний шилдэг  
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бүтээгдэхүүн”-ээр Баян-Овоо 
сумын Хар заг багийн малчин 
Б.Гэрэлтуяагийн гар аргаар 
боловсруулан хийсэн тэмээний 
ноосон эдлэл, бэлэг дурсгалын 
зүйлс, “Эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн”-
ээр Баян-Овоо сумын Хар заг 
багийн малчин М.Оюунзулын 
сүү, цагаан идээ, “Шилдэг 
газар тариаланч”-аар Ханбогд 
сумын иргэн Л.Алтанцэцэгийн 
хүнсний ногоо, даршилсан 
ногоо, амьд цэцэг, “Хамгийн 
ирээдүйтэй брэнд бүтээгдэхүүн”-
ээр Бодлого судлалын төв, орон 
нутгийн малчид, хоршоод, ноос 

боловсруулах үйлдвэрүүдтэй 
хамтран туршиж хэрэгжүүлсэн 
торомны самнасан ноос тус тус 
шалгарлаа.  

“Зах зээлийн өдөрлөг-
Үзэсгэлэн худалдаа”-нд 90 
орчим үйлдвэрлэгч, иргэд, 
малчид 580 төрлийн 3600 гаруй 
бүтээгдэхүүнээ танилцуулж, 
15 орчим сая төгрөгийн 
борлуулалт хийжээ. Орон нутгийн 
үйлдвэрлэгчид ийнхүү өөрсдийн 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ ард 
түмэндээ танилцуулж, үндэсний 
үйлдвэрлэл орон нутагт хөгжих 
сууриа тавьсныг харууллаа.

Ханбогд сумын “Малчдын зөвлөгөөн-2015” арга хэмжээ 9 дүгээр 
сарын 22-нд боллоо. Энэхүү зөвлөгөөнөөр нэлээд олон төрлийн асуудал 
хэлэлцсэний нэг нь сумын мал аж ахуйн салбарыг 2016-2025 онд 
хөгжүүлэх хөтөлбөр байлаа. Хөтөлбөр боловсруулах үзэл баримтлалыг 
мэргэжлийн зөвлөхүүд зөвлөгөөний төлөөлөгчдөд танилцуулж, 
ярилцсан юм. Зөвлөгөөний үр дүн, “Мал аж ахуйн хөгжлийн хөтөлбөр”-
ийн хэлэлцүүлгийн талаар Монголын хоршооллын сургалт мэдээллийн 
төвийн гүйцэтгэх захирал Ц.Мягмар-Очир “Уламжлалт мал аж ахуйг уул 
уурхай, аялал жуулчлалтай зохистой хослуулан тогтвортой хөгжүүлж, 
малчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар хэлэлцэж, мал аж 
ахуйг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах нь зүйтэй гэсэн шийдвэрт хүрсэн 
явдал энэ зөвлөгөөний нэг үр дүн юм” гэж дүгнэлээ. 

Ханбогд сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга Д.Хүрэлбаатар 
“Сумын Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулж байгаа маш ач 
холбогдолтой зөвлөгөөн. Учир нь мал аж ахуй, бэлчээр, худаг ус гэсэн 
цогц асуудлыг ярилцаж байна. Мөн бэлчээрийн хээрийн судалгааны 
үр дүнд тулгуурлан сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлыг хэлэлцэж байгаа” хэмээн ярилаа. Дашрамд өгүүлэхэд 
Ханбогд сум 434 малчин өрх, 415 мал бүхий өрх, 126 мянган малтай аж. 

МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭЛЭЛЦЭВ

2015 он есдүгээр сар
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- Сумаас заавал хөгжих өрхөд чиглэсэн ямар 
ажлууд хийж байна вэ? 

- Засаг даргын Тамгын газраас заавал 
хөгжих өрхөд дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Энэ 
чиглэлээр “Оюу толгой” компанитай олон 
талаар хамтран ажиллаж  байна. Хамтын 
ажиллагаагаа тодорхой,  үр дүнтэй болгох 
зорилгоор 2015 оноос “Ажлын хамтарсан 
төлөвлөгөө” гаргаж, Засаг даргаар 
батлуулан, хэрэгжүүлж байна.  

- Төлөвлөгөөний дагуу ямар ажлууд хийсэн 
бэ? 

- Засаг даргын Тамгын газар, Сум дундын 
эмнэлэг болон “Оюу толгой” компанийн 
Нийгмийн харилцааны хэлтэстэй хамтран 
эмнэлэг дээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн “Энэрэл” төв байгуулан ажиллаж 
байна. Энэ төв дээр хүүхэд, асран 
хамгаалагчдад  эмчилгээ, сувилгаа үзүүлж, 
тодорхой  мэдээллээр хангадаг.

- Малчид руу чиглэсэн дэмжлэг, тусламж 
байгаа юу? 

- Засаг даргын Тамгын газраас хэрэгжүүлдэг 
малжуулах төсөлд “Оюу толгой” компаниас 
санхүүгийн нэмэлт хөрөнгө шийдвэрлэж, 
гурван өрх сонгон тус бүрт нь 30 мал авч 
өгсөн. Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх 
өөр нэг арга зам бол хоршоонд элсүүлэх. 
Тиймээс “Их ногоон гурвалжин” хоршоонд 
элсэх сонирхолтой зорилтот бүлгийн гурван 
өрхийг гишүүн болоход нь дэмжлэг үзүүлж, 
хувь нийлүүлэх хөрөнгө болон элсэлтийн 
хураамж олгосон байгаа. 

- Хүмүүсд дэмжлэг, тусламжаас гадна ажлын 
байр хэрэгтэй. Энэ талаар? 

- “Иргэдийн хөгжлийн төв” дээр эсгий 
урлалаар үйл ажиллагаа явуулах 
сонирхолтой ажилгүй, зорилтот бүлгийн 
иргэдийг сайн дураар нь  бүлэг болгож, 
ажлын байраар хангах, эсгий урлал хийх 
мэдлэг олгох ажлыг “Оюу толгой” компанийн 

Нийгмийн харилцааны хэлтэс, Бодлого 
судлалын төв хамтран хийж байна. Энэ 
чиглэлээр ажиллах сонирхолтой зорилтот 
бүлгийн иргэдэд үйл ажиллагаа нээлттэй 
байгаа. Бүлгийн гишүүд захиалгаар төрөл 
бүрийн бэлэг дурсгал, гутал, цүнх, оймс  
зэрэг бүтээгдэхүүнийг эсгийгээр үйлдвэрлэх  
боломжтой. Суманд саяхан зохиогдсон  “Зах 
зээлийн өдөрлөг”-т бүлгийнхэн идэвхитэй 
оролцлоо. 

- Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд тусламж хүрч 
байна уу? 

- “Оюу толгой” компани Ханбогд сумын Улаан 
загалмайн анхан шатны хороонд 76 гэр 
хандивласан. Үүнээс зорилтот бүлгийн 21 
өрхөд гэр олгосон байгаа. Бидний хувьд 
цаашид зорилтот бүлгийн иргэдэд тулгарч 
байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалж, Засаг 
даргын Тамгын газар болон “Оюу толгой” 
компанийн Нийгмийн харилцааны хэлтэстэй 
нягт  хамтран ажиллах болно. 

С.БАТЦЭЦЭГ: ЗААВАЛ ХӨГЖИХ ӨРХӨД 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

~ Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Нийгмийн халамж үйлчилгээний ажилтан 
С.Батцэцэгтэй заавал хөгжих өрхөд чиглэсэн 
ажлынх нь талаар ярилцлаа.  ~
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Дорноговь аймгийн Сайншанд хотноо энэ 
оны 9 дүгээр сарын 11-нд зохиогдсон Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 
(ОҮИТБС)-ын өмнөд бүсийн чуулганд тус сумаас 
дөрвөн хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцоод ирлээ. 
Чуулганы гол  зорилго нь эрдэс баялгийн 
салбарын талаарх нутгийн иргэдийн мэдлэг, 
ойлголтыг дээшлүүлэх, ил тод, хариуцлагатай 
уул уурхайн талаар нэгдсэн ойлголтыг бий 
болгох, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 
харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэхэд оршиж 
байлаа.  Тус чуулганд орон нутгийн удирдлага, 
олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгчид, иргэд, 
хөдөлмөрчид зэрэг 120 орчим төлөөлөгч 
Дорноговь, Өмнөговь, Дундговь, Говьсүмбэр 
аймгаас оролцсон юм. Мөн Улаанбаатар хотоос 
Авлигатай тэмцэх газар, Ашигт малтмалын 
газар, Татварын ерөнхий газар, Сорьцын 
хяналтын алба,  Иргэний нийгмийн “Төлсөн 
авснаа нийтэл” эвсэл, Монголын байгаль 
орчны иргэний зөвлөл, ОҮИТБС-ын ажлын 
алба, МҮОНТ, Монголиан майнинг журналын 
сэтгүүлчид байж, олон талын төлөөлөл 
бүрдүүлжээ. Манай аймгаас чуулганд өндөр ач 

холбогдол өгч, аймгийн Засаг даргын  орлогч 
Д.Нацагдорж оролцлоо. Энэ үеэр “Оюу толгой” 
ХХК-ийн төлөөлөл компанийнхаа нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөрийн талаар танилцуулга хийсэн. 

Монгол улс 2006 онд энэ санаачилгад 
нэгдэж орсон бөгөөд аймаг, сумын түвшинд 
салбар зөвлөлөө байгуулан ажиллаж ирлээ. 
Ханбогд сумын салбар зөвлөлийг сумын орлогч 
дарга ахалдаг бөгөөд  гишүүд нь ЗДТГ-ын 
холбогдох мэргэжилтнүүд, иргэний нийгмийн 
байгууллагын төлөөлөл, тус сумын нутаг 
дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй уул 
уурхайн компаниудын төлөөлөл байдаг. 

Санаачилгын хүрээнд компаниуд улс, орон 
нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн хөрөнгө, харин 
орон нутаг хүлээн авсан талаар тайлагнаж 
зөрүү байгаа эсэхийг иргэдэд тайлагнаснаараа 
санхүүгийн төлбөрийн ил тод байдлыг 
хангадаг. Тайланг иргэдтэйгээ хэлэлцдэг бөгөөд 
Ханбогд суманд хэлэлцүүлгийг өнгөрсөн 6 
дугаар сард зохион байгуулсан юм. Бүсийн 
чуулганаар ОҮИТБС-ын цахим тайлагналт, 
сумуудын нутаг дэвсгэр дээр олгож буй лиценз, 

энэ олголтод орон нутгийн оролцоо ямар байх 
талаар нэлээд нухацтай ярилцлаа. Мөн Англо-
Американ компани уул уурхайн үйдвэрлэлийн 
үе шатууд, шат тус бүрт нийгэм, эдийн засаг, 
байгаль орчны үнэлгээг хэрхэн хийх арга зүйн 
талаарх өөрийн туршлагаасаа хуваалцсан 
юм. Чуулганы төгсгөлд ОҮИТБС-ын салбар 
зөвлөл хэрхэн ажиллах талаарх зөвлөмжийг 
“Төлсөн авснаа нийтэл” (ТАН) эвсэлээс өглөө. 
Энэ чуулганаар хэлэлцсэн асуудлууд нэлээд 
өргөн хүрээтэй байсан учраас ОҮИТБС-ын 
салбар хороо хэрхэн ажиллах талаар тодорхой 
удирдамж авч чадаагүй бөгөөд  энэ талаар 
тусгайлсан сургалтуудыг шат дараатай зохион 
байгуулахаар болсон юм. 

Ерөнхийдөө чуулган олон төлөөллийг 
хамруулсан, чухал асууудлыг хөндсөн, бодож 
тунгаах, хэлэлцэх ёстой саналыг дэвшүүлсэн 
чухал ач холбогдолтой болж өнгөрлөө.

Ханбогд сумын Санхүүгийн албаны дарга 
Ц.Тогтохбаяр

ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙН ТАЛААР ЯРИЛЦЛАА

ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 
ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГА

2015 он есдүгээр сар
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Говь нутгийн малчдад бэлчээр байдаг ч 
худаг, уснаас шалтгаалаад ашиглаж чадахгүй 
тохиолдол цөөнгүй бий. Тиймээс “Оюу толгой” 
ХХК үйл ажиллагаа явуулж байгаа Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо суманд  
шинээр худаг гаргах, хуучин худгуудыг засч 
сайжруулах ажлыг сүүлийн таван жилийн турш 
хийж байна. Эдгээр гурван суманд 2015-2016 онд 
20 гар худаг, 11 гүн өрмийн худаг гаргасан юм. 

Үүн дотор Баян-Овоо суманд 6 гар худаг, 
3 гүний худаг шинээр гаргасан байна. Гүний 

худгийг 50-140 метр өрөмдөж, байшин барьж, 
насос, цахилгаан үүсгүүрээр тоногложээ. 
Орон нутгийн малчдын хоршооны гишүүд 
худаг гаргах ажилд биечлэн оролцсоноороо 
өмнөх жилүүдээс онцлогтой болсон аж. Усан 
хангамж ийнхүү сайжирч, малчид отор нүүдэл 
хийх, бэлчээр нутгаа сэлгэж ашиглах боломж 
бүрджээ. Малчид худгаа хүлээж авсны дараа 
хамгаалах, арчлах ажлаа өөрсдөө хариуцаж 
байгаа юм. 

Г.ПҮРЭВДОРЖ: МАЛЧИД ХУДАГ 
ГАРГАХ АЖЛЫГ ИХ ДЭМЖДЭГ

Худаг гаргуулсан Баян-Овоо сумын “Хар заг” 
багийн малчин Г.Пүрэвдоржтой ярилцлаа. 
- Танай нутагт худгийн хүрэлцээ ямар 

байдаг вэ? 
- Ерөнхийдөө багатай. Зарим газар бэлчээр 

байдаг ч ус байхгүй. “Оюу толгой” 
компани өнгөрсөн жилүүдэд нэлээд олон 
худаг гаргасан. Манай хувьд  энэ жил 
өвөлжөөндөө энгийн гар худаг гаргуулсан 
байгаа. 

- Малчид худаг гаргах ажлыг хэр хүлээж 
авав? 

- Их дэмждэг шүү. Сайн ажил болсон. 
Өнөөдөр худаг ус гаргуулъя гэсэн олон 
малчин байгаа. Дээр үеийн худгуудыг одоо 
дахин сэргээн засахад хүн хүч дутагдах, 
техник тоног төхөөрөмж хэрэгтэй гээд олон 
бэрхшээл гараад чаддаггүй.  

- Гаргасан худгийг эзний ёсоор хамгаалж, 
арчилж чадаж байна уу?  

- Тодорхой эзэнтэй болгочихвол арчлаад явах 
боломжтой. Харин 2-3 айлын дунд өгөхөөр 
нэг, нэгэндээ найдаад арчилгаа, хамгаалалт 
хийх нь бага болчих гээд байгаа. 
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Агаар дахь 500 микроноос бага хэмжээтэй 
хатуу биетийг ерөнхийд нь тоос гэдэг бөгөөд 
1 см уртыг 10’000 хуваасан нэгжийг 1 микрон 
гэж нэрлэнэ. Машин явж өнгөрөхөд дэгдэх 
тоос нь харьцангуй том хэмжээтэй тоос 
бөгөөд хэсэг хугацааны дараа газар унаж 
агаар тунгалаг болсон мэт харагддаг. Гэвч 
бидний хамгийн чухалд авч үзэх ёстой маш 
бага ширхэглэгт тоосонцорууд агаарт дэгдсэн 
хэвээр байх бөгөөд энгийн нүдээр үзэх 
боломжгүй хэт жижиг.  Үүнийг DustTrak зэрэг 
нарийн хэмжилтийн багажны тусламжтайгаар 
тодорхойлдог. Хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөлөлтэй холбоотойгоор 
дэлхий даяар 10 микроноос бага хэмжээтэй 
тоосонд илүү анхаарал хандуулдаг бөгөөд 
тоосны хэмжилтийн багажуудад  PM10, PM2.5 
хэмээх хэмжигдэхүүнийг суулгасан байдаг. 10 
микроноос бага хэмжээтэй тоос нь хүн, амьтны 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх бөгөөд 
тухайлбал уушигны мөгөөрсөн хоолой болон 
хялгасан судлуудад хуримтлагдах, уушигны 
цулцангуудад шигдэх аюултай. 
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 дагуу нийт 53 тоосны хяналт 
шинжилгээний цэг (ТХШЦ)-т хугацааны хувьд 

харилцан адилгүй давтамжтайгаар агаар 
дахь тоосны хяналт шинжилгээ хийдэг. Энэ 
удаагийн дугаарт  2015 оны  VIII, IX сарын 
төслийн талбайн ойр орчмын, Оюу толгой-
Гашуун сухайтын замын дагуух болон Гүний 
хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух 
цэгүүдэд том ширхэглэгт PM 10 тоосны 24 
цагийн турш хэмжсэн мэдээг  танилцуулж 
байна. Хэмжилтийн үр дүнг Монгол улсын 
стандарт MNS4585:2007 –д заасан 24 цагийн 
дундаж хүлцэх агууламж (0.10 мг/м3)-тай 
харьцуулав. Монгол улсын агаарын чанарын 
стандарт нь улсын хэмжээнд нэгдсэн нэг бичиг 
баримт байх бөгөөд газар нутгийн онцлогоос 
хамааран хангайн болон говийн бүс нутаг гэж 
ангилаагүй байдгаас хуурай бүс нутагт тоосны 
хэмжээ агаарын чанарын стандартыг давах 
хандлагатай байдаг. 
8, 9 дүгээр сарын тоосны хяналтын дүнг 
өмнөх саруудтай харьцуулахад харьцангуй 
бага буюу Монгол улсын стандартаас 2 дахин 
бага хэмжээнд байсан байна. Мөн 8 дугаар 
сарын зарим цэгийн хэмжилтүүд нь техникийн 
нөхцлөөс хамааран хийгдээгүй болно. 
Харьцуулалт хийхэд илүү дөхөм байх үүднээс 
Улаанбаатар хотын МҮОНРТ орчимд 9 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны хэмжээ нь 0.178 мг/м3 буюу стандартаас 
0.78 мг/м3 –ээр илүү байна.  
Эх сурвалж: http://www.ub-air.info 

ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

Энэ удаагийн тоосны хяналт шинжилгээнд 
Ханбогд сумын Жавхлант багийн малчин 
Х.Отгонжав оролцож, тоосны хяналт, 
шинжилгээг хэрхэн хийдэг талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авлаа. Дараа дараагийн тоосны 
хяналт шинжилгээнд бидэнтэй хамтран 
ажиллаж, тоосны хяналт, шинжилгээнд биечлэн 
оролцохыг хүсвэл бидний үүд хаалга танд 
үргэлж нээлттэй байх болно. 

2015 он есдүгээр сар
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Манлай сумын Ардын баатар 
Д.Нанзадын нэрэмжит Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн дадлагажигч 
оюутан Т.Зуундарийн санаачилгаар 
сургуулийн бүлгүүд, эцэг эхчүүд, сурагчдын 
дунд “Мянган цэцгийн баяр” зохион 
байгууллаа. Энэ арга хэмжээг сумын Засаг 
даргын Тамгын газар, Байгаль орчны 
алба, Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, ЕБС-
ийн дэмжлэгтэйгээр явуулсан юм. Энэ 
баяр нь хүүхдийн эко сэтгэлгээг хөгжүүлэх, 
байгалийн бэлэн бүтээгдэхүүн ашиглаж 
бүтээл хийх, тэдгээрийг хэрхэн, юунд 
ашиглаж болох талаарх  танин мэдэхүйг 
хөгжүүлэх, анги танхимдаа эко орчин 

бүрдүүлэх, хүнсний ногоо жимс, жимсгэнэ 
ашиглаж бүтээгдэхүүн хийх талаар таниулах 
зорилготой байв. Сургуулийн 13 бүлгийн 
дунд ангиас О.Отгонханд багштай 7а анги, 
бага ангиас Н.Намуунцэцэг багштай 5а анги 
тэргүүлсэн бол сурагчдаас шилдэг бүтээлд 
3а ангийн А.Цэнд-Аюуш, 6а ангийн сурагчид, 
эцэг, эхчүүдээс Н.Пунцагболд, Т.Одонтуяа 
нар  манлайллаа. Мянган цэцгийн баяр анх 
удаа зохион байгуулдсан бөгөөд цаашид 
уламжлал болгох юм. Арга хэмжээнд 
идэвхитэй оролцсон ангиуд, эцэг эхчүүд, 
сурагчдадаа зохион байгуулагчдын зүгээс 
баяр хүргэж, талархлаа илэрхийлье.  

МЯНГАН ЦЭЦГИЙН БАЯР ГАЛБЫН УЛААН БУУР 
ШИЛМЭЛ МАЛААР 
ШАЛГАРЧЭЭ

“Шилмэл мал-2015” үзэсгэлэн худалдаа 9 
дүгээр сарын 18-20-нд Улаанбаатар хотын 
Морин тойруулгын талбайд боллоо. Арга 
хэмжээг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Малын 
удмын сангийн үндэсний төв зохион 
байгуулжээ. Үзэсгэлэнд  аймаг бүрийн малчид 
шилмэл, үүлдэр омгийн 1300 гаруй малаа 
оролцуулж, танилцуулахын зэрэгцээ малын 
үүлдэр угсааг сайжруулах, солилцох, худалдах 
зорилготой байдаг. Энэ жил ч зорилгоо 
амжилттай биелүүлж, худалдаа, солилцооны 
ажил өргөн болжээ. “Шилмэл мал-2015” 
үзэсгэлэн худалдааны шилмэл үржлийн 
тэмээгээр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
малчин Г.Мягмарын улаан буур тодорсон 
байна. Галбын улаан тэмээ нь нутаг орондоо 
зохицсон, биеийн өсөлт хөгжилт, ноосон ашиг 
шимийг хослуулсан шилмэл үүлдэрийн мал 
юм. 
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Ханбогд сумын “Галба” талбайд зохион 
байгуулсан “Зах зээлийн өдөрлөг-Үзэсгэлэн 
худалдаа”-ны үеэр “Оюу толгой” ХХК-ийн 
“Нутгийн иргэдтэй хамтарсан байгаль 
орчны хяналт, үнэлгээ” хөтөлбөрийн 
мэдээллийн өдөрлөг боллоо. Энэ өдөрлөгт 
малчидтай хамтарсан усны түвшин 
болон ундаргын хэмжилт, зэрлэг амьтны 
ажиглалт-тооллого болон бэлчээрийн 
хамтын шинжилгээ, сурагчидтай хамтарсан 
усны чанарын хяналт-шинжилгээ болон 
“Оюу толгой” компанийн судалгааны 
гэрээт байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн 

зэрлэг амьтдын судалгааны танилцуулгууд 
тавигдлаа. 

“Оюу толгой” компани 2010 оноос 
өөрсдийн хэрэгжүүлдэг байгаль орчны 
хяналт, шинжилгээг олон нийтэд илүү 
нээлттэй болгох, мэдлэг, мэдээллийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Ханбогд сумын 60 
гаруй малчидтай хамтран байгаль орчны 
хяналт, шинжилгээ хийж байна. Ханбогд 
сумын малчдын авсан зэрлэг амьтдын 
зургаар гаргасан үзэсгэлэн, сурагчдын усны 
чанарыг тодорхойлох үзүүлэнгүүд үзсэн 
хүмүүсийн сонирхлыг илүү татаж байлаа. 

ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН 
ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа 
аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, 
оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг 
хүлээсэн билээ. Энэхүү үнэлгээний хуудсаар 
дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө оруулалт зэрэг 
үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн 
талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н 
ТОЙМ МЭДЭЭ

Олон улсын хөдөлмөрийн стандартад нийцсэн, чадварлаг боловсон 
хүчин бэлтгэх боловсрол, сургалтын хөтөлбөрүүд нь “Оюу толгой”-н 
тэргүүлэх чиглэлийн нэг хэвээр байна. 2015 оны эхний хагаст боловсрол 
сургалтын хөтөлбөрт 1.5 сая ам.доллар зарцуулав. 

Боловсрол, сургалт

Залуучуудын 
хөгжлийн 
хөтөлбөр

Дотоодын 
тэтгэлэгт 
хөтөлбөр

Тэтгэлэгт 
сургалт, 
дадлагын 
хөтөлбөр

Өмнөговь 
аймаг дахь уул 
уурхайн жишиг 

сургууль
Техник, мэргэжлийн 
боловсрол,  сургалт

Гадаадын 
тэтгэлэгт 
хөтөлбөр

16%

30%

25%

22%

1%
6%

1.5 сая 
ам.доллар

2015 он есдүгээр сар



Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 9-р сар (8-р сарын 22 – 9-р сарын 25), (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Санал: Орон нутгаас ирүүлсэн эерэг санал нь хүлээн авсан хандив болон дэмжлэг туслалцаатай холбоотой байв. Төвийг сахисан 7 
саналууд нь байгаль орчин, бэлчээр, мал аж ахуйн талаар байлаа. 
Гомдол: Орон нутгаас энэ сард аюулгүй ажиллагаатай холбоотой нэг гомдол хүлээн авсан бөгөөд холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 
гомдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэв.
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс нийтдээ 23 хүсэлт хүлээн авсан бөгөөд эдгээрээс 10 хүсэлтэд холбогдох асуудлыг 
судлан хариуг өгөөд байна. Хүсэлтүүдийн ихэнх хувийг өмнөх саруудын адил дэмжлэг туслалцаа, хамтран ажиллах, хандив хүссэн хүсэлт 
эзэлжээ. Харин үлдсэн хувийг уурхайн талбайд зочлох, байгаль орчин/цооног, бусад/мэдээлэл хүссэн, хамтран ажиллах, хүний нөөц/ажил 
эрхлэлттэй холбоотой хүсэлтүүд байв. 

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар otcommunities@ot.mn хаягаар эсвэл 9903 4732 
(Oюу толгой уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын оффис), 95091907 (Манлай сумын оффис), 9909 8406 (Даланзадгад сумын оффис) руу холбогдоно уу. Санал, 
гомдлын маягтыг дээрх оффисуудаас авч болно. 

Санал, гомдол, хүсэлтийг: Соёлын өв, байгаль орчин, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, хангамж, хандив тусламж, хүний эрх, барилга бүтээн 
байгуулалт/гэрээтүүд, хүний нөөц, олон давтан гаргасан болон бусад гэсэн төрлүүдээр бүртгэдэг. 
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Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хоёр дахь удаагийн хурал 2015 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр “Иргэдийн 
хөгжлийн төв”-д боллоо. Уулзалтад Ханбогд сум, Малчид, “Оюу толгой” ХХК-ийн төлөөллүүд, Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, 
омбудсмений газрын чиглүүлэгч нар болон бусад ажиглагч нар оролцов.

Уулзалтаар 7 дугаар сарын 1-нд хуралдсан Зөвлөлийн анхны хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу  Хөндлөнгийн шинжээчдийн 
I шатны тайлангийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцтай танилцаж, сайжруулах арга замыг 
хэлэлцэж тохирлоо. Мөн Ханбогд сумын мал аж ахуйн салбарыг 2016-2025 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөлтэй товч танилцаж, 
санал өглөө. Ханбогд сумын Засаг даргын 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны 01/177 албан тоотоор ирүүлсэн албан хүсэлтийг 
хэлэлцэж, Засаг даргын 2011 оны 59 тоот захирамжаар байгуулагдсан Hөхөн олговрын ажлын хэсгийн үүргийг Гурван талт 
зөвлөлд хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Түүнчлэн Гурван талт зөвлөлийн дүрэмд өмнөх хурлаар тохирсны дагуу бүх гишүүд гарын 
үсэг зурж баталгаажууллаа. 

Мөн Зөвлөлөөс өнгөрсөн хугацаанд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын малчин өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 
ажлыг хэрэгжүүлэх Олон талт шинжээчдийн багийг шалгаруулах үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна.  

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл

Гурван Талт Зөвлөлийн тухай
Ханбогд сумын сумын удирдлага, малчдын төлөөлөгчид болон “Оюу толгой” компанийн хамтарсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) 

нь талуудын маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсны дагуу 2015 оны 6 
дугаар сарын 8-нд албан ёсоор байгуулагдсан болно. ГТЗ-ийн үйл ажиллагааг Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений 
газраас (ЭЗХЗОГ) чиглүүлж байна. ЭЗХЗОГбол Дэлхийн банкны группын Олон улсын санхүүгийн корпорацид чиглэсэн үйл 
ажиллагаа явуулдаг хараат бус байгууллага болно.  

Өмнөговь аймаг                               
Ханбогд сум 

Иргэдийн хөгжлийн төв 2015 оны 9 дүгээр сарын 24

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

2015 он есдүгээр сар
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ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

1 Талууд: Өмнөговь аймаг, 
Ханбогд сум, “Оюу толгой” 
компани (ОТ)

2 Гэрээний хугацаа: ОТ-н 
ашиглалтын лицензийн 
хугацаа дуусах хүртэл буюу 
2033 он (сунгагдах боломжтой)

3 Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС): 
Гэрээний хүрээнд Өмнөговь 
аймагт хэрэгжих төсөл 
хөтөлбөрүүдийг хариуцан 
хэрэгжүүлэх бие даасан 
хуулийн этгээд байгуулагдана. 
Удирдах зөвлөл нь орон 
нутгийн 3, ОТ-н 4, нийт 7 
гишүүнтэй байна.

4 Харилцааны хороо: Гэрээний 
хүрээнд Өмнөговь аймагт 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд 
орон нутгийн оролцоог хангах, 
харилцан хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх Харилцааны хороо 
байгуулагдана. Хороо нь орон 
нутгийн 9, ОТ-н 4, нийт 13 
гишүүнтэй байна. 

5 Cанхүүжилт: ОТ нь 2016 оноос 
эхлэн жил бүр 5 сая долларын 
санхүүжилтийг ХДС-д оруулна.  
Санхүүжилт нь бодит дүнгээр 
буюу үнийн өсөлтийн аливаа 
нөлөөллөөс хамгаалагдсан 
байна.

Усны менежмент Байгаль орчин 
хяналт, хамгаалалт 

Үндэсний түүх, 
соёл, аялал 
жуулчлал 

Нийгмийн суурь 
үйлчилгээ 

Уламжлалт мал аж 
ахуй, бэлчээрийн 

менежмент 

Орон нутгийн бизнесийн 
хөгжил, бараа үйлчилгээ 

худалдан авалт 

Дэд бүтцийн 
төслүүд 

ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН
Хамтын ажиллагааны гэрээний 

хүрээнд орон нутагт хийгдэх 
санхүүжилт нь Хөгжлийг дэмжих 

сан (ХДС)-р дамжина.

I. Орон нутгийнхан (иргэд, ТББ, бизнесийн 
байгууллагууд, малчдын хоршооллууд,...) 
төсөл хөтөлбөрийн саналаа Харилцааны 
хороонд хүргэнэ.

II. Харилцааны хорооны дэд хороод 
саналуудыг хэлэлцэж, шаардлагатай бол 
зөвлөгөө өгнө.

III. Харилцааны хороо саналуудыг эрэмбэлж, 
ХДС-д хүргэнэ.

IV. ХДС-н Удирдах зөвлөл саналуудыг 
хэлэлцэж, дэмжих шийдвэрийг нэгдсэн 
саналтайгаар гаргана.

V. Дэмжигдсэн төсөл хөтөлбөрийг ХДС-ийн 
Гүйцэтгэх захирал төлөвлөгөөнд оруулж, 
хэрэгжилтийг орон нутагтай хамтран 
зохион байгуулна.
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Гэрэл зурагт тавигдах шаардлага: 
- Уралдааны нэр, агуулгад нийцсэн байх
- Зургийн чанарт тавих ямар нэг шаардлага байхгүй (зураг авдаг бүхий л 

хэрэгслийг ашиглаж болно)
- Гэрэл зураг нь зэрлэг амьтан, ургамал, байгалийн үзэмжит төрх байдал, 

үзэгдэл зэргийг харуулсан байна.
- Зураг нь тухайн оролцогчийн өөрийн өмч байх
Гэрэл зураг илгээхдээ анхаарах зүйл:
Гэрэл зургийг 11 дүгээр сарын 25-ныг дуусах хүртэлх хугацаанд 
Munkhbayarno@ot.mn цахим шуудангийн хаягаар хүлээн авна. Гэрэл 
зураг илгээгч нь өөрийн овог, нэр, фейсбүүк хэрэглэгчийн нэр, и-мэйл 
хаяг болон утасны дугаараа зургийн хамт илгээнэ. Түүнчилэн зургийн 
файлын нэрийг өөрийн овог нэрээр сольж, нэгээс дээш зураг явуулах бол 
дугаарлана уу. 

(Эдгээр мэдээллийг ирүүлээгүй 
тохиолдолд шалгаруулалтанд 
оролцох боломжгүй)

Гэрэл зургийн удирдамж:
Ханбогд сумын малчидтай 
хамтарсан “Зэрлэг амьтны 
ажиглалт, тооллого” төсөл 
болон “Залуучуудын хөгжлийн 
төв” хамтран гэрэл зураг авах 
сонирхолтой хүүхэд, өсвөр 
үеийнхний дунд гэрэл зургийн 
уралдаан зарлаж байна. 

“Галбын говь 
залуусын 
дуранд” 
гэрэл зургийн 
уралдаан

файлын нэрийг өөрийн овог нэрээр сольж, нэгээс дээш зураг явуулах бол 

(Эдгээр мэдээллийг ирүүлээгүй 
тохиолдолд шалгаруулалтанд 
оролцох боломжгүй)

2015 он есдүгээр сар



Редактор Ч.Батпүрэв
Мэдээллийг бэлтгэсэн: Ж.Мөнгөндолгио, 

Н.Мөнхбаяр, П.Золбуянхишиг, Б.Танхилдулам

Гэрэл зургийг: Ж. Чингэс, А.Хатан-Оол

Зохион байгуулагч: Н.Сосорбурам

Хэвлэлийн эхийг: Ц.Мөнхчулуун

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 

дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу. 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)

“Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалтаар Өмнөговь аймгийн Манлай 
суманд орчин үеийн спорт цогцолбор 
барьж байна. Манлай сумын иргэдийн 
хүсэлтээр барьж буй спорт цогцолборын 
барилгын ажил энэ оны 6 дугаар сарын 28-
нд эхэлсэн бөгөөд 2016 оны эхний улиралд 
ашиглалтад оруулахаар төлөвлөжээ. 
Спорт цогцолборын барилга 36 мх32 м, 
6.5 м өндөр, 200 хүний хүчин чадалтай, 
цэвэр, бохир усны шугамд холбогдсон 
байх юм.  Мөн спорт,  соёлын  арга хэмжээ 
явуулах, бэлтгэл  сургууль хийх заал, 
хүлээн авах танхим, сургалт, фитнес, эмч, 

дасгалжуулагчийн болон хувцас солих 
тусгай өрөөтэй байна. Өнөөдрийн байдлаар 
барилгын явц 40-50 хувьтай, үндсэн хэсэг 
болох дэд бүтэц, суурийн ажил хийгджээ. 
Тус барилгын гүйцэтгэгчээр үндэсний “NBIK” 
компани ажиллаж байгаа юм.

“Оюу толгой” компани Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо суманд дэд бүтцүүд байгуулж, 
мал аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн 
чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж, эрүүл мэнд, 
боловсролын салбарт хөрөнгө оруулж 
байна. Эдгээрийн нэг нь энэхүү спорт 
цогцолбор ажээ.  

СПОРТ ЦОГЦОЛБОР ИРЭХ ОНЫ 
НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД АШИГЛАЛТАД ОРНО
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