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АРВАН ДОЛДУГААР ЖАРНЫ “МУУ НҮҮРТ” ХЭМЭЭХ ГАЛ БИЧ ЖИЛДЭЭ 
ТА БҮХНИЙ САНАСАН САЙН ҮЙЛС БҮХЭН ТАНЬ СЭТГЭЛЧЛЭН 
БҮТЭХИЙН ӨЛЗИЙТЭЙ ЕРӨӨЛИЙГ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ.

САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд 
Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Эндрью Вүдлэй

“Оюу толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, 
Элчин сайд Г.Батсүх
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Шувууны мөр төдий цастай, хүйтний эрч 
дангинасан дөрвөн есийн жавар хацар 
жиндүүлсэн нэгдүгээр сарын 21-ний өдөр 
Галбын говийн өлгий нутаг-Ханбогдынхон 
нэгэн чухал үйл явдлын гэрч болов. Тэр нь 
“Оюу толгой” компанийн шилдэг ханган 

нийлүүлэгчдийг тодруулах уламжлалт “Эрдэнийн 
говь” ёслол байлаа. Уг ёслолд УУЯ-ны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Д.Артаг, Өмнөговь 
аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун, Ханбогд 
сумын ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт, Засаг дарга 
Т.Буян-Өлзий, “Эрдэнэс Монгол”, “Эрдэнэс Оюу 

~ Өмнөговийн худалдан авалт 2010 онд 0.5 сая ам.доллар байсан 
бол 2015 онд 66 сая болж 130 дахин нэмэгджээ ~

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙГ 
ТОДРУУЛАХ ЁСЛОЛ ХАНБОГД СУМАНД АНХ УДААГАА БОЛОВ

толгой”, “Оюу толгой” компанийн удирдлага, 
ханган нийлүүлэгчдийн төлөөлөл оролцов. 
Ханбогд сумын ЕБС-ийн цэлгэр том танхимд 
болсон уг ёслол үнэхээр сэтгэл хөдөлгөм 
байлаа. Зочид сургуулийн гаднаас эхлэн улаан 
хивсэн дээгүүр алхаж, зузаан мөсөөр урласан 
“Эрдэнийн говь 2015” гэсэн хаяг, монгол гэр 
ачсан, ганган тохоштой Галбын улаан тэмээдийг 
ихэд сонирхож байв. 

Шилдэг ханган нийлүүлэгчдийг өнгөрсөн оны 
амжилт бүтээлээр нь дүгнэж аюулгүй ажиллагаа, 
бизнесийн өсөлт хөгжил, нийгмийн хариуцлага, 
нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулсан байдал, 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

орон нутгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч болон 
шилдгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч зэрэг 
таван төрөлд нэр дэвшүүлж шалгаруулсан юм. 
Энэхүү ёслол нь зөвхөн шилдэг таван ханган 
нийлүүлэгчийг тодруулсан төдийгүй Монголын 
бизнес, аж үйлдвэрийн салбарын ололт 
амжилтыг тэмдэглэсэн чухал үйл явдал боллоо.

“Оюу толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүх 
ёслолыг нээж  “Эрдэнийн говь” хэмээх нэр 
хүндтэй ёслолыг нээхэд сэтгэл үнэхээр их хөдөлж 
байна.  Ханган нийлүүлэгчдийн маань бүтэн 
жил тэсч ядан хүлээдэг энэхүү хүндтэй ёслолыг 
Ханбогд хайрхны бэлд, Галбын говийн ганган 
улаан атны нутагт анх удаа тэмдэглэж байгаа 
нь ихээхэн онцлог үйл явдал болж байна. 
Ханбогд бол аялал жуулчлал, хайгуулчдын 
анхаарал сэтгэлийг татсан сайхан нутаг. Монгол 
Улсын хамгийн олон тэмээтэй сум. Оюу толгойн 
уурхайнхан тэмээгээрээ алдартай Ханбогд 
сумынхны сайн хөрш. Тийм ч учраас манай 
компанийн бэлгэдэл Галбын говийн ганган 

улаан тэмээ байдаг. Оюу толгойчууд Ханбогд 
нутгийн газрын доорх баялгийг оюуны баялаг 
болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон хөдөлмөрч 
хамт олон. 2016 он бол “Оюу толгой”-н хувьд нэн 
хариуцлагатай жил болно. Дуугарвал дуу нэг, 
дугтарвал хүч нэг гэдэг. Гүнээрээ нэг километр 
гаруй, уртаараа 200-гаад километр буюу 
Улаанбаатараас Дархан-Уул аймаг  хүрэхтэй 
дүйцэх хэмжээний Монголын хамгийн том далд 
уурхайг бүтээн байгуулах нөр их ажилд та бид 
хамтдаа алхаагаа нийлүүлж, ханцуй шамлан 
оръё” гэж хэлсэн нь Ханбогдчуудын сэтгэлд яв 
цав нийцсэн нь лавтай. 

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч шилдэг ханган 
нийлүүлэгчээр “Эн Би Ай Кэй”, Үндэсний 
шилдэг ханган нийлүүлэгчээр “Минерал 
бэйг”, Нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлтэй шилдэг 
ханган нийлүүлэгчээр “Мэргэн чадвар”, 
Өмнөговийн шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
“Ханбогд хурд”, Шилдгийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгчээр “Максам эксплосив” компани 
шалгарч, өргөмжлөл, цом гардлаа. “Оюу толгой” 
компанид том оврын автобусны үйлчилгээ 
үзүүлдэг,  Б.Наранбаатар захиралтай “Ханбогд 
хурд” компани өнөө жил Өмнөговийн шилдэг 
ханган нийлүүлэгчээр шалгарч,  нутгийнхныхаа 
магнайг тэнийлгэлээ.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд 
Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Эндрью Вүдлэй 
“Бид шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах 
“Эрдэнийн говь” ёслолыг Оюу толгойн эх 
нутаг Өмнөговьд анх удаа зохион байгуулж 

байгаа нь үнэхээр бахархууштай агшин болж 
байна. Энэ бол өнгөрсөн жил өмнийн говийн 
гэрэлт ирээдүйг цогцлооход хамтдаа хүрсэн 
та бидний томоохон амжилт, ахиц дэвшлийн 
илэрхийлэл юм. Ирэх жилүүдэд Ханбогдынхон, 
Өмнөговийнхонтойгоо хамтран Оюу толгойг 
дэлхийн хамгийн тэргүүнд тооцогдох зэсийн 
уурхайн нэг болгохын төлөө ажиллахаас илүү 
хүндтэй зүйл гэж үгүй билээ”  гэж онцлон 
тэмдэглэсэн юм. 

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун 
“Оюу толгой” компанитай нягт хамтран 
ажилласнаар орон нутгийн ханган 
нийлүүлэгчдийн тоо эрс өсч, ажлын байр 
олноор бий болсныг өндрөөр үнэлээд энэхүү 
хамтын ажиллагааны ирээдүйг гэгээлгээр 
харж байгаагаа дуулгасан юм. Тэрээр “2015 онд 
Өмнөговийнхны хувьд олон чухал үйл явдлаар 
дүүрэн жил байлаа. Хүн ам өсч олуулаа боллоо. 
Аймаг түүхэндээ хамгийн олон малтай болов. 
Бүтээн байгуулалт эрчимтэй өрнөлөө. Энэ бүх 
ололт амжилтыг төр, засаг өндрөөр үнэлж, 

      



Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 
шагналаа. “Оюу толгой” компанитай хамтран 
ажиллах гэрээнд өнгөрсөн оны хавар гарын 
үсэг зурж, намар нь “Хөгжлийг дэмжих сан”-гаа 
байгууллаа. Бидний хамтын ажиллагаа цаашид 
улам эрчимжинэ гэдэгт итгэл төгс байна. 
Өмнөговь аймаг хоёр бөхт тэмээгээрээ алдартай. 
Ирэх гуравдугаар сард тэмээний уралдааныг 
Гиннесийн номд бүртгүүлэх том 
ёслол  болно” гэлээ.

“Оюу толгой” компани өнгөрсөн онд 989 
ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 
60 хувь буюу 633 нь  үндэсний компани байв.  
10 төгрөг тутмын наймыг нь буюу 80 хувийг 
дотоодын худалдан авалтад зарцуулсан байна.  
Өмнөговийн худалдан авалт 2010 онд 0.5 сая 
ам.доллар байсан бол 2015 онд 66 сая  болж 
даруй 130 дахин нэмэгдэв. 2016 онд  энэ хэмжээг 
73.5 сая ам.долларт хүргэх зорилт тавиад байна.

“Эрдэнийн говь” ёслолын үеэр Ханбогд сумын 
дунд сургуулийн “Галба биелгээ” хамтлаг  
“Ботгон тэшээ” бүжгээ бүжиж, ЕБС-ийн дуу, 
хөгжмийн багш, уртын дууч И.Отгондулам 
Соёлын төвийн хөгжмийн багш, Соёлын 
тэргүүний ажилтан Б.Хүдэрбатын морин хуурын 
аялгуу дор “Уяхан замбуу тивийн наран” 
дуугаараа хурсан олны сонорыг мялаав.

“Оюу толгой” компани шилдэг ханган 
нийлүүлэгчээ шалгаруулах “Эрдэнийн говь” 
ёслолоо өмнийн шаргал говийнхонтой ийнхүү 
хамтдаа тэмдэглэсэн билээ. 
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№
Өмнөговь аймгийн 

сумдууд
Байгууллага болон 

иргэд
Эд зүйлсийн нэрс

Тоо 
ширхэг

1 Даланзадгад Улаан Загалмай
Унь,тооно,бүрээс,туурга, зуух 
болон гэрийн бусад зүйлс

Ханбогд, Баян-
Овоо, Манлай

Улаан Загалмай Түлээний мод 948 м3

3 Ханбогд Улаан Загалмай Гэр 76 ш
Гэр 3 ш
Компьютер 10 ш
Ширээ, сандал бусад эд зүйлс
Гэр 6 ш
Компьютер 40 ш
Принтер , хөргөгч, самбар  бусад 
зүйлс
Гэрийн дээвэр, туурга, шал
Хаягдал дугуй 713 ш

Хаягдал мод 531 тэвш

7 Ханбогд ЗДТГ болон иргэдэд
ХБ-ын эрдэмтэд, иргэдийн 
нислэгийн зардал

8 хүн

6 Ханбогд Иргэдэд

4 Ханбогд Эмнэлэг

5 Ханбогд
Ерөнхий 
боловсролын 
сургууль

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК-ИАС ОРОН 
НУТАГТ ХАНДИВЛАСАН ЭД ЗҮЙЛС
(2015 ОН)
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“Оюу толгой” ХХК, НҮБ-ын Хүн амын сантай 
хамтран Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 
Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
байгаа юм. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 оны 
7 дугаар сард Ханбогд суманд Залуучуудын 
хөгжлийн төв нээсэн юм. Тэгвэл хөтөлбөрийн 
хүрээнд Ханбогд сумын Сум дундын эмнэлэг 
дээр “Өсвөр үе залуучуудад ээлтэй клиник” 
нэгдүгээр сарын 10-нд үүдээ нээлээ. Энэхүү 
нээлтийн арга хэмжээнд Монгол улсын Шадар 
сайд Ц.Оюунбаатар, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-
ын НХХ-ийн дарга Н.Жамъяанхорол, Ханбогд 
сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзий, ИТХ-ын дарга 
Х.Нэхийт, “Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн 
харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа, НҮБ-ын Хүн амын сангийн 
Залуучуудын хөгжлийн төслийн менежер 
З.Уянга, Ханбогд сумын залуучуудын төлөөлөл 

оролцов. Энэ үеэр Монгол улсын Шадар сайд 
Ц.Оюунбаатар “Монгол улсын Засгийн газар 
хүүхэд, залуусын эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний  чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 
тусгай хэрэгцээт иргэдийн эрүүл мэндийг 
онцгойлон анхаарах зорилт дэвшүүлсэн билээ. 
Манай улсын хүн амын 38 хувь нь хүүхэд, 
залуучууд бөгөөд түүний тэн хагас нь өсвөр 
насны залуучууд юм. Өсвөр үеийн залуучууд 
харьцангуй эрүүл хэмээн тооцогддог ч тэдний 
бие бялдар сэтгэл санааны хувьд гарч буй 
физиологийн онцлогт тохирсон эрүүл мэндийн 
өвөрмөц тусламж, үйлчилгээ шаарддаг” хэмээн 
хэлсэн үгэндээ онцоллоо. 
НҮБ-ын Хүн амын сангийн Суурин төлөөлөгч 
Наоми Китахарагийн илгээлтийг Залуучуудын 
хөгжлийн төслийн менежер З.Уянга уншиж 
танилцууллаа. Мөн тус сумын авьяаслаг залуус 
урлагийн тоглолтоо ирсэн зочдод сонирхуулав.   
Нээлтийн ажиллагаанд оролцсон орон 
нутгийн удирдлагуудын нэг Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга Н.Жамъяанхорол 
хэлсэн үгэндээ “Ханбогд суманд “Өсвөр үе 
залуучуудад ээлтэй клиник” нээлтээ хийж 
байгаад Өмнөговь аймгийн ИТХ, Засаг 
дарга, түүний Тамгын газрын хамт олон чин 
сэтгэлээсээ талархан хүлээн авч байна. Хүүхэд, 
залуучууд, өсвөр үеийнхэндээ эрүүл мэндийн 

ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДАД ЭЭЛТЭЙ 
КЛИНИК НЭЭГДЛЭЭ

боловсрол олгох, ээлтэй орчин бүрдүүлэх нь 
туйлын цаг үеэ олсон ажил юм. Энэ клиник 
нээгдсэнээр өсвөр үе, залуучуудад тулгамдсан 
асуудлаа шийдэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
авах боломж нээгдлээ” хэмээн дурдлаа.   
Эмнэлгүүдэд өсвөр үе, залуучуудад насны 
болон сэтгэл санааны онцлогт тохирсон, 
эрүүл мэндийн ээлтэй үйлчилгээ үзүүлэх 
хэрэгцээ шаардлага гардаг. Тиймээс энэ 
клиникийг хүн амын тоо өдрөөс өдөрт 
нэмэгдэж байгаа Ханбогд суманд байгуулж, 
өсвөр үе, залуучуудын эрхийг хүндэтгэсэн, 
нууцыг нь хадгалсан, ээлтэй, таатай орчин 
бий болгосноос гадна залуучууд өөртөө 
тохиолдсон эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн асуудлаа 
шийдвэрлэх боломж бүрдүүлжээ. Өмнө 
байгуулагдсан Залуучуудын хөгжлийн төв нь 
залуучуудыг клиникийн үйлчилгээнд холбох 
үйлчилгээ үзүүлнэ. “Өсвөр үе залуучуудад 
ээлтэй клиник”-ийн бүх үйлчилгээ үнэ 
төлбөргүй бөгөөд үзлэгийн болон зөвлөгөө 
өгөх өрөө, сургалтын танхимтай. Энд их эмч, 
зөвлөх ажиллах юм.



МАНЛАЙГААС ОЮУ 
ТОЛГОЙ ЧИГЛЭЛИЙН 
ЗАМЫГ ЗАСЧ БАЙНА
Орон нутгийн замыг сайжруулснаар иргэдэд 
цаг хугацаа хэмнэх зэрэг олон боломж бүрддэг. 
Тиймээс нутгийн иргэдийн хүсэлтээр “Оюу 
толгой” ХХК-ийн Зам засвар, газар шорооны 
(Earthworks) баг Манлай сумаас Оюу толгой 
чиглэлийн 90 гаруй км, сум доторх 4 км замын 
засварын ажлыг жилд хоёр удаа гүйцэтгэж 
ирсэн юм. Энэ удаагийн зам засварын ажил 
нэгдүгээр сарын 10-наас эхэлсэн аж. Манлай 
сумын нутаг цас ихтэй, цасан шуурганы 
давтамж ойрхон байгаа тул нэг зассан газраа 
дахин засварлах ажил гарчээ. Тус ажлыг 2 
автогрейдер, нэг засвар үйлчилгээний машин, 
нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэж байна. 
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“Максам экплосивс” ХХК, “Оюу толгой” 
компанитай таван жил хамтран ажиллаж 
байгаа юм. Тус компани нийгмийн хариуцлагаа 
биелүүлж, жил бүр халамжийн үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатар хот, 
Багахангай дүүрэг, Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд нийгмийн халамжийн чиглэлээр 
тодорхой ажлууд хийсэн байна. “Максам 
экплосивс” компани Ханбогд сум дахь Сум 
дундын эмнэлэгт эмчилгээний шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжүүдийг нэгдүгээр сарын 21-
нд хүлээлгэн өглөө. Ингэснээр нутгийн ард 

иргэдийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд өөрсдийн 
зүгээс хувь нэмрээ оруулсан 
байна. 

Ханбогд сум дахь Сум 
дундын эмнэлгийн дарга 
Ж.Наранцэцэг “Манай 
эмнэлэгтэй “Оюу толгой” 
ХХК байнга хамтран 
ажиллаж, хандив тусламж 
үзүүлдэг. Энэ удаа гэрээлэн 
гүйцэтгэгч “Максам 
экплосивс” компани 
бидэнд 11 сая гаруй 
төгрөгийн эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмж бэлэглэсэнд 

сумынхаа ард иргэд болон эмнэлгийн хамт 
олныхоо өмнөөс чин сэтгэлийн талархал 
илэрхийлье” гэлээ.

“МАКСАМ ЭКПЛОСИВС” КОМПАНИ 
ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНДИВЛАВ



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

      

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Ханбогд сумынхан “Нутгаа мөнхөлсөн 
тэмээчид-2016”, “Галбын говийн улаан 
тэмээг үүлдрээр баталгаажуулсны баяр”-аа 
тэмдэглэлээ. Улсдаа хамгийн олон тэмээтэй 
Ханбогд сумаас алдар цуутай олон сайн 
тэмээчид төрөн гарчээ. Үүнээс гадна Монгол 
улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын зөвлөлийн 
2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

хуралдаанаар Галбын улаан тэмээг бие даасан 
үүлдэрээр баталсан байна. Тиймээс энэ жилийн 
тэмээний баяраа ийнхүү нэрэлсэн аж. 

Нээлтийн арга хэмжээнд Монгол улсын Шадар 
сайд Ц.Оюунбаатар, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-
ын НХХ-ийн дарга Н.Жамъяанхорол, Ханбогд 
сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзий, ИТХ-ын 

дарга Х.Нэхийт, 
“Оюу толгой” ХХК-
ийн Нийгмийн 
харилцаа хариуцсан 
Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа зэрэг 
удирдлагуудын 
төлөөлөл оролцов. 
Баярын ажиллагааг 
нээж Ханбогд сумын 
Засаг дарга Т.Буян-
Өлзий хэлсэн үгэндээ 
“Жил жилийн баяр 
үндэсний өв соёлоо 
сэргээх, тэмээчдээ 
алдаршуулах гэх 
мэтээр өөр өөрийн 
онцлогтой байдаг. 
Энэ жилийн баяр 
Галбын говийн улаан 
тэмээг үүлдрээр 
баталгаажуулсны 
баяртай давхцаж 

байгааг дуулгахад таатай байна” хэмээн 
онцолсон юм. Мөн ирсэн хүндэт зочдын нэг 
Монгол улсын Шадар сайд Ц.Оюунбаатар 
хэлсэн үгэндээ “Улаанбаатараас ирсэн бидний 
хувьд тэмээний баярт оролцоно гэдэг өлзийтэй 
сайхан үйл явдал. Монгол тэмээ говьчуудын 
төдийгүй Монголын гайхамшиг. Тэмээ 
хамгаалах өсгөх бодлого боловсруулж, Тэмээн 
полоны холбоо байгуулагдаж, тэмээ хамгаалах 
олон талт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр 
тэмээний тоо толгой өсч 400 мянгад хүрч 
байгаа. Говьчууд тэмээгээ хамгаалж, өсгөж, 
үүнийхээ ач тусыг хүртэж, улмаар аялал 
жуучлалын бизнес хийх боломж бүрдэж эхэлж 
байна ” хэмээн дурдлаа.  

Энэ баярын хурдан торомны уралдаанд 
Цогт-Овоо сумын Ч.Баттөрийн хар түрүүлж, 

ХАМГИЙН ОЛОН ТЭМЭЭТЭЙ СУМЫН БАЯР
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“Оюу толгой” компанийн санхүүжилт, 
дэмжлэгээр Ханбогд сум дахь Сум дундын 
эмнэлгийн 20 ажилтанд Монгол дахь 
Америк дээд сургуулийн хамт олон хоёр 
сарын хугацаатай англи хэлний сургалт 
зохион байгууллаа. Эмнэлгийн ажилтнууд 
уг сургалтад сууснаар англи хэлээр 
бичигдсэн заавартай эм, бэлдмэл, багаж 
тоног төхөөрөмж ашиглах, гадаад орон луу 
сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцоход ихээхэн 
дэм болох юм.

ЭМНЭЛГИЙН 
АЖИЛТНУУД АНГЛИ 
ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГЭЭ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭВ

Цогт-Овоо сумын Т.Ууганбаярын бор удаалж, 
Цогт-Овоо сумын Б.Бат-Очирын улаан гуравт,  
Баян-Овоо сумын Г.Пүрэвдоржийн хар, хүрэн 
торомнууд дөрөв, тавд хурдаллаа. Хурдан 
атны уралдаанд Номгон сумын Б.Элдэв-
Очирын шар түрүүлж, Баяндалай сумын 
М.Мөнхбаянгийн хүрэн удаалж, Мандал-Овоо 
сумын Ю.Мягмарын бор гуравт, Мандал-Овоо 
сумын С.Түвшинбаярын шар дөрөвт, Цогт-
Овоо сумын Б.Бат-Очирын улаан ат тавд 
орсон юм. Мөн уламжлал ёсоор сайхан ат, 
сайхан ингэ, шилмэл буураа ч шалгаруулаа. 
“Нутгаа мөнхөлсөн тэмээчид-2016” баярын 
тэмээтэй сайхан хосын уралдаанд Ханбогд 
сумын Номгон багийн малчин Н.Амарсайхан, 
С.Дашмаа нар тэргүүлж, Ханбогд сумын Баян 
багийн Л.Наранболд, М.Аюуш нар хоёрдугаар 
байр эзэлсэн. 

Тэмээний баяр бас шагналын ч хуртай байлаа. 
“Оюу толгой” компаниас гишүүдийнхээ 

эдийн засаг, нийгмийн нийтлэг 
хэрэгцээг хангаж, орон нутгийн 
тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ 
оруулж байгаа хоршоодын 
хөгжлийг дэмжих зорилгоор 3 
сумын хоршоодын дунд зохион 
байгуулсан уралдаанд оролцож, 
гуравдугаар байр эзэлсэн Ханбогд 
сумын “Төрлийн мянган тайж” 
хоршооны хамт олонд “Галба 
брэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх” 
төслийн санхүүжилтэд нь зориулж, 
дөрвөн сая төгрөгийн тоног 
төхөөрөмж худалдан авах эрхийн 

бичгээр шагнасныг “Оюу толгой” ХХК-ийн 
Нийгмийн харилцаа хариуцсан Ерөнхий 
менежер Ш.Байгалмаа гардуулж өглөө. 

Мөн Ханбогд сумын иргэн М.Бадамцэцэг, 
С.Эрдэнэ-Очир нарыг Биеийн тамир, спортын 
тэргүүний ажилтан, П.Авирааг Эрүүлийг 
хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол 
тэмдэгээр, С.Бат-Эрдэнэ, Т.Бадрал нарыг Эрүүл 
мэнд, спортын яамны Жуух бичгээр шагнав. 

Ийнхүү Галбын говьд хүйтэн тачигнасан 
өвлийн адаг сарын шинийн нэгний өдөр 
Ханбогдчуудын тэмээний баяр өргөн дэлгэр 
болж өнгөрлөө.

Галбын говь нь тэмээн сүргийн өлгий нутаг
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум 23400 тэмээтэй
Галбын улаан тэмээний цөм сүргийг үржүүлдэг



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

  

Өмнөговь аймаг                      Иргэдийн хөгжлийн төв                    2016 оны 1-р сарын 11 
  Ханбогд  сум

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр Иргэдийн хөгжлийн 
төвд боллоо. Уулзалтад Ханбогд сумын Захиргаа, Малчид, “Оюу толгой” ХХК-ийн төлөөллүүд болон Эрх 
зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газрын (ЭЗХЗОГ) чиглүүлэгч нар оролцов. Хуралд Австралийн 
Күүинсландын их сургуулийн докторант судлаач Б.Бямбажав ажиглагчаар оролцлоо. 

Уулзалтаар Гурван талт зөвлөл байгуулагдахаас өмнө болон дараа 2013-2015 онуудад хийгдсэн ажлын 
тайланг хэлэлцэж батлав. Тус тайланг энэхүү хамтарсан мэдээлэлд хавсаргаж, орон нутгийн олон нийтэд 
хүргэж байна. Мөн өмнөх уулзалтын үеэр хийхээр тохирсон ажлын хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцэж, 2016 онд 
хэрэгжүүлэх гол ажлын жагсаалтыг гаргалаа. Зөвлөлийн дараагийн хурлыг 2016 оны 2 дугаар сарын 23-25-нд 
ЭЗХЗОГ-ийн Хамтарсан баримт тогтоох тухай сургалттай нэгтгэн хийхээр товлов. 

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 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 
группийн Олон улсын санхүүгийн корпорацид 
чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг хараат бус 
байгууллага болно.

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БА “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ ХАМТРАН 2013 ОНЫ 7 САРЫН 1-НЭЭС 2015 ОНЫ 7 
САРЫН 1 БУЮУ ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДАХ ХҮРТЭЛ ХУГАЦААНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эхний гомдлыг 2012 оны 10 дугаар сард 
төслийн байршлын ойролцоо амьдарч, 
амьжиргаагаа залгуулдаг орон нутгийн 
нүүдэлчин малчид “Оюу Толгойн Хяналт” 
(үндэсний) ТББ, “Говийн газар шороо” (орон 
нутгийн) ТББ-ын дэмжлэгтэйгээр гомдол 
гаргасан. 
Хоёр дахь гомдлыг 2013 оны 2 дугаар сард 
нутгийн 7 малчид “Оюу Толгойн Хяналт” ТББ 
мөн орон нутгийн “Говийн газар шороо” ТББ-
ын дэмжлэгтэйгээр “Оюу толгой” компанийн 
Ундайн голын гольдролыг өөрчлөх төслийн  

нөлөөллийн асуудлаар Эрх Зүйн Хяналт, 
Нийцэл, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газар 
(ЭЗХНЗОГ)-т гомдол гаргасан билээ. 
Ханбогд сумын 4 багийн иргэдийн нийтийн 
хурлаас сонгогдсон Малчдын Төлөөлөл 
“Оюу толгой” компаний төлөөлөлтэй 2013 
оны 7 сараас эхлэн гомдлыг шийдвэрлэх 
асуудлаар хэлэлцээ хийж үр дүнд нь 2015 оны 
6 дугаар сарын 8 -ны өдөр байгуулагдсан 
Ханбогд сумын засаг захиргаа, Малчдын 
төлөөлөл болон “Оюу толгой” ХХК төлөөлөл 
бүхий Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийг 

Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын 
үсэг зурж байгуулагдах хүртэл дараах ажлын 
хийж гүйцэтгэснийг тайлагнаж байна. 
Малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” 
компанийн төлөөлөл  харилцан ойлголцож, 
хамтран ажиллахын төлөө чармайн ажиллаж 
ирсэн бөгөөд маргааныг шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг ЭЗХНЗОГ чиглүүлэн зуучилж 
ажиллаж ирлээ.
Хийгдсэн гол ажлууд
А.Зохион байгуулалтын тухай

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ
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• Малчдын төлөөлөл-“Оюу толгой” компанийн 
төлөөллийн мэдээлэл солилцох уулзалтыг 
2013 оны  3 ба 4 сард хоёр удаа зохион 
байгууллаа.

• Эрх Зүйн Хяналт Нийцэл, Зөвлөгөө, 
Омбудсмений Газарт (ЭЗХНЗОГ)-т гаргасан 
2 гомдлын асуудлаар Малчдын төлөөлөл-
“Оюу толгой” компанийн төлөөллийн 
уулзалт хэлэлцээг 2013 оны  7 сараас 2015 
оны 6 сарын 8 буюу Гурван Талт Зөвлөл 
байгуулагдах хүртэлх хугацаанд нийт 16 удаа 
зохион байгуулж гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх 
талаар хэлэлцэж ажиллав.

Б. Хөндлөнгийн Шинжээчдийн Баг ажиллуулах 
тухай
• “Оюу толгой” компанитай хамтран Ундай 

Голын голидрол өөрчилснөөс бэлчээр 
усанд нөлөөлсөн үнэлгээ хийлгэх ажлыг 
Хөндлөнгийн Шинжээчдийн Баг (ХШБ) 
сонгон шалгаруулж, Ажлын даалгаварыг 
боловсруулан Ханбогд суманд ажиллуулж I үе 
шатны ажлын тайлан зөвлөмж гаргууллаа. 

• ХШБ-ийн I үе шатны ажлын зөвлөмжүүдийг 
одоогийн Гурван Талт Зөвлөл үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

В. Олон Талт Мэргэжлийн Шинжээчдийн 
Багийн ажлын даалгавар боловсруулах тухай
• Эрх Зүйн Хяналт, Нийцэл, Зөвлөгөө, 

Омбудсмэний Газарт (ЭЗХНЗОГ) илгээсэн 
гомдлыг шийдвэрлэх мөн Нутгийн Малчидад 
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны 
сөрөг нөлөөлөл учируулсанаар тулгамдсан 

асуудлыг бүрэн дүүрэн шийдвэрлэхэд 
туслах, энэхүү үнэлгээний тайлан гарсанаас 
хойших буюу цаашид гарах өөрчлөлтийг 
хэмжих суурь мэдээллийг бүрдүүлэхэд 
чиглэсэн үнэлгээ хийх Олон Талт Мэргэжлийн 
Шинжээчдийн Баг ажиллуулах Ажлын 
даалгаврыг “Оюу толгой” компанитай 
хамтран эцэслэн боловсруулав. 

Г. Гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх тухай
• Малчдын хүсэлтийн дагуу өнгөрсөн 

хугацаанд Малчдын Төлөөлөл нийт 8 удаа 
“Оюу толгой”-н уурхайн талбайд орж үйл 
ажиллагаатай танилцаж, энэ талаар малчдад 
мэдээлэл түгээв.

• “Оюу толгой” компанийн уурхайн талбай 
орчимд нутагладаг малчдад усны хомсдол 
үүссэн үед зөөврийн усаар түр  хангах ажлыг 
зохион байгуулахад баримтлах Ханбогд 
сумын малчдад “Оюу толгой”-н уурхайн 
талбайгаас түр хугацаагаар ус зөөвөрлөх 
журмыг  батлан хэрэгжүүлж байна.

• “Оюу толгой” компанийн уурхайн 
үйлдвэрлэлийн хашаалсан талбайн тодорхой 
хэсэгт түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх 
журмыг баталж хэрэгжүүлж байна. 

• Малчдын төлөөллийн шаардлагын дагуу 
“Оюу толгой” компани Ундайн голын 
голидрол өөрчилсөнтэй холбогдуулан 2015 
оны 3 дугаар сарын 20-нд орон нутгийн 
иргэдээс албан ёсоор уучлал гуйв.

• Бор Овоогийн Задгайн шинэ байршлыг 
тогтоохдоо орон нутгийн малчдын саналыг 

үндэслэв.
• “Оюу толгой”-н уурхайн сайтын хойд 

хаалганаас нүүрсний зам хүртэлх түр шороон 
замыг хусуулж, замын тоосны асуудлыг 
бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэв.

• Нөхөн олговрын гэрээтэй 89 өрх тус бүрт 
тогтвортой амжиргааны төлөвлөгөө 
боловсруулахаар “Оюу толгой” компанийн 
төлөөлөлтэй тохиролцов.

• “Оюу толгой” компани болон Малчдын 
Төлөөллийн хэлэлцээний тухай бүр хамтарсан 
мэдэгдэл гаргаж “Оюу толгой”-н орон нутгийн 
товхимолд хэвлүүлэн, орон нутгийн иргэдэд 
тараан танилцуулах ажлыг тогтмолжуулан 
хэрэгжүүлж байна.

• Гомдлыг шийдвэрлэж, ЭЗХНЗОГ-ийн оролцоо 
туслалцаа дуусахад орон нутгийн засаг 
захиргаа, нутгийн иргэд, “Оюу толгой” 
компанийн хооронд үүссэн малчид, бэлчээр, 
устай холбоотой гомдол хүсэлт, санаачилгыг 
шийдвэрлэх байнгын механизм болох Гурван 
Талт Зөвлөлийг 2015 оны 6 дугаар сарын 8-нд 
байгуулав.

2013 оны 7 сараас 2015 оны 6 сар хүртэл хугацаанд 
орон нутгийн малчдыг төлөөлж ажилласан 
Малчдын Төлөөлөл

Жавхлант Баг
• Л. Батцэнгэл
• Ө. Баттогтох
• Д. Намсрай

Гавилууд Баг
• Ц. Гүнсмаа
• Ц. Баттогтох

Номгон Баг
• Б. Батбаатар
• Б. Баттөмөр
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2015 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр байгуулагдсан 
Ханбогд сумын засаг захиргаа, Малчдын төлөөлөл 
болон “Оюу толгой” ХХК төлөөлөл бүхий Ханбогд 
сумын Гурван талт зөвлөл нь Харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг болон Зөвлөлийн дүрэмд заасан 
зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
Зөвлөлийн анхны хурал 2015 оны 7 дугаар сарын 
1-нд зохион байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн 6 
сарын хугацаанд Талууд харилцан ойлголцож 
хамтран ажиллахын төлөө чармайн ажиллаж 
байна. Зөвлөлийн үйл ажиллагааг Эрх Зүйн Хяналт, 
Нийцэл, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газар (ЭЗХНЗОГ) 
чиглүүлэн зуучилж ажиллаж ирлээ..
Хийгдсэн гол ажлууд
А.Зохион байгуулалтын асуудлаар 
• Гурван талт Зөвлөлийн хурлыг 7, 9, 10, 11, 12 дугаар 

саруудад 5 удаа зохион байгууллаа. Зөвлөлийн 
хурлын хооронд Удирдах нэгжийн хурал 6 удаа 
хийгдэж, Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэв.  

• Ханбогд сумын Засаг даргын албан тоотын дагуу 
Нөхөн олговрын ажлын хэсгийн үүргийг хүлээн 
авч хэрэгжүүлэх болов. 

Б. Судалгааны баг сонгон шалгаруулж ажиллуулах 
тухай
• Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг 

(ОТМШБ)- ийн судалгааг хэрэгжүүлэх багийг 
сонгон шалгаруулж, судалгааг JSL Consulting, Ox-
ford University, ШУА-ийн Газар зүйн хүрээлэнгийн 
судлаачдын хамтарсан баг болон Хөндлөнгийн 
шинжээчдийн баг (ХШБ) хамтран хэрэгжүүлэх 
болов. 

• Хамтран баримт олж тогтоох үйл явцын (Joint 
fact finding exersize) гомдлыг шийдвэрлэхэд 

гүйцэтгэх үүрэг, судалгаанаас хүлээгдэж буй үр дүн, 
нарийвчилсан төлөвлөгөөний талаар хэлэлцэх 
нэгдсэн сургалт семинарыг 2016 оны дугаар 2 
сарын 23-25-нд бүх талуудыг оролцуулан ЭЗХНЗОГ-
аас зохион байгуулах болов. 

В. ХШБ-ын 1-р үе шатны ажлын тайланд дурдагдсан 
Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тухай 
• Бор овоогийн задгайн шинэ байршлыг 

тохиролцож, одоогийн байршил дээр тохижуулах 
ажлын төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэж, 
ургамалжуулах талбай болон ургамлын  төрлийн 
талаар Талуудын саналыг тусгаж ажиллахаар 
тохиролцлоо.   

• Уст баг модны карьерийн хонхорт цөөрөм 
байгуулах ажлыг хэрэгжүүлж эхлэв.   

• Ханбогд сумын бэлчээрийн хамтын шинжилгээнд 
17 нэмэлт цэгүүдийг сонгон, жил бүрийн 
судалгаанд хамруулан ажиллаж байна.  

• Ханбогд сумын МАА-н хөгжлийн хөтөлбөрт санал 
оруулав.  

• Ундайн гол дагуу мод тарих төсөл боловсруулж 
байна.

• ХШБ-ын 1-р үе шатны тайланд дурдагдсан Ундайн 
гол дагуу нутагладаг 59 малчин өрхийн ажлын 
байр  хүссэн 114 иргэнд “Оюу толгой” компанийн 
ажлын байрны зарыг зарлагдах тухай бүр 
тусгайлан хүргэж байхаар тохиров.  

• Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх хүсэлт гаргасан 
өрхүүдэд бизнес эрхлэхэд нь туслах үүднээс 
бизнесийн зөвлөхүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, 
бизнесийн зөвлөгөө өгүүлэв. 

• ХХААЯ, УУЯ болон Өмнөговь аймгийн захиргааны 
холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзаж, ХШБ-
ийн 1-р үе шатны ажлын тайлангийн зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг хүслээ.   
• Ханбогд хот төлөвлөлтийн усны нөөцийг дахин 

батлуулах асуудлаар Усны нөөцийн зөвлөлд хүсэлт 
гаргаж, дэмжин ажиллалаа. 

• Хамтын оролцоот усны мониторингийн худгийн 
усны ундрагын хэмжилтийн аргачлалыг 
нэвтрүүлж, явцыг тайлагнах ажил үргэлжилж 
байна.

Г.Чадавхи бэхжүүлэх тухай
• ЭЗХНЗОГ –аас зохион байгуулсан Зөрчил 

маргааныг шийдвэрлэх чадвар дээшлүүлэх 
сургалтанд Зөвлөлийн гишүүд хамрагдав.   

Хийгдэх гол ажлууд
• ОТМШБ-ийн судлаачидтай хамтран ажиллаж, 

судалгааны ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэх 
• ХШБ-ийн 1-р үе шатны ажлын тайлангийн 10-р 

зөвлөмжийн дагуу Ундайн голын эко системийн 
эдийн засгийн үнэлгээ хийлгэх асуудлыг хэлэлцэж 
шийдвэрлэх 

• Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар, “Оюу 
толгой” компани, сумын Цаг уурын Ханбогд 
өртөөтэй байгаль орчны мониторингийн 
чиглэлээр хамтарч ажиллах

• Ханбогд сумын иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагын байгаль орчны мониторинг хийх 
чадавхийг дээшлүүлж, идэвхийг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ зохион байгуулах

• Гүний хоолойн усны асуудлаар малчдын санал 
хүсэлтийг тодорхой болгож хэлэлцэн шийдвэрлэх 

• ХШБ-ийн 1-р үе шатны ажлын тайлангийн 13-р 
зөвлөмжийн дагуу “Бэлчээрийн нөөц, малчдын 
амьжиргаанд учруулсан нөлөөллүүдийг бууруулах” 
чиглэлээр Ундайн гол дагуу нутагладаг малчдад 
чиглэсэн төсөл боловсруулах.

ХАНБОГД СУМЫН СУМЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, МАЛЧИД, “ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХАМТАРСАН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛИЙН 
2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
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Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын 
уламжлалт Тэмээчдийн баяр нэгдүгээр сарын 
20-нд амжилттай болж өнгөрлөө. Сүүлийн 
жилүүдэд тэмээний амьдын үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх олон арга хэмжээ бий болсон. 
Үүний нэг нь энэхүү тэмээчдийн баяр, тэмээний 
уралдаан юм. Уламжлал ёсоор гурван насны 
ангиллаар тэмээний уралдаанаа зохион 
байгуулж, аймгийн бусад сумууд болон хөрш 
зэргэлдээ Дундговь аймгийн сумууд зэрэг 
нийт долоон сумаас хүрэлцэн ирсэн хурдан 
буянууд хурд хүчээ сорилоо. Бүдүүн атны 
уралдаанд Баян-Овоо сумын Харзаг багийн 
тэмээчин Ц.Бямбатогтохын хөх ат түрүү 

магнайлж, Баян-Овоо сумын Хар заг 
багийн тэмээчин, аймгийн алдарт 
уяач Ш.Мөнхтүвшингийн улаан ат 
аман хүзүүнд, Хар заг багийн тэмээчин 
Ш.Мөнх-Эрдэнийн ногоон ат айргийн 
гуравт, Хүрмэн сумын Жанжин багийн 
тэмээчин Т.Дашнамжилын хөх ат 
айргийн дөрөвт, Баян-Овоо сумын Хар 
заг багийн тэмээчин Ц.Бямбатогтохын 
бор ат айргийн тавд тус тус хурдаллаа. 
Харин тайлаг тэмээний уралдаанд Баян-
Овоо сумын Хар заг багийн тэмээчин, 
аймгийн алдарт уяач Д.Чулуунбаатарын 
хар түрүү магнай болж, бор тайлаг нь 

аман хүзүүнд, Хүрмэн сумын жанжин багийн 
Т.Дашнамжилын ногоон тайлаг айргийн 
гуравт, Номгон сумын Дэрсэн ус багийн 
тэмээчин Д.Отгондүүгийн хар айргийн дөрөвт, 
Баян-Овоо сумын Хар заг багийн тэмээчин 
аймгийн алдарт уяач Б.Баатархүүгийн 

хөх тайлаг айргийн тавд тус тус хурдлав. 
Тэмээний баярын хурдан торомны уралдаанд 
Баян-Овоо сумын Хар заг багийн тэмээчин 
Г.Пүрэвдоржийн хар тором түрүү магнай болж, 
Номгон сумын Эмгэн булаг багийн тэмээчин 
Б.Мөнхтөрийн улаан тором аман хүзүүдэж, 
Баян-Овоо сумын Хар заг багийн тэмээчин, 
аймгийн алдарт уяач Д.Хүрэлбаатарын бор 
айргийн гуравт, Номгон сумын Дэрсэн ус 
багийн Б.Наранбаярын шар тором айргийн 
дөрөвт, Баян-Овоо сумын Хар заг багийн 
тэмээчин Т.Буянхишигийн улаан айргийн тавд 
тус тус хурдалсан юм. 

Энэ үеэр “Оюу толгой” компаниас уламжлал 
болон олгодог “Шилдэг залуу тэмээчин” 
шагналын эздээр Могойт багийн залуу 
тэмээчин Б.Батдэлгэр, Хар заг багийн залуу 
тэмээчин Г.Пүрэвдорж, Налих багийн залуу 
тэмээчин Б.Бүрэнтогтох нар шалгарлаа.

~ “Шилдэг залуу тэмээчин” шагналын эзэд тодорчээ ~

ТЭМЭЭГЭЭ УРАЛДУУЛЖ, БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭВ

   



ОРОН НУТГИЙН СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2015 он ба 2016 оны 1–р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

2015 он: 
Санал: Орон нутгаас нийтдээ 27 санал хүлээн авсан бөгөөд эдгээрээс 16 эерэг, 9 
дундыг баримталсан, 2 сөрөг санал байснаас хандивын тухай 7, байгаль орчин 
5, үйлдвэрлэл, гэрээт компанийн талаар 5, нөхөн олговор 2, соёлын өв 1, эрүүл 
мэнд аюулгүй байдал 1, хүний нөөц 1, бусад гэсэн төрлөөр 5 санал ирүүлжээ. 
Хариу өгөгдөөгүй сөрөг болон дундыг баримталсан санал үгүй болно. 
Гомдол: 2015 онд нийт 26 гомдол ирснээс хүний нөөцийн талаар 10, үйлдвэрлэл, 
гэрээт компаниудын ажилтай холбоотой 8, байгаль орчин 4, нөхөн олговор 
2, аюулгүй ажиллагааны тухай 2 гомдлыг тус тус хүлээн авч, хурдан шуурхай 
шийдвэрлэсэн бөгөөд хариу өгөгдөөгүй гомдол байхгүй байна. 
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 2015 онд ирүүлсэн 
хүсэлтийг доорх графикаар харууллаа. 

2016 оны 1-р сар: 
Санал: Нэгдүгээр сард дэмжлэг туслалцаатай холбоотой гурван эерэг санал: 
Өмнөговь аймгийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсээс Зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн олон үйл ажиллагаа зохион байгуулсан; Ханбогд сумын захиргаанаас 
тус сумын уурын зуухны эвдрэл доголдлын үед “Оюу толгой” компаниас 
түргэн шуурхай, зохион байгуулалт сайтай, ажлын аюулгүй байдлыг хангасан 
мэргэжлийн ур чадварлаг баг ирж ажиллан уурын зуухыг хэвийн ажиллагаанд 
оруулсан; сумдад хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжин тусалсан зэрэг ажлуудад 
талархал илэрхийллээ. 
Гомдол: Энэ сард ямар нэг гомдол хүлээн аваагүй болно.  
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 1 сард нийтдээ 4 
хүсэлт хүлээн авсан бөгөөд эдгээрээс уурхайд зочлох 1 хүсэлт шийдэгдэж, хандив 
тусламжтай холбоотой 1, ханган нийлүүлэлтийн талаар 2 хүсэлтийг шийдвэрлэн 
хариу өгөхөөр ажиллаж байна.

“Оюу	толгой”	компанитай	холбоотой	асуудлаар	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.



   

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн тухай
• “Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь аймаг, тус аймгийн Ханбогд 

сум “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-г 2015 оны 4-р сарын 
22-ны өдөр байгуулсан. 

• Тус Гэрээний хэрэгжилтийг хангах үүднээс “Говийн Оюу 
Хөгжлийг Дэмжих Сан”-г  2015 оны 9-р сарын 25-нд 
байгуулсан. 

• “Говийн Оюу ХДС” нь эрүүл мэнд, боловсрол, сургалт, 
хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг 
дэмжих, байгаль орчин, соёлын өвийг хамгаалах  
зэргээр аймгийн болон Түншлэгч сумдын тогтвортой 
хөгжилд хувь нэмэр оруулахад чиглэгдсэн төсөл, 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, тэдгээрийг үр ашигтай, зүй 
зохистой удирдан зохион байгуулах зорилготой.

Сан ямар санхүүжилтийн эх үүсвэртэй вэ?
• Хамтын ажиллагааны гэрээний 8.3-т заасны дагуу 

“Оюу толгой” ХХК-иас жил бүр олгох 5 сая ам.долларын 
санхүүжилт

• Бусад ивээн тэтгэгч, хөрөнгө оруулагч нараас олгосон 
санхүүгийн дэмжлэг эсхүл хувь тэнцүүлэн олгосон 
санхүүжилт 

Хэн төсөл хөтөлбөрийн санал гаргах эрхтэй буюу 
санаачлагч байх вэ?
• Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй иргэд, аж ахуйн нэгжүүд

Төсөл, хөтөлбөрийн саналын маягтыг хаанаас авах вэ?
1. Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан
2.	 http://www.goviinoyu.mn
3. Оюу толгой ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтэсийн 

салбарууд:
• Даланзадгад сум: Д. Олжмэдэх – 99094235
• Ханбогд, Баян-Овоо сум: Н. Сосорбурам – 95090391
• Манлай сум: Б. Танхилдулам - 95091907 

Ямар чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх вэ?
• Нийгмийн дэд бүтцийн төслүүд
• Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүд 
• “Хойч үеийн төлөө сан”

• Бичил зээлийн хөтөлбөр

• Өмнөговийн хандив, тусламж
Төсөл, хөтөлбөрүүд хаана хэрэгжих ёстой вэ?
• Түншлэгч сумд – Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, 

Даланзадгад
• Өмнөговь аймгийн бусад сумд

Төсөл, хөтөлбөрийн үр өгөөж хэнд зориулагдах вэ?
Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад бүртгэлтэй 
бөгөөд оршин сууж буй иргэд. Эн тэргүүнд дараах бүлгийг 
харгалзан үзнэ. Үүнд:
• Хүүхэд, залуучууд
• Малчид
• Заавал хөгжих өрх
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
• Эмэгтэйчүүд  

Төсөл, хөтөлбөрүүдэд ямар шалгуур тавигдах вэ?
• Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад хэрэгжих
• Орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэсэн, 

хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд, Хамтын ажиллагааны 
гэрээний сэдэвчилсэн хавсралтуудтай уялдсан байх

• Орон нутгийн иргэдийн амьжиргаанд  шууд эерэг 
нөлөөлөл үзүүлж, тогтвортой үр өгөөж авчрах

• Санал болгож буй төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
тодорхой ажлын хуваарьтай байх

• Хэрэгжилтэнд зорилтот бүлэг эсвэл орон нутгийн иргэд, 
гишүүдийн оролцоог хангасан байх

• Тодорхой, ил тод худалдан авалтын бодлого, журмуудтай 
байх 

• Санхүүжилт дууссны дараа урт хугацаанд төсөл, 
хөтөлбөрийг тогтвортой байлгах төлөвлөгөөтэй байх

• Хяналт, үнэлгээ, шинжилгээ, аудит хийх төлөвлөгөөтэй 
байх, төсөл, хөтөлбөрийн гарах үр дүнг хэмжих 
гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон байх

• Эрх бүхий өргөдөл гаргагч нь бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа нэр хүндтэй, шударгаар явуулж, аливаа 
авлига, хээл хахууль, улс төрийн үйл ажиллагаанаас 
ангид, байгууллагын ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэдгээ 
харуулсан байх

• Төсөл, хөтөлбөрийг цаг хугацаанд нь чанартай 
гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөхөд саад болох аливаа өр, 
санхүүгийн зөрчил,  нэхэмжлэл эсвэл алдагдалгүй байх 

Ямар төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхгүй вэ?
• Шашны эсвэл улс төрийн байгууллагыг дэмжих 

зорилготой
• Өмнөговь аймгаас гадна хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр
• Байгууллагын үйл ажиллагааны зардал
• Хувь хүний аялал, эмчилгээний болон уралдаан 

тэмцээнд оролцох зардал
• Алдагдлаа нөхөх болон яаралтай санхүүжүүлэх  төсөл

Хэзээ төсөл, хөтөлбөрийн саналаа Санд хүргүүлэх вэ?
Улирал бүрийн эхний сард багтаах буюу дараах хуваариар 
саналаа Говийн Оюу ХДС-д хүргүүлнэ: Үүнд
• 1-р сар
• 4-р сар
• 7-р сар
• 10-р сар

Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжилт ямар үе шаттай байх вэ?
1. Төсөл, хөтөлбөрийн санал гаргах – Эрх бүхий 

санаачлагч
2. Саналыг хүлээн авах, бүртгэх – Говийн Оюу ХДС
3. Саналыг судлах, үнэлэх, эрэмбэлэх – Харилцааны 

хорооны улирлын хурал
4. Эрэмбэлэгдсэн саналд тулгуурлан Сангийн 

төлөвлөлтийг хийх - Говийн Оюу ХДС 
5. Саналыг шийдвэрлэх, батлах – Говийн Оюу ХДС-ийн 

ТУЗ-ийн улирлын хурал
6. Батлагдсан төсөл, хөтөлбөрийг санаачлагчид мэдээ 

хүргүүлэх -  Говийн Оюу ХДС
7. Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх – Эрх бүхий санал 

гаргагч
8. Хэрэгжилтэнд үнэлгээ, шинжилгээ хийх – Говийн Оюу 

ХДС
9. Хөндлөнгийн хяналт тавих – Итгэмжлэгдсэн зөвлөх
10. Аудит хийх – Хөндлөнгийн Аудитийн газар

Төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх Санхүүжилтийн удирдамж
Таны оролцоо – Тогтвортой хөгжлийн үндэс

Говийн Оюу ХДС: 
Гүйцэтгэх захирал С. Эрдэнэбат
Ажилтнууд Б.Батхуяг, Б.Сугаржаргал
Цахим шуудангийн хаяг:
erdenebat@goviinoyu.mn
sugaraab@goviinoyu.mn

batkhuyag.b@goviinoyu.mn
Цахим хаяг: www.goviinoyu.mn 
Утас: 7053-3577; 7053-3578
Хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад, 3-р 
баг Голомт бизнес төв 404 тоот, 
ш/х 255
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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. 
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Ханбогд сумын эрчим хүч 
нэгдүгээр сарын 21-ний 
22.26 цагт тасарч, сум хөлдөх 
эрсдэлд орсон тул “Оюу 
толгой” компанийн хамт 
олноос тусламж хүссэн 
юм. Тиймээс “Оюу толгой” 
компанийн гүйцэтгэгч 
“Энержи интернейшнл” 
шуурхай арга хэмжээ авч, 
нэгдүгээр сарын 23-ны 12.30 

минутад эвдрэлийг бүрэн засч, Ханбогд сумыг 16.30 
цагт эрчим хүчээр хангасан байна. Ханбогд сумын 
Засаг дарга нэгдүгээр сарын 19-ны орой “Оюу толгой” 
компанийн удирдлагуудад сумын уурын зуухны 
мотор, насосууд эвдэрч, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг 
зэрэг гол хэрэглэгчдийн халаалт зогсон, хөлдөх аюул 

бий болсныг танилцуулж, туслалцаа хүсчээ. Энэхүү 
хүсэлтийн дагуу Б.Соёлтулга, Г.Вандан, Ц.Булганбаяр, 
Д.Отгонбаяр, Э.Оюунбаатар, Г.Эрдэнэбат, Д.Наранбат, 
Д.Мөнхсайхан, П.Болд, Т.Түмэн нарыг ажлаа дуусгаад 
амарч байхад дуудаж, цахилгаан, сантехникийн баг 
яаралтай бүрдүүлж, мэргэжлийн өндөр ур чадвар 
гаргаж, шуурхай арга хэмжээ авсны үр дүнд Ханбогд 
сумын байгууллагуудыг идэр есийн хүйтнээр хөлдөх 
аюулаас сэргийлж чадлаа. 

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд:
• Мэргэжлийн багийнхан үзлэг, 

шалгалт хийж, оношлон 
шаадлагатай сэлбэг болох 
мотор, насосуудын техникийн 
үзүүлэлтүүдийг гаргасан. 

• Шаардлагатай насосыг (иж 
бүрдлийг генераторын хамт) 
Оюу толгой руу захиалж 
Ханбогд сум руу тээвэрлэсэн. 

• Ирсэн насос, моторыг угсарч, 

суурилуулах, цахилгааны 
монтажийг угсрах, холбох  
ажлыг маш хурдан хугацаанд 
гүйцэтгэсэн. 

• Ханбогд суманд оройн 20.00 
цагт очиж, өглөөний 5.30 
цагт ажлаа дуусгаж, сумын 
халаалтын системийг хэвийн 
ажиллагаанд оруулсан. 

• Энэ ажлыг гүйцэтгэж дуустал 
сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзий. 

ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт, ЗДТГ-
ын дарга Ц.Чинбат, аймгийн 
ИТХ-ын төлөөлөгч Б.Эрдэнэ-
Очир, сумын ИТХ-ын төлөөлөгч 
М.Хашбаатар болон бусад бүх 
хэрэглэгч байгууллагуудын 
ажилтан, ажилчид байлцсан.

• Ханбогд сумын цагдаагийн 
байгууллагын ажилтнууд  
сэлбэгийг тээвэрлэж,  авчрахад 
унаагаар үйлчилж тусалсан. 

ЦАХИЛГААНЫ ГЭМТЭЛ, УУРЫН ЗУУХНЫ 
ЭВДРЭЛИЙГ БОГИНО ХУГАЦААНД ЗАСАВ

Ханбогд сумын ЗДТГ-ын дарга 
Ц.Чинбат:
Яаралтай	хүнд	үед	шуурхай	
ажиллаж,	сумын	цахилгааны	
эвдрэлийг	засч,		уурын	зуухны	
насосыг	шинээр	сольж	өгсөнд	сумын	
нийт	ард	иргэд,	удирдлагуудын	
зүгээс	гүнээ	талархаж	байна.


