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ХАНБОГДЫНХОН 
ХӨЛТЭЙХӨН НААДЛАА

  Галбын говийн ажилч хичээнгүй зон олон 
Ханбогдынхон сумынхаа 94,  эрүүл мэндийн 
салбарынхаа түүхт 80 жилийн ойг наймдугаар сарын 
8-9-нд хөлтэйхөн тэмдэглэлээ. Наадмын өмнөх 
өдөр саяхан ашиглалтад орсон “Үлэмжийн чанар”  
соёлын төвдөө баярын хурлаа хийж, ололт амжилт, 
алдаа оноогоо дүгнэн хэлэлцэж, шилдгүүдээ шагнаж 
урамшуулав. Дараа нь сумын тэргүүний ардын 
авьяастнууд нутаг орныхондоо дуу хуурын эгшгээр ая 
барив. Наадмын өглөө цаг агаар тогтуухан байв. Ер нь 
энэ зун говь нутагт оройтож бороо орсон ч байгаль 
дэлхий сэргэж, газрын өнгө сайхан засарч, номин 

ногоон хивс дэвссэн мэт. Зарим газар аадар бууж, үер 
болсон дуулдав. “Ийм их хур бороотой жил одоогоос 
бараг тавь шахам жилийн өмнө 1970-аад оны үед 
тохиож байсан юм” гэж нутгийн ахмад буурлууд өгүүлж 
байна билээ. Ханбогд Монгол Улсын 330-аад суманд 
байтугай олонх аймагт байхгүй шахам том, тохилог 
сайхан цэнгэлдэх хүрээлэнтэй сум. Сумын ИТХ-ын 
дарга Ж.Занабазар, Засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал нар 
үг хэлж, бэлгэ дэмбэрэлтэй сайхан ерөөлөөр наадмын 

ажиллагаагаа нээв. Тус суманд үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг төрийн болон бусад албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийн төлөөлөл туг далбаагаа өргөн жагсав. 
Морин хуурчид ерөөлийн эгшгэн хадгаа өргөж, бяцхан 
хүүхдүүд бүжиглэж, циркийн үзүүлбэрээ толилуулав. 
Эрүүл  мэндийн салбарын ой тохиож буй болохоор 
“Эмч хүн жаргалын ээж” гэх мэт хүн ардын эрүүл 
мэндийг хамгаалахын төлөө хичээн зүтгэдэг цагаан 
нөмрөгтнүүдийн тухай дуу цэнгэлдэх дүүрэн эгшиглэж 
байлаа.  Наадмын эхний өдрийн орой “Галба” цэцэрлэгт 
хүрээлэн хөл хөгжөөнөөр дүүрэн байлаа. Учир гэвэл, 
гавьяат жүжигчин Д.Ганбаяр тэргүүт “Хурд” хамтлаг 

болон “Voice of Mongolia”  тэмцээний шилдгүүд ая 
дуугаа өргөсөн юм. Ханбогд сумын баяр наадамд 
компаниа төлөөлөн оролцсон “Оюу толгой” компанийн 
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Тим Экерсли түүхт 
ойгоо ёслон тэмдэглэж байгаа түнш сумынхаа 
удирдлага, ард иргэдэд  баярын мэнд дэвшүүлж, 
компани, орон нутгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны 
талаар ярьж байв. Тэрээр энэ оны хоёрдугаар улиралд 
орон нутагт 5.2 сая ам.доллар зарцуулсан тухай, удахгүй 
640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
цогцолбор, Ханбогд сум-Оюу толгойн уурхайн 
чиглэлийн хатуу хучилттай 35 км замыг хүлээлгэн өгнө 
гэлээ. 

ХҮЧИТ БӨХИЙН БАРИЛДААНД Завхан аймгийн 
Түдэвтэй сумын харьяат, аймгийн арслан Шаравнямбуу, 
мөн аймгийн Алдархаан сумын харьяат, аймгийн 
арслан П.Батсүх тэргүүтэй 64 хүчтэн зодоглож, уран 
мэхийг уралдуулан хийж, бяр хүчээ сорьсон юм. 

Түрүү: Ханбогд сумын Гавилууд багийн харьяат, 
сумын заан О.Баярбат

Үзүүр: Завхан аймгийн Нөмрөг сумын харьяат, 
аймгийн начин Т.Хайдавдорж

Их шөвөг: Завхан аймгийн Их-Уул сумын харьяат, 
аймгийн начин С.Доёддорж, Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын харьяат, сумын заан Д.Хосбаяр

Наадмын эхний өдөр сумын цол олгох 32 бөхийн 
барилдаан болов. Энэ барилдаанд сумын заан 
Т.Дашжамц түрүүлж, сумын харцага Д.Сумъяабазар 
үзүүрлэсэн юм. Сонирхуулахад түрүүлсэн Т.Дашжамц 
Ханбогд сумын тэмээчин, улсын аварга малчин 
Ж.Тогтохсүрэн гуайн, үзүүрлэсэн Д.Сумъяабазар 
сумын шагайн холбооны тэргүүн, улсын мэргэн 
М.Доржсүрэнгийн хүү ажээ.  

ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААН: 
“Өгөөмөр Гавилууд” компанийн гүйцэтгэх захирал, 

Ханбогд сумын морин спорт уяачдын “Галбын хүлэг” 
холбооны тэргүүн, аймгийн алдарт уяач М.Хашбаатар 
“Хурдан морьдын уралдаан будлиан, маргаангүй, зохион 
байгуулалт сайтай боллоо гэх наадамчид ам сайтай   
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байлаа” гэж ярьсан юм. 
Азарга:
Ханбогд сумын Номгон 

багийн “Номгон хүлэг” галын уяач 
М.Оргил-Эрдэнийн халтар түрүүлж, 
Гавилууд багийн сумын алдарт уяач 
Б.Баярцэнгэлийн хээр аман хүзүүдэж, 
мөн багийн уяач Т.Түмэн-Өлзийн хул, 
Дорноговь аймгийн Сайхандулаан 
сумын уяач Д.Ганбатын цавьдар, 
Жавхлант багийн сумын алдарт уяач 
Б.Хангарьдын сартай хүрэн айрагдлаа. 

Их нас: 
Гавилууд багийн уяач Б.Өлзийбаярын 

хүрэн түрүүлж, мөн багийн сумын 
алдарт уяач Ц.Баттогтохын саарал аман 
хүзүүдэж, Жавхлант багийн сумын 
алдар уяач Б.Хангарьдын халиун,  
Гавилууд багийн аймгийн алдарт уяач 
М.Хашбаатарын хээр, мөн багийн 
Т.Түмэн-Өлзийн хонгор айрагдав.

Соёолон: 
Жавхлан багийн уяач Э.Төмөрхуягийн 

бор түрүүлж, Гавилууд багийн сумын 
алдарт уяач Т.Түвшинболдын хар 
ногоон аман хүзүүдэж, мөн багийн 
уяач Т.Насанбуянгийн саарал, Жавхлан 

багийн уяач Ч.Эрдэнэжаргалын хээр, 
Гавилууд багийн аймгийн алдарт уяач 
Г.Төмөрмөнхийн хонгор айрагдлаа. 

Хязаалан: 
Номгон багийн уяач Б.Мөнгөний хар 

түрүүлж, Гавилууд багийн сумын алдарт 
уяач Х.Бадрахын хонгор бүүдэн аман 
хүзүүдэж, мөн багийн Л.Бямбацогтын 
хээр, мөн багийн сумын алдар уяач 
Б.Баярцэнгэлийн загал, Жавхлант багийн 
С.Алтангэрэлийн бор айрагдлаа.

Шүдлэн: 
Манлай сумын уяач Б.Энхтайваны 

хүрэн халзан түрүүлж, Төв аймгийн 
Сэргэлэн сумын уяач А.Батболдын 
хул аман хүзүүдэж, Жавхлант багийн 
уяач Ч.Өнөболдын хонгор, Номгон 
багийн уяач Ц.Чойжилсүрэнгийн сувдан 
цэгээн, Баян багийн сумын алдарт уяач 
З.Пүрэвдоржийн зээрд айрагдав. 

Даага: 
Баян багийн уяач Э.Нямлхагвын 

хонгор түрүүлж, Гавилууд багийн уяач 
М.Амартүвшингийн хонгор халзан аман 
хүзүүдэж, Баян багийн уяач О.Самбуу-
Ёндонгийн хээр, Гавилууд багийн уяач 
Т.Есөнтөмөрийн хонгор, Баян багийн уяач 

Ц.Цогзолбоогийн алаг айрагдсан юм. 
Гавилууд багийн уяач Б.Амарцэрэнгийн 
хар даага энэ жилийн “баян ходоод” 
болсон ч ирэх жилийн наадамд түрүүлэх 
болтугай хэмээн наадамчид өхөөрдөв. 

ҮНДЭСНИЙ СУРЫН ХАРВАА:  
Ханбогд сумын үндэсний сурын 

холбооны тэргүүн, сумын мэргэн 
Х.Жаргал “Энэ наадамд Улаанбаатар хот, 
Дундговь аймаг, манай сумаас нийт 24 
харваач цэц мэргэнээ сорилоо. Тэдний 
дотор спортын дэд мастер хоёр, аймгийн 
гоц харваач дөрөв, үндэсний сурын 
улсын нэгдүгээр зэрэгтэй тав, сумын 
мэргэн дөрөв байгаа нь тэмцээнийг 
улам өрсөлдөөнтэй, сонирхолтой 
болголоо. Чансаа өндөртэй тэмцээн 
болов” гэж ярьсан юм. Түүний ярианаас 
үзвэл, тус сумын үндэсний сурын 
холбооны 15 жилийн ой энэ онд тохиож 
байгаа юм байна. Сурын талбайгаа 
үнэхээр сайхан тохижуулжээ. 

Эрэгтэйчүүдээс:
Нэгдүгээр байр: Ханбогд сумын залуу 

харваач У.Эрдэнэбулган түрүүлж, сумын 
мэргэн цол хүртэв. 

Хоёрдугаар байр: “Ханбогд тээвэр 
ложистик” компанийн залуу харваач 
Х.Хашбазар

Гуравдугаар байр: Ханбогд сумын 
залуу харваач Б.Алтанхүү  

Эмэгтэйчүүдээс:
Нэгдүгээр байр: Өмнөговь аймгийн 

Номгон сумын уугуул, “Монте” 
багийн харваач, спортын дэд мастер 
Б.Сүрэнжаргал

Хоёрдугаар байр: Ханбогд сумын 
харваач, аймгийн гоц харваач 
Б.Дуламсүрэн

Гуравдугаар байр: Ханбогд сумын 
харваач, үндэсний сурын улсын 
нэгдүгээр зэргийн харваач С.Батчимэг 

Сумын үндэсний сурын холбоо 
наадмын хоёр дахь өдөр “Есүхэй” нэртэй 
бооцоот тэмцээнийг зохион байгуулсан 
юм. Уг тэмцээнд 20  шахам харваач 
оролцсоноос өмнөх өдөр нь үндэсний 
сурын тэмцээнд түрүүлж, сумын мэргэн 
цол хүртсэн У.Эрдэнэбулган түрүүлж, 
эмэгтэйчүүдийн сурын тэмцээнд 
гуравдугаар байр эзэлсэн, үндэсний 
сурын нэгдүгээр зэргийн харваач 
С.Батчимэг удаалсан юм.   

ШАГАЙН ХАРВАА: 
Багийн харваа: 
Нэгдүгээр байр: Улсын мэргэн 

М.Доржсүрэн ахлагчтай баг
Хоёрдугаар байр: Ахмадын хорооны 

М.Цолмон ахлагчтай баг
Гуравдугаар байр: Аймгийн мэргэн 

Д.Ойдовжамц ахлагчтай баг 
Хувийн цуваа харваа:  
Нэгдүгээр байр: Аймгийн гоц мэргэн 

Ш.Батбаяр
Хоёрдугаар байр: Ахмад харваач 

Д.Намжилмаа
Гуравдугаар байр: Улсын гарамгай 

мэргэн С.Бат-Эрдэнэ  
Наадмын хоёр дахь өдрийн орой 

хурдан морьдын уралдаанд түрүүлж, 
айрагдсан хүлэг морьдоо цоллож, 
түрүүлж үзүүрлэсэн, их шөвөгт 
шалгарсан бөхчүүд, тэмцээнд тэргүүлсэн 
сурчид, шагайн харваачдад шагнал 
гардуулж, баяр хүргэв.  

Ханбогдынхон түүхт ойн наадмаа 
ийнхүү ёслон тэмдэглэсэн юм. 
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  Ханбогд сумын 94, эрүүл мэндийн салбарын 
түүхт 80 жилийн ойн баяр наадмын үеэр тантай 
уулзаж байна. Сум орныхоо талаар товч танилцуулна 
уу? 

Энэ жил манай нутагт хур бороо элбэгтэй дэлгэр 
сайхан зун болж байна. Хүн, малын зоо тэнийсэн 
энэ сайхан цагт сумынхаа баяр наадмыг  ёслол 
төгөлдөр тэмдэглэж байна. Ханбогд бол эртний 
түүхтэй сум. Ирэх жил 95 жилийнхээ ойг тэмдэглэнэ. 
Монгол Улсдаа хоёр бөхт тэмээгээрээ тэргүүлдэг. 
Анх Галба нэртэй байгуулагдсан, хожим нь Ханбогд 
хайрхнаараа овоглосон түүхтэй. Энэ нутгаас гавьяат 
малчин Д.Хүүхэн, гавьяат барилгачин Тэрбиш, генерал 
Даш, яруу найрагч Х.Сүглэгмаа гээд олон гавьяатан, 
алдартан төрсөн юм. Анхны их хурлын сонгуульд хоёр 
депутат сонгогдож байж. Эрүүл мэндийн салбарын 
түүхт 80 жилийн ой энэ жил бас давхцаж байна. Хэдхэн 
жилийн өмнө “Оюу толгой” компани болон орон нутгийн 
төсвөөр сум дундын эмнэлэг барьсан. Монголын 
сумдад олон байхгүй, сайхан эмнэлэг болсноор 
бахархаж байна. 

“Оюу толгой” компанитай хэрхэн хамтран ажиллаж 
байгаа талаараа ярина уу?

“Оюу толгой” компани Ханбогд сумын төдийгүй 
Монгол Улсын олон мянган залуусыг ажлын байраар 
хангаж, улс орон, орон нутгийн хөгжил цэцэглэлтэд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгааг дурдахад таатай 
байна. Оюу толгой бол дэлхийд тэргүүлэх арвин 
нөөцтэй орд. Ийм ордтой Ханбогдынхон бид туйлын 
азтай ард түмэн. Тийм учраас ийм сайхан үүцнийхээ 
үр өгөөжийг хүртэх учиртай хүмүүс. Бид “Оюу толгой” 
компанитай Хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг. 
Тэрхүү гэрээнд орон нутгийн хөгжүүлэх тухай заалт бий. 

Сүүлийн үед компанийн нийгмийн хариуцлага гэж 
их ярих болжээ. “Оюу толгой” компани энэ чиглэлээр 
орон нутагт ямар ажил хийж байна вэ?

“Оюу толгой” компани орон нутагт хариуцлагатай 
уул уурхайг эрхэлж байна. Нийгмийн хариуцлагынхаа 

хүрээнд орон нутагт дэд бүтэц, боловсрол, эрүүл мэнд, 
соёл гээд олон салбарт томоохон бүтээн байгуулалт 
олныг хийсээн. Тэдний хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 
олон бүтээл байгуулалт орон нутагт бий. Хамгийн 
сүүлчийн жишээ гэхэд саяхан ашиглалтад хүлээн авсан 
400 хүний суудалтай “Үлэмжийн чанар” соёлын төвийн 
сандал гээд дотоод тавилгыг эднийх хийж өглөө. 
“Оюу толгой”-н хөрөнгө оруулалттай хоёр цэцэрлэг, 
нэг сургууль бий. Ирэх аравдугаар сард 640 хүүхдийн 
сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор 
ашиглалтад орно. Сумын төвд хатуу хучилттай таван 
км зам тавьсан, удахгүй Ханбогд-Оюу толгойн уурхай 
чиглэлийн 35 км зам ашиглалтад орно. 11 тэрбум 
төгрөгийн өртөгтэй Цэвэр ус хангамжийн цогцолбор 
байгуулсан. Долоон тэрбум төгрөгөөр Монголд хаа ч 
байхгүй Малын эрүүл мэндийн сум дундын төв, уурын 
зуухыг шинээр байгууллаа. Энэ бүхэнд нутгийн ард 
түмэн талархалтай байдаг юм.

Монгол Улсад өөр хаана ч байхгүй Гурван талт 
зөвлөл танай суманд байдаг гэсэн. Энэ зөвлөлийн 
талаар хэлж өгнө үү?

Гурван талт зөвлөлд “Оюу толгой” компани, сумын 
засаг захиргаа болон малчдын төлөөлөл багтдаг 
юм. Уул уурхай бүхий бусад сумдад туршлага, үлгэр 
жишээ болохуйц хамтын ажиллагааны хэлбэр. Гурван 
тал аливаа асуудлыг зөвшилцөж, нэгдсэн шийдвэрт 
хүрэхэд маш чухал ач холбогдолтой. Ханбогдын малчид, 
ард иргэдийн амьжиргааг тогтвортой байлгахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Дээр дурдсан Малын эрүүл 
мэндийн төвд гэхэд мал нядалгааны шугам, малчдын 
зах, өвсний фонд байгуулах, “Ангус” үүлдрийн үхэр өсгөх, 
Галбын улаан тэмээ, “Гавилууд” омгийн хонины  ноос 
боловсруулах гээд хийх ажил их байна. Алсын зорилго 
бол Оюу толгойн уурхайн ажилчдын хэрэгцээнд 
бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх явдал. 

“Оюу толгой”-н хөрөнгө оруулалттай “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан” гэж нэг буянтай байгууллагын 
сураг дуулдах юм. Тэр ямар учир, зорилготой сан бэ?  

Ш.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ: 
“ХАНБОГДЧУУДЫН 
МӨРӨӨДЛИЙГ БИЕЛҮҮЛЭХЭД 
“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ ЗҮЙЛ 
БҮРЭЭР ДЭМЖИНЭ ГЭЖ 
ИТГЭЖ БАЙНА”
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг дарга 
Шанжмятавын Эрдэнэжаргалтай ярилцлаа.
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БАЯН-ОВООГИЙН 
ТАРИАЛАНЧИД ХӨРГҮҮРТЭЙ 
МАШИН, ХҮЛЭМЖЭЭ ГАРДАН 
АВЛАА

  “Оюу 
толгой” ХХК-
ийн нийгмийн 
хариуцлагын 
хүрээнд 
Өмнөговь аймаг 
болон түнш 
сумдын хамтын 

ажиллагааг өргөтгөн бэхжүүлэх зорилгоор Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих санг байгуулан хамтран ажиллаж 
эхлээд 3 жил болжээ.

2018 оноос эхлэн түнш сумдууд болон Өмнөговь 
аймгийн уул уурхайгүй сумдуудтай хамтран ажиллах 
хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулан ажиллаж байна. 
Энэхүү хамтран ажиллах хөрөнгө оруулалтын хүрээнд 
Баян-Овоо сум орон нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, 
орон нутагтаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйлчилгээг 
хөгжүүлэх төслүүдийг дэмжин ажиллах чиглэл гаргаж, 
анхлан “Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 
байгуулсан жишиг газар тариалангийн талбайн 
тариаланчдаа дэмжин, тариалсан ногоогоо тээвэрлэх 
автомашин, ахин шинээр хүлэмж нэмэгдүүлэх 
ажлуудыг санхүүжүүлэн дэмжиж ажиллаж байна. 
Орон нутагт тариалан ургуулсан хүнсний ногоогоо 
хэрэглэгчдэдээ чанартай тээвэрлэн хүргэх хүнс 
тээвэрлэх зориулалтын хөргүүртэй автомашин болон 
хүлэмжээ өнөөдөр газар тариалан эрхлэгч иргэддээ 
хүлээлгэн өглөө.

Мөн энэ жил Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн 
хөрөнгөөр Баян-Овоо суманд газар тариалангийн 
талбайруугаа 108 сая төгрөгөөр цахилгаан эрчим 
хүч татах төслийг хийхээр болж энэ өдөр гүйцэтгэгч 
компани сумтай ажлын гэрээгээ байгуулж 10 дугаар 
сарын 10-нд хүлээлгэн өгөхөөр үзэглэлээ. 

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг, зарим 
сумдтай байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний 
хүрээнд “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-г 
байгуулсан. “Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийг 
хөгжүүлэхэд зориулж, жил бүр таван сая ам.долларын 
хөрөнгө оруулалт хийдэг юм. Энэ санхүүжилтээр орон 
нутагт томоохон бүтээн байгуулалт хийх боломжтой. 
Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах, “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-г бий болгоход “Оюу толгой” 
компанийн Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа чухал үүрэг гүйцэтгэснийг онцолж байна. 
“Оюу толгой” компаниас орон нутагт хэрэгжүүлж буй 
бүхий л төсөл, хөтөлбөрийг энэ сангаар дамжуулан 
хэрэгжүүлж байна. 

Ханбогд сумын  хэчнээн хүн “Оюу толгой “компани, 
Оюу толгойн уурхайд ажиллаж байна вэ?

Одоогийн байдлаар манай сумын 1800 иргэн 
ажиллаж байгаа. “Оюу толгой” манай суманд янз 
бүрийн мэргэжлээр сургалт зохион байгуулж, цөөнгүй 
залуусыг мэргэжилтэй болгож байна. Тэд маань 
цаашид энэ уурхайд ажиллах боломжтой. 

“Оюу толгой” компани, Ханбогд сумын сайн 
түншийн харилцаа, хамтын ажиллагааны ирээдүйг 
хэрхэн төсөөлж байна даа?

Энэ хамтын ажиллагааны үр дүнд ирээдүйд Ханбогд 
маань хот болж өргөжин тэлж хөгжих болно гэж 
төсөөлж байна. Ингэж мөрөөдөж, тэрхүү мөрөөдөлдөө 
хүрнэ гэж найдаж байна. Үүний тулд дэд бүтэц, үерийн 
далан, орон сууцны хороолол барих гээд хийх ажил 
их байна. Бидний энэ хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд 
“Оюу толгой” компани зүйл бүрээр дэмжинэ гэж итгэж 
байна. 

Сүүлчийн хариултыг танд үлдээе?
Наадмын дараа намар гэлцдэг. Одоо өвлийн 

бэлтгэлээ базаах ажилдаа шамдан орно доо. 

14 ШИНЭ ТӨГСӨГЧ 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНДЭЭ 
ГАРЫН ҮСГЭЭ ЗУРЛАА

  “Оюу толгой” компани 14 шинэ төгсөгчөөр бүл 
нэмлээ. Тус компаниас хэрэгжүүлдэг “Шинэ төгсөгчийг 
төгөлдөржүүлэх” хөтөлбөрт энэ жил шалгарсан 14 
шинэ төгсөгч хөдөлмөрийн гэрээндээ гарын үсэг зурж, 
ажлын гараагаа эхлүүллээ. 

Тэдний нэг нь Гүний уурхайн хэлтэст 
Шинэ төгсөгч уурхайн инженерээр 

ажиллаж байгаа Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын харьяат 
Гантөмөрийн Цэдэн юм.

Шинэ төгсөгчийн хөтөлбөр 
2011 оноос эхлэн хэрэгжиж 

эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд 128 
залуу уг хөтөлбөрт хамрагдаад байна. 

Энэ жил шалгарсан 14 залуу маань дөрвөн жилийн 
хугацаанд “Оюу толгой” компанид мэргэжлийнхээ 
чиглэлээр ажиллах бөгөөд цаашдаа өөрсдийгөө 
хөгжүүлж, идэвх зүтгэлтэй ажилласан тохиолдолд  
компанийн үндсэн ажилтан болох  боломжтой юм. 
Одоогоор хөтөлбөрт хамрагдсан  66 залуу компанийн 
үндсэн ажилтнаар ажиллаж байна. 
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ГАЛЫН МАШИН 
ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГЛӨӨ

“МӨНХ НОГООН ГАЛБА” 
НЭЭЛТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

  “Оюу толгой” ХХК-ийн Гэнэтийн 
ослын багийн хамт олон өөрсдийн 
санаачлагаар хандив цуглуулан дунд 
оврын автомашин худалдан авч, гал 
унтраах төхөөрөмжөөр тоноглон 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
Гал түймэр унтраах, аврах 66-р ангид 
өнөөдөр гардуулж өглөө. Уг машиныг 
хүлээлгэж өгөх ёслолын ажиллагаанд 
Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын 
газрын дарга, хурандаа Л.Баярсайхан, 
Ханбогд сумын удирдлага, Гал унтраах 
66-р ангийн хамт олон оролцлоо. 

Саяхан байгуулагдсан 66-р нь анги 
өөрийн гэсэн автомашин, гал унтраах 
багаж хэрэгслээр хомс байгаа бөгөөд 
ирэх жилээс л шинэ техник хэрэгсэлтэй 
болох юм. Энэхүү гардуулж буй 
тоноглосон машин зориулалтын гал 
унтраах машиныг бодвол харьцангуй 
жижиг хэмжээний гал унтраах хүчин 
чадалтайн хажуугаар цаашид шуурхай 
албанд бусад зориулалтаар ашиглах 
бүрэн боломжтой. 

Манай Гэнэтийн ослын баг Өмнөговь 
аймгийн Онцгой байдлын газраас 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч нягт 
хамтран ажилладаг бөгөөд өнгөрсөн 
хугацаанд нутгийн иргэдийн амь нас, 
эд хөрөнгийг авран хамгаалахад 
тусалсаар ирсэн юм. Цаашид ч Ханбогд 
сумын иргэд, аж ахуйн нэгжийг гамшиг, 
гэнэтийн ослоос авран хамгаалахад 
мэргэжил нэгт нөхөдтэйгөө хамтран 
ажилласаар байх болно. Эрүүл, аюулгүй 
орчинг бүрдүүлэхэд цаг наргүй хүчин 
зүтгэж байдаг залуустаа баярлалаа. 

  Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 
байгаль орчны мониторингийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх Ханбогд сумын 
төрийн бус байгууллага Мөнх ногоон 
Галба 2018 оны 9 дүгээр сар 1-нд 
нээлттэй өдөрлөг Галба талбайд 
зохион байгууллаа.  Анх 2010 оноос 
нутгийн иргэд, малчдын санаачлага, 
Оюу Толгой компаний дэмжлэгтэйгээр, 
сайн дурын үндсэн дээр эхлүүлж 
байсан хамтын оролцоотой байгаль 
орчны мониторингийн хөтөлбөрийн 
үйл ажиллагаанд оролцогч малчид 
зохион байгуулалтад орж 2017 оны 
11 сард төрийн бус байгууллага 
байгуулсан юм.  Ингэснээр байгаль 
орчны мэдээлэл цуглуулах, үр дүнг 
боловсруулж тайлан бичих, эргээд 
нутгийн иргэдэд мэдээлэл түгээж 
зөвлөлдөх үйл ажиллагааг бие даан 
гүйцэтгэх юм.  Төрийн бус байгууллагын 
үйл ажиллагаа нь ус, ургамал-бэлчээр, 
зэрлэг амьтад, агаарын чанар, уул уурхай 
дэд бүтцийн хөгжлийн нөлөөллийн 
хяналт шинжилгээ, экологийн боловсрол 
зэрэг чиглэлээр хийгдэнэ.  Иргэдийн 
экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 2018-2019 онд төлөвлөсөн 
ажлын хүрээнд Ханбогд сумын ерөнхий 
боловсролын сургууль нь Олон улсын 
Шувуулахуйн холбооны дэргэдэх 
Сургууль хоорондын харилцааны 
хөтөлбөрт Монгол улсаа төлөөлөн 
оролцох 33 дахь гишүүнээр нэгдэн 
орлоо. Ингэснээр Ханбогд сумын 

сургуулийн сурагчид олон улсын 
хүүхдүүдтэй найз болох, экологи байгаль 
хамгааллын мэдлэг мэдээлэл харилцан 
солилцох, идэвхитэй оролцсон сурагчид 
олон улсын наадам, зөвлөгөөнүүдэд 
улсаа төлөөлөн оролцох үүд хаалга 
нээгдлээ.  

Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр төрийн 
бус байгууллагын Гүйцэтгэх захирал 
Д.Буянтогтох хэлсэн үгэндээ “Бид 
малчдыхаа оролцоотой, иргэдийхээ 
оролцоотой шинжлэх ухаанч мониторинг 
судалгааны ажлыг олон жилийн туршид 
хийж, ирээдүйдээ байгаль хамгааллын 
үйл ажиллагаа явуулах төрийн бус 
байгууллага байгуулагдаж үүд хаалга 
нээж байна, 2018  оны 8 дугаар сарын 
1-нээс байнгын үйл ажиллагаатай 
офис ажиллуулж эхлэсэн, байгаль 
орчны мэргэжилтэй нутгийн гурван 
залуучуудыг ажилд аваад байна” хэмээн 
онцлон дурьдав.  Нээлттэй өдөрлөгийн 
үеэр үг хэлж оролцсон хүн бүр байгаль 
хамгааллын чухал ач холбогдолтой 
амьтан ургамлын мэдээлэл өгч байсан 
нь онцлогтой байв.  
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МАНЛАЙЧУУД 
САЙХАН НААДЛАА

“ОРЧЛОНД 
УНАСАН 
ГАЗАР 
МИНЬ” 
ХӨШӨӨНИЙ 
НЭЭЛТ 
БОЛЛОО

  Манлай сум үүсэн байгуулагдсаны 
94 жилийн ой, Ардын баатар Д.Нанзадын 
нэрэмжит Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 80 жилийн ой, Эрүүл мэндийн 
төвийн 80 жилийн ойн баяр наадмаа 
8-р сарын 8,9,10 өдрүүдэд тэмдэглэн 
өнгөрүүллээ. 

Эрүүл мэнд, боловсролын байгууллагын 
түүхт ой давхацсан дэлгэр зуны наадмаар 3 
аймгийн 7 сумын 120 гаруй хурдан хүлгүүд 
хурд шандасаа сорин уралдсанаас адуун 
сүргийн манлай хурдан азарганы уралдаанд 
түрүү магнайд Манлай сумын уяач Б. 
Бат-Оргилын загал, аман хүзүүнд Манлай 
сумын уяач С. Дүүбаатарын хүрэн халзан, 
айргийн 3-т Дорноговь аймгийн Мандах 
сумын уяач З.Батаахүүгийн цоохор, айргийн 
4-т Манлай сумын уяач О. Бат-Эрдэнийн 
хээр алаг, айргийн 5-т Манлай сумын уяач 
Д.Мэндсайханы хар халтар, хурдан их насны 
морьдын уралдаанд Дундговь аймгийн 
Өлзийт сумын уяач Л. Отгоннямын хар, 
Манлай сумын уяач Б. Батхүүгийн хүрэн, 
Цогтцэций сумын уяач С. Нарангэрэлийн 
хар, Манлай сумын уяач Б.Чулуунхүүгийн 
буурал, хурдан соёолонгийн уралдаанд 
Дундговь аймгийн Өлзийт сумын уяач 
Н. Оргилсайханы хар, Манлай сумын 
уяач Н. Эрдэнэбаатарын хээр, Цогтцэций 
сумын уяач Б.Мөнх-Эрдэнийн хонгор, 
Манлай сумын уяач Д. Мөнхбатын ухаа, 
Манлай сумын уяач С.Адъяабаатарын 
хүрэн, хурдан хязаалангийн уралдаанд 
Манлай сумын уяач Г. Буянхүүгийн хар, 
Цогтцэций сумын уяач Б. Мөнх-Эрдэнийн 
хүрэн халзан, Өлзийт сумын уяач 

Ш.Зоригтбаатарын зээрд, Манлай сумын 
уяач А. Түвшинбазарын цэгээн, Манлай 
сумын уяач Х.Хувьтөгөлдөрийн бор, хурдан 
шүдлэнгийн уралдаанд Манлай сумын уяач 
С. Содхүүгийн бор, Манлай сумын уяач Б. 
Энхбаярын цэгээн, Манлай сумын уяач 
Б. Отгончулууны хүрэн, Цогтцэций сумын 
уяач Д. Одгаригийн зээрд, Цогтцэций 
сумын уяач Ч. Цоггэрэлийн хонгор, хурдан 
дааганы уралдаанд Манлай сумын уяач 
О. Бат-Эрдэнийн  шарга, Манлай сумын 
уяач Т.Сугирын хар, Өлзийт сумын уяач 
Ш. Наранболдын хар, Манлай сумын 
уяач Б.Амартүвшингийн хүрэн, Ханбогд 
сумын уяач Б. Наранбаатарын хээр тус тус 
хурдалж уясан эзэн, унасан хүүхэд, хурсан 
олноо баясгалаа.  

Хүчит 64 бөх уран мэхийг уралдуулан 
барилдсанаас Дорноговь аймгийн Мандах 
сумын харьяат сумын заан И.Баатарчулуун 
түрүүлж, Манлай сумын харьяат аймгийн 
заан С. Батбаяр үзүүрлэж, Номгон сумын 
харьяат аймгийн арслан У. Анхбаяр, 
Манлай сумын харьяат аймгийн начин Б. 

Баттүвшин нар шөвгөрлөө. Өсвөрийн 32 
бөх барилсанаас Манлай сумын харьяат Т. 
Тэмүүгэн түрүүлж, Э.Болдбаяр үзүүрлэж, 
Цогтцэций сумын харьяат Э. Өсөхбаяр, 
Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 
харьяат Г. Өлзийсайхан шөвгөрлөө.  

Үндэсний сурын эрэгтэй харваанд 
тэргүүн байрыг Манлай сумын харваач Д. 
Нямдорж, дэд байрыг Дорноговь айгийн 
Сайхандулаан сумын харваач Т. Билгүүн, 
3-р байрыг Манлай сумын харьяат МУ-ын 
спортын дэд мастер Б. Мэндбаяр, эмэгтэй 
харваанд тэргүүн байрыг Манлай сумын 
харваач Б. Цэнгэлмаа, дэд байранд 
Дорноговь аймгийн Мандах сумын харваач 
А. Энхжаргал, 3-р байранд Манлай сумын 
харваач Д. Доосмаа, хүүхдийн эрэгтэй 
харваанд тэргүүн байрыг Дорноговь 
аймгийн Сайхандулаан сумын харваач 
М. Эрдэнэдалай, дэд байр Манлай сумын 
харваач Н. Золбаяр, 3-р байр Манлай сумын 
харваач М. Нандин-Оргил, хүүхдийн эмэгтэй 
харваанд тэргүүн байрыг Манлай сумын 
харваач Э. Нандин-Эрдэнэ эзэллээ.  

Үндэсний шагайн харваанд тэргүүн 
байрыг Н. Баасанжав ахлагчтай 
Манлай сумын шагайчид, дэд байрыг П. 
Бямбатогтох ахлагчтай Ханхонгор сумын 
шагайчид, 3-р байрыг Ө. Жаргалсайхан 
ахлагчтай Дорноговь аймгийн Мандах 
сумын шагайчид тус тус эзэлсэн бол хувийн 
цуваа харваанд Манлай сумын харваач Д. 
Энхбаяр түрүүлж Манлай сумын харваач 
Б. Өлзийбаяр, Ханхонгор сумын харваач 
И. Эрдэнэжаргал нар удаах байруудыг 
эзэллээ. 

  Манлай сум 
байгуулагдсаны 94 жил, эрүүл 
мэндийн төв байгуулагдсаны 
түүхт 80 жилийн ойн босгон 
дээр “Орчлонд унасан газар 
минь” хөшөөний нээлтээ 
хийлээ. Уг хөшөөг 1956-1997 
онд  хүн эмнэлгийн төрөх тасаг 
байсан барилгын буйран дээр 
2 метр өндөр боржин чулуугаар 
хүүхдээ тэвэрч суугаа алдарт 
эхийн 1 дүгээр одонт эмэгтэйг 
дүрслэн бүтээжээ. Энэхүү 
хөшөөг уран сийлбэрч Б.Төгсөө 
бүтээсэн байна. 
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АЮУЛГ�Й АЖИЛЛАГАА БОЛ
Х�Н Б�РИЙН ��РЭГ ХАРИУЦЛАГА М�Н

  Оюу толгойн уурхайн зэсийн баяжмалыг олон 
улсын зах зээлд анхлан нийлүүлсний таван жилийн  
түүхт ойн өдөр өнгөрсөн сард тохиов.

Агаарын зургаас илрүүлсэн өвөрмөц формацийг 
судлахаар геологич Д.Гарамжав Оюу толгойд 
анх хөл тавьснаас хойш 31, өндөр агууламжтай 

хүдрийн биетийг илрүүлснээс хойш 12 жилийн 
дараа Оюу толгойн уурхай мэндэлсэн түүхтэй. 
Бүтээн байгуулалтынхаа нүсэр их ажлыг нугалж, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа жигдрүүлж чадсан 
“Оюу толгой” төсөл алхам алхмаар дэлхийн хамгийн 
том зэсийн уурхайн нэг болон хөгжиж байна.

2013 оны долдугаар сарын 9-ний өдөр “Монголд 
үйлдвэрлэв” шошготой 576 тонн зэсийн баяжмал 
ачсан 16 машин бүхий анхны цуваа БНХАУ-ын 
хилийн зүг хөдөлснөөр “Оюу толгой” компани зэсийн 
баяжмалаа экспортод албан ёсоор гаргаж эхэлсэн 
түүхтэй. 
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АЮУЛГ�Й АЖИЛЛАГАА БОЛ
Х�Н Б�РИЙН ��РЭГ ХАРИУЦЛАГА М�Н

“МАЗААЛАЙ” ЗООГИЙН 
ГАЗАР АШИГЛАЛТАД ОРОВ

   Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
ид өрнөснөөр Оюу толгойн уурхайн 
ажилчдын тоо эрс өссөн билээ. Үүнтэй 
холбоотойгоор уурхайд “Мазаалай” нэртэй 
шинэ зоогийн газрыг байгуулж, саяхан 
ашиглалтад орууллаа. “Мазаалай” зоогийн 
газар   нэг зэрэг 1500 үйлчлүүлэгч хүлээн 
авах хүчин чадалтай, Монгол Улсдаа 
хамгийн том, хамгийн сүүлийн үеийн 
тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглосон 
анхны зоогийн газар. Энэхүү зоогийн 
газар нийтдээ 7200 ам метр талбайтай. 
Үүнд:

• Үйлчилгээний хэсэг 4600 ам метр  
• Хоол үйлдвэрлэлийн хэсэг  2500 ам 

метр 
• Хүнсний агуулах 1000 ам метр. 

Шинэ зоогийн газар байгуулснаар хоол 
үйлчилгээ,  үйлдвэрлэлийн  хүчин чадлыг 
өмнөхөөс нь  2.5  дахин нэмэгдүүлжээ.

 Зоогийн газрын дэргэд хамт олны 
хүлээн авалт, тэмдэглэлт өдөр, бусад үйл 
ёслол, үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

зорилготой 600 ам метр талбай бүхий 
200 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай “Говь” 
ресторантай. Мөн ажилчдын эрүүл 
хооллолтын дэмжих зорилгоор тусгай 
үйлчилгээний хэсгийг гаргасан байна. 
Үйлчилгээний зургаан хэсэгт   монгол 
болон бусад олон үндэстний хоол, эко 
хоол, амттан, жүүс, зууш  зэрэг үйлчилгээг 
нэг зэрэг, өөрийн сонголтоор авах 
боломжтой юм.

 Хоол үйлдвэрлэлийн “Эс Эс Эм” 
компанийн эвсэг хамт олон уурхайн 
ажилчдын хүнсний хэрэглээний 85 гаруй 
хувийг үндэсний томоохон үйлдвэрүүдээс 
татаж, хоолны үйлчилгээг хамгийн таатай 
орчинд, чанартай, шуурхай хүргэж байна. 
Тус   компанийн мэргэжлийн тогооч, 
эрүүл ахуйч, технологич, туслах ажилтан 
зэрэг 450 гаруй ажилтан гурван ээлжээр 
ажиллаж байна.  Шинэ зоогийн газар 
ашиглалтад орсноор 100 гаруй ажлын 
байр шинээр бий болжээ. 

У.ДУМАА ГУАЙН ТАВАН 
ХҮҮХЭД НЬ “ОЮУ ТОЛГОЙ”-Д 
АЖИЛЛАДАГ

  2018 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар “Оюу толгой” компанийн нийт 
ажиллах хүчний 93  хувийг монгол иргэд 
бүрдүүлж байна. Тэдний 20.1 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. 
Зарим гэр бүлээс 2-3 хүн “Оюу толгой”-д 
ажилладаг жишээ ч цөөнгүй бий. 

Саяхан болсон Ханбогд сумын баяр 
наадмын үеэр гэр бүлийнх нь 5-6 хүн “Оюу 
толгой”-д ажилладаг нэгэн эмэгтэйтэй 
уулзлаа. Түүнийг Уртнасангийн Думаа 
гэдэг аж. Ханбогд сумын Номгон багийн 
малчин тэрээр сумын төвөөс 100 гаруй 
км хол Хөх нүдэн гэдэг газар зусч байгаа 
гэнэ. Таван хошуу мал сүрэг нийлсэн 
хагас мянган толгой малтай юм байна. 

У.Думаа гуай аль далаад оны дундуур 
дунд сургуулиа төгсөөд эвлэлийн 
илгээлтээр малчин болж, 20 шахам жил 
“Галбын хөгжил” нэгдлийн үхэр маллажээ. 
Нэгдэл тарсны дараа хувийн мал аж 
ахуйгаа эрхэлж байгаад тэтгэвэртээ 
гарсан ч малаасаа холдсонгүй. Дунд хүү 
Батхуяг нь  эхтэйгээ хамт малаа маллаж 
буй аж. У.Думаа гуай зургаан хүүхэд 
төрүүлж өсгөсний тав нь “Оюу толгой”-той 
ажил, амьдралаа холбожээ. 

Ууган хүү Бат-Эрдэнэ “Оюу толгой”-н 
хэрэгцээт  шатахуун тээвэрлэдэг, 
охин Урнаа хүний нөөцөд, охин Удвал 
үйлчилгээнд, охин Урансайхан захиргаанд, 
хүү Баянбилэг цахилгаанчнаар ажилладаг 
аж. Түүгээр ч барахгүй Урансайханы 

нөхөр Ундрахбаяр хүргэн нь Оюу толгойн 
уурхайд ажилладаг гэнэ. 

У.Думаа гуай “Дэлхийд тэргүүлэх 
энэ том компанид ажилласнаар үр 
хүүхдүүдийн маань амьдрал өөдлөн 
дэвжиж байгааг харахад сайхан байх юм.  
Түүний ачаар тэдний маань үр хүүхдүүд 
цөм дээд боловсролтой боллоо. Орон 
нутгийн иргэд бид Оюу толгойн уурхай 
хэмээх арвин баялгийнхаа өгөөж хишгийг  
хүртэж байна. Үүний ачаар манай нутгийн 
олон залуус ажил амьдралаа дээшлүүлж 
байна.  Ийм баялагтай нутагт төрснөөрөө  
бахархаж байна. Орон нутагт олон сайхан 
бүтээн байгуулалт өрнүүлж байгаа “Оюу 
толгой” компанийн удирдлага, хамт олонд 
талархаж байна” гэж ярьсан юм.  
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МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ
СТРАТЕГИЙН ХҮРЭЭНД 2018 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН 
БАГЦ ТЕНДЕРҮҮД ЗАРЛАГДЛАА

ТАЛАРХАЛ

  “Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, 
өрсөлдөх чадвар бүхий дотоодын ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор 
Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авах “Монголд үйлдвэрлэв” тусгай 
стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг 
стратегийн хүрээнд дор дурдсан нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэн нийлүүлэх 
оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт нээлттэйгээр 
зарлагдаад байна.

• Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн тусгай 
зориулалтын нэг удаагийн комбинзон 
нийлүүлэх тухай

• Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн нэг удаагийн 
тоосны маск нийлүүлэх тухай (Өмнөговь 
аймгийн ханган нийлүүлэгчдэд зорилтот 14 
бараа бүтээгдэхүүний нэг)

• Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн гагнуурын 
электрод нийлүүлэх тухай

• Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн цутгамал эд анги, 
сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх тухай

• Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн эрэг боолт 
нийлүүлэх тухай

Дээрх зарлагдсан оролцох сонирхлоо илэрхийлэх 
хүсэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг сонирхсон аж 
ахуйн нэгж, байгууллагууд манай компанийн цахим 
хаяг www.ot.mn болон олон нийтийн сүлжээн дахь 
фэйсбүүк хуудаснаас авах боломжтой. 

“Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт оролцох 
сонирхлоо илэрхийлэхийг урьсан заруудын зорилго 
нь бидний хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой, 
одоогоор зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
болон ирээдүйд бий болох үйлдвэрлэгчдийг нээн 
илрүүлэх явдал юм. 

  Эрүүл мэндийг дэмжих 
жилийн хүрээнд Оюу толгойн 
СОС эмнэлгээс Ханбогд СДЭ-т 
лабороторын био химийн 
урвалж онош, гэмтэлтэй 
өвчтөнг тээвэрлэхэд 
хэрэглэдэг хүзүүний чиг, 
хатуу хавтан, толгойн болон 
биеийн бэхэлгээг хандивлаж 
хэрхэн ашиглах талаар анхан 
шатны сургалт өглөө. Дэмжин 
ажилладаг СОС эмнэлэгийн 
хамт олон болон Оюу толгой 

ХХК-ийн орон нутгийн 
харилцааны хэлтэсийн хамт 
олондоо баярлалаа. Та бүхэнд 
ажлын өндөр амжилт хүсэж 
эрүүл энхийг хүсье.

Мөн ханбогд сдэ-н түүхт 80 
жилийн ойд хандив өргөсөн 
нийт иргэд аж ахуйн нэгж 
албан байгууллага та бүхэнд 
гүн талархал илэрхийлж эрүүл 
энхийг хүсье.

Хүндэтгэсэн ханбогд сдэ-н 
хамт олон. 
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Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

  Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн  (ГТЗ)1 
болон Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хорооны хурал 
2018 оны 08 дугаар сарын 1-2-7нд Иргэдийн хөгжлийн 
төвд боллоо. Хуралд ГТЗ-ийн гишүүдээс гадна  Эрх 
зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений газрын 
(ЭЗНХЗОГ)2 чиглүүлэгч Б.Нандинчимэг  гэрээний 
хэрэгжилтэнд  хяналт хийж оролцлоо. Мөн малчдын 
гомдол барагдуулах гэрээнд тусгагдсан төсөл 
хөтөлбөрүүдийг  боловсруулах мэргэжлийн зөвлөгөө 
өгөх Хөгжлийн шийдэл ТББ-н зөвлөх Л.Төгсбаяр, 
П.Амармэнд нар оролцсон. Хурлаар хэлэлцсэн гол 
асуудлууд, хэлэлцүүлгийн үр дүнг тоймлон мэдээлж 
байна.

Малчдын гомдлыг барагдуулах  гэрээний хүрээнд 
Ханбогд сумын малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хувь 
нэмэр оруулах зорилгоор тогтвортой амьжиргааг 
дэмжих долоон төслийг хэрэгжүүлэхээр тохирсон. 
Үүний дотор  малчдын зах байгуулах буюу малын 
гаралтай түүхий эдийг үйлдвэрлэгчид ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох, малын тэжээлийн 
ургамал тариалах, мал нядалгааны зам барьж байнгын 
ажиллагаатай болгох, худаг засварын баг байгуулах, 
хороо засварын баг байгуулах  гэх мэт төслүүд багтсан. 
Эдгээрийг хэрэгжүүлэх бизнесийн төсөл боловсруулах 
үүрэгтэй ажиллаж буй “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-ийн 
мэргэжилтэн П.Амармэнд, менежер Л.Төгсбаяр нар 
Зөвлөлийн хуралд оролцож, төслийн үр өгөөж болон 
менежментийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулсан 

бөгөөд орон нутгийн засаг захиргаа, малчны төлөөлөл 
нар мал нядалгааны зам, малчны зах, малчдад 
зориулсан үйлчилгээний  төслүүдийг нийт малчдад 
танилцуулж тэдний санал хүсэлтийг авах шаардлагатай 
бол хэлэлцүүлэг хийх, төсөл хэрэгжүүлэгчийг тодруулах 
зэрэг ажлуудыг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлаар батлуулж ирсний дараа Оюутолгой компани 
санхүүжилт хийхээр тохирлоо.

Ундай голын голдрилыг өөрчлөх ажлын хүрээнд 
Ундай голын сав газраар нутагладаг 39 ахмад настан 
сумын “Ахмадын хороо”-той хамтран  соёлын өв болон 
мал маллагааны туршлага хуваалцах сургалтын 
төслийг хэрэгжүүлэхээр тохирсон.

“Бор-Овоо”-ийн шинэ задгайн орчимд дурсгалын 
чулуун самбар байршуулахаар тохирлоо.  Бор-Овоо, 
Уст баг мод болон бусад хашаанаас гадуурх  нөхөн 
сэргээлтийн ажилд малчдын саналыг авч хамтран 
ажиллах ажлын хэсэг байгуулсан.

Дугат, Бор-Овоогийн задгай, Халивын голын урсцын 
бүрэн бүтэн байдлыг хангахтай  холбоотой Дугатын 
зүүн хяраас бууж хог хаягдлын төв рүү явж буй түр 
шороон зам дагуу 3-4 цэгт үерийн ус зайлуулах хоолой 
суурилуулж үндсэн гол руу нийлүүлэх ажлыг ОТ 
компани 10-р сард эхлүүлэхээр тохирсон бөгөөд сайтын 
зарим газраар хаалга, хашааг дотогш татаж Дугатын 
орчимд ус тогтсон хэсгийн газрын хэвгийг тэгшлэх, 
тогтоол ус руу мал ирэхдээ Гашуун Сухайтын замыг 
хөндлөн гардаг хэсэгт малын гарам хийх боломжийг 

судалж, Ундайн голд гүүр барих ажлын төлөвлөгөөтэй 
танилцаж Зөвлөлд мэдээлэхээр боллоо. 

Үр дүнгийн үнэлгээний тайлангийн дүгнэлт 
зөвлөмжийн дагуу  холбогдох малчин өрхүүдтэй  
ярилцаж хэлэлцсэн үр дүнгээ  энэ оны 10-сард ГТЗ-д   
танилцуулж санал авахаар боллоо.   Нөхөн олговор 
дутуу авсан гэж нэхэмжлэл гаргасан 15 малчин өрхтэй 
Оюутолгой компани уулзан тэдний санал хүсэлтийг  
авч хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулж   
“Нэхэмжлэлийн хороо”-ны хуралд  танилцуулахаар  
тохирсон.

Нэхэмжлэлийн хороонд нийтдээ 142 нэхэмжлэл 
ирснээс шалгуур хангасан 48, хангаагүй 50 нэхэмжлэл 
шийдэгдэж үлдсэн нь хэлэлцэгдэх шатандаа явж байна.

Малчдын гомдол барагдуулах гэрээтэй холбоотой 
өөр нэг чухал асуудлыг энэ хурлаар хэлэлцлээ. Энэ 
гэрээнд тохирсны дагуу гэрээний хэрэгжилтийг хянах 
нэг жилийн хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан 
малчдын гомдол барагдуулах гэрээний хэрэгжилтэнд 
хяналт хийсэн ЭЗНХЗОГ-ийн чиглүүлэгч Б.Нандинчимэг 
гэрээний хэрэгжилтийн хэлэлцүүлгийг хөтлөн явууллаа. 
Зөвлөлийн гишүүд хоёр гэрээний хэрэгжилт амжилттай 
болсон эсэх талаар нэгдсэн санал дүгнэлтэнд хүрээгүй 
тул малчдын төлөөлөгч нар малчидтай биечлэн 
уулзаж санал бодлыг сонсож Омбудсмений газарт 
хүргүүлэхээр тохирлоо. Гомдлыг хаахтай холбоотой 
талууд санал зөрүүтэй байсан учраас дараа дахин 
хэлэлцэхээр хойшлуулав. 

1 - 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 сарын 8-нд албан ёсоор байгуулагдсан болно. 2017 оны 5 сарын 9-нд 
гомдол шийдэхийн тулд хийхээр тохирсон ажлын төлөвлөгөө бүхий Малчдын гомдлыг барагдуулах хоёр 
гэрээг байгуулсан. Эдгээр гэрээний хэрэгжилтэнд Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений 
газраас (ЭЗНХЗОГ) мониторинг хийж байна.

2 - Эрх зүйн Нийцэл Хяналт, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газар (ЭЗНХЗОГ) бол Дэлхийн Банкны Группын 
Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (OУСК) болон Олон Талын Хөрөнгө Оруулалтын Баталгааны 
Байгууллагатай (ОТХОББ) холбоотой асуудлаар хөндлөнгийн хараат бус хариуцлагын механизмын 
үйлчилгээ үзүүлдэг хараат бус, бие даасан байгууллага болно.

Өмнөговь аймаг, Ханбогд  сум 2018 оны 8-р сарын 15
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АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

  “Оюу толгой” компани агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
тасралтгүй хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. Байнгын 
хяналт шинжилгээний давуу тал нь хэмжилтийн 
мэдээг хугацааны хувьд нэг минутын нарийвчлалтай 
хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт холбогдох стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд 
автоматаар хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Ингэснээр стандарт 
шаардлагад үл нийцсэн тохиолдолд цаг алдалгүй дүн 
шинжилгээ хийж, эх үүсвэрийг тодорхойлон сайжруулах 
арга хэмжээг даруй авч хэрэгжүүлэхэд нэн тустай юм. 
Станц#1 (ХС) буюу хяналтын цэгийг  уурхайн талбайн 
салхины дээд талд буюу баруун хойд буланд, бусад 3 
станцийг уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны агаарын 
чанарт өөрчлөлт, нөлөөллийг үзүүлж байгаа эсэхийг 
хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох салхины доор 
байршлуудад тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” 
ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг Хаягдал 
хадгалах байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 (ХХУТ)-

ыг Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус 
суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 
2018 оны VII сарын 16-ээс VIII сарын 15-ны хоорондох 
нэг сарын хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны хоногийн дундаж агууламжийг Монгол Улсын 
агаарын чанарын үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулан танилцуулж 
байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд салхины дундаж 
хурд 4.3 м/с буюу олон жилийн дундаж орчимд байсан. 
Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд орсон бороо 123.6мм буюу 
олон жилийн дунджаас хоёр дахин их хуртай байв. Өмнөх 
сартай харьцуулбал бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж 
агууламж бараг хоёр дахин буурсан байна. Энэ сарын 
хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар 
хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.004мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 
0.007 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.005 мг/м3, Станц#4 
(ХХУТ)-д 0.005 мг/м3  тус тус агууламжтай байв. Бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага байв. 
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Станц#4(ХХБ) MNS4585:2016
Салхины дундаж хурд Салхины хамгийн өндөр хурд 


