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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САР

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 
ӨМНӨГОВИЙНХОНД 10 
МАШИН БЭЛЭГЛЭВ

Оюу Толгой компани Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо, Даланзадгад сумын зарим 
байгууллагад 10 автомашин 
бэлэглэв. 

(5-р нүүрт)

УУРХАЙ ДАХЬ АРЫН 
АЛБАНЫХАН
Уурхайд олон мянган хүн ажиллаж, 
амьдарч байгаа болохоор дагаад 
үйлчилгээ буюу арын албаны ажил ч 
тасралтгүй үргэлжилнэ. 

(10-р нүүрт)

ҮНДЭСНИЙХЭЭ ӨВ 
СОЁЛЫГ ӨВЛҮҮЛЭН 
ҮЛДЭЭЕ

Монголын урлагийн 
зөвлөлтэй хамтран Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сумдад 
язгуур урлагийн сургалт 
зохион байгуулж байна.

(9-р нүүрт)

ТАРЬСАН 
МОДОО ХЭН 
ХАМГИЙН САЙН 
УРГУУЛАХ ВЭ?
Оюу Толгой ХХК 2011 оноос мод тарих өдрийг 
тэмдэглэж, үндсэн болон гэрээт компанийн 
ажилтнуудтай хамтран уурхайн талбайд ногоон 
байгууламж байгуулах ажил өрнүүлж ирлээ. 

(3-р нүүрт)
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Галбын говийн зон олон та 
бүхэндээ учирч буй хаврын энэ 
сайхан өдрийн мэндийг “Орон 
нутгийн сонин”-оор дамжуулан 
дэвшүүлье. 

Бидний тухай
Оюу Толгой ХХК-ийн Засгийн газар, 
олон талт хамтын ажиллагааны 
хэлтсийн талаар та бүхэндээ 
мэдээлэл өгөх завшаан олдсонд 
туйлын баяртай байна. Тус 
хэлтэс нь Оюу Толгой компанийг 
төлөөлөн Монгол улсын төр 
засгийн байгууллага, яам, агентлаг, 
төрийн бус байгууллага, гадаад 
улсаас Монгол улсад суугаа 
элчин сайдын яамд, консулын 
газруудтай харилцах харилцааг 
эрхэлдэг юм. Энэ ажлын хүрээнд 
харилцаж буй байгууллагууд, 
албан тушаалтнуудад Оюу Толгойн 
талаар цаг үеийн мэдээлэл хүргэх, 
уурхайн цогцолбортой танилцуулах, 
олон нийтийн байгууллагуудыг 
Оюу Толгой компанийн газар, 

хэлтсүүдтэй холбох, уулзалт зохион 
байгуулах зэрэг ажлыг зохион 
байгуулж ажилладаг юм. Төрийн 
бус байгууллага, олон нийтийн 
үүсгэл санаачилгыг дэмжих нь 
бидний ажлын нэг чухал хэсэг 
билээ. 

Төлсөн авсанаа ил тод мэддэг 
болсон
Тус компани Монгол улс 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил 
тод байдлын санаачлага хэмээх 
олон улсын байгууллагын үйл 
ажиллагаанд 2006 оноос нэгдсэн 
юм. Монгол улсын Ерөнхий сайдын 
ахалсан Үндэсний зөвлөл, Ажлын 
хэсэг болон ажлын албатай энэ 
байгууллага 2013 оны сүүлээр орон 
нутагт салбаруудаа байгуулсан 
билээ. Энэхүү Санаачилгын зорилго 
нь ашигт малтмалын чиглэлээр 
ажилладаг компаниуд засгийн 
газар болон орон нутагт төлсөн 
татвар, хураамж, өгсөн хандивын 
тухай тайланг жил бүр гаргаж  

холбогдох төрийн байгууллага, 
аудитын газраар баталгаажсаны 
дараа олон нийтэд нээлттэй ил тод 
болгоход оршдог юм. Ингэснээр 
иргэд Оюу Толгой компани орон 
нутгийн нийгэм, эдийн засаг, 
дэд бүтцийн хөгжилд зориулж 
төлсөн татвар, хандивын талаар 
мэдээлэлтэй болж орон нутгийн 
удирдлагын хамт энэхүү хөрөнгөнд 
хяналт тавьж, зарцуулалтын талаар 
мэдэх боломжтой болсон юм. 

Оюу Толгой ХХК нь тус 
Санаачилгыг анхнаас нь дэмжин 
ирсэн бөгөөд Үндэсний зөвлөл, 
Ажлын хэсэг болон ажлын албатай 
нягт хамтран ажиллаж,  2007 
оноос тасралтгүй санхүүгийн 
тайлангаа цаг тухайд нь гаргаж өгч 
байгааг дуулгахад таатай байна. 

Та бүхний ажилд хамгийн сайн 
сайхныг хүсэн ерөөе!

МЭНДЧИЛГЭЭ

Оюу Толгой ХХК-ийн Засгийн 
газар болон олон талт хамтын 
ажиллагааны Менежер Л.Ганбат
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Тарьсан модоо хэн хамгийн 
сайн ургуулах вэ?
- Аяны нээлтээр сургалт явуулж, мод тарьж, суулгац хүлээлгэж өглөө -

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 
зарлигаар жил бүрийн тав, 
аравдугаар сарын хоёр дахь долоо 
хоногийн бямба гаригийг “Бүх нийтээр 
мод тарих үндэсний өдөр” хэмээн 
зарласан билээ. Энэхүү өдрийн 
гол зорилго нь эх орон, байгаль 
дэлхийгээ хайрладаг уламжлалт 
Монгол зан заншлаа дээдэлж, хүн 
бүр байгалиа хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд гар бие оролцох нөхцлийг 
бүрдүүлэх, олон нийтийн мэдлэг, 
ухамсарыг дээшлүүлэх, ойн сан, 
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа олон 
талт ажлуудыг эрчимжүүлж, улмаар 
үндэсний хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх 
явдал юм. Оюу Толгой ХХК 2011 
оноос мод тарих өдрийг тэмдэглэж, 
үндсэн болон гэрээт ажилтнуудтай 

хамтран уурхайн талбайд ногоон 
байгууламж байгуулж ирлээ. 

Бидний хамтын ажиллагаа 
уурхайгаас эхлэн жилээс жилд 
өргөжиж Өмнөговь аймгийн Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сум болон 
Даланзадгад хотод хүрээгээ тэлж 
байна. Тиймээс Оюу Толгой компани 
дөрөв дэх жилдээ зохион байгуулж 

буй “Мод тарих үндэсний өдөр”, хоёр 
дахь жилдээ зохион байгуулж буй 
“Тарьсан модоо хэн хамгийн сайн 
ургуулах вэ - 2014” аяны нээлтээ 
4 дүгээр сарын 19-21-нд хийж, 
иргэд, айл өрх, хамт олон, аж ахуйн 
нэгжүүдийг идэвхитэй оролцож, 
хамтран ажиллахыг уриаллаа. 
Энэ арга хэмжээний хүрээнд Оюу 
Толгой компанийн Ханбогд сум 
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дахь нутгийн ургамлын үржүүлгийн 
газар говийн бүс нутгийн ногоон 
байгууламжид ашиглах 13945 ширхэг 
мод, сөөгний суулгацыг Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сум, Даланзадгад 
хотоос ирсэн хүсэлтийн дагуу тараав. 
Оюу Толгой уурхай,  гэрээт гүйцэтгэгч, 
орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад зориулсан хоёр 
өдрийн сургалт зохион байгууллаа. 
Ханбогд сум дахь Техникийн 
сургалтын төвд зохион байгуулсан 
сургалтад 73 хүн оролцсон байна. 
Энэ үеэр говь цөлийн бүс нутагт 
ногоон байгууламжинд ашиглавал 
зохих мод, сөөгний төрөл, тэдгээрийн 
ач холбогдол, ургах орчны онцлог, 
тэдгээрийг үржүүлэх арга хэлбэр, 
зөв тарих, арчлах, услах, хамгаалах 
үйл ажиллагааны арга технологийн 

талаар Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль 
орчны хэлтсийн Ургамал судлаач 
Ж.Санжид, Мод үржүүлгийн газрын 
ажилтан Э.Алтанцэцэг, хөрсний 
бүтцийн онцлог, зүй тогтол, хөрс 
боловсруулах, үржил шимийг 
сайжруулах арга технологийн талаар 
МУИС-ийн Ой судлалын тэнхимийн 
багш, доктор С.Гэрэлбаатар, жимс, 
жимсгэний ургамлын ач холбогдол, 
өсөлт хөгжилт, жимсний цэцэрлэг 
байгуулах, ургуулах технологийн 
талаар ХААИС-ийн Агробиологийн 
сургуулийн Таримал судлал, Ой-
Ургамал хамгааллын тэнхимийн багш, 
дад.профессор Н.Сайханцэцэг нар 
сургалт явуулж, чөлөөт ярилцлага, 
асуулт хариулт өрнүүлсэн юм. 
Мөн доктор Х.Жалбаа, А.Авирмэд 
нарын хайлаас, жигд, сухай, заг 

тарьж, ургуулах гарын авлага, ХААИС-
ийн Агробиологийн сургуулийн 
Таримал судлал, Ой-Ургамал 
хамгааллын тэнхимийн багш, дад.
профессор Н.Сайханцэцэгийн 
боловсруулсан “Өрхийн цэцэрлэгт 
жимс жимсгэнэ ургуулах” сургалтын 
гарын авлага, МУИС-ийн Ой 
судлалын тэнхимийн багш, доктор 
С.Гэрэлбаатар нарын сургалтын 
материал болон органик бордоо, 
түүнийг ашиглах тухай тайлбарыг 
оролцогчдод өглөө.

Аяны нээлтээр орон нутгийн иргэд, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
захиалсан модны суулгацыг Ханбогд 
суман дахь Мод үржүүлгийн газарт 
хүлээлгэн өглөө. Үүнээс гадна Оюу 
Толгой уурхай, Ундай голын баруун 

эрэг дэх Геологийн хэлтэсийн дээж 
боловсруулах байгууламжийн 
гадаа танхимын бус сургалт хийж, 
мод тарьж, үндсэн болон гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд захиалсан модны 
суулгацыг нь хүлээлгэн өгөв. “Тарьсан 
модоо хэн хамгийн сайн ургуулах 
вэ-2014” аян энэ оны 4 дүгээр сарын 
19-нөөс 10 дугаар сарын 5 хүртэл 
үргэлжлэх юм. Дашрамд өгүүлэхэд 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын 
иргэдэд намар тарих суулгацын 
захиалгыг эдгээр сумуудын байгаль 
хамгаалагчид хүлээн авч, Оюу Толгой 
компанийн Байгаль орчны хэлтэстэй 
хамтран ажиллах юм байна.
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Оюу Толгой компани Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо, Даланзадгад сумын зарим 
байгууллагад 10 автомашин бэлэглэв. 
Ханбогд сумын нэгдсэн эмнэлэгт 
гурав, хүүхдийн цэцэрлэгт хоёр, 
Манлай сумын хүүхдийн цэцэрлэг, 
эрүүл мэндийн төв, Баян-Овоо сумын 
нэгдсэн эмнэлэг, дунд сургуульд тус 
бүр нэг, Даланзадгад сумын өвчин 
эмгэг судлалын төвд нэг автомашин 
хандивласан байна. 

Эдгээр “Тоёота ландкрүйзэр” 
маркийн машинуудыг Оюу Толгой 

уурхайд төрөл бүрийн зориулалтаар 
ашиглаж байсан юм. Говь нутгийн 
иргэдэд боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг 
нийгмийн үйлчилгээг ойртуулах, 
хүртээмжийг сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ийнхүү 
унаажуулсан байна. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Даланзадгад 
сум дахь Уул уурхайн мэдээллийн 
төв байгуулагдсаны хоёр жилийн ой 
4 дүгээр сарын 21-нд боллоо. Энэ 
арга хэмжээнд МСҮТ-ийн оюутнууд, 
Оюу Толгой ХХК-ийн Даланзадгад 
дахь төлөөлөгчийн газар, Бизнес 
хөгжлийн төвийн хамт олон зэрэг 
40 орчим зочид урилгаар оролцлоо. 
Мэдээллийн төвийн ажилтнууд 
зочиддоо өнгөрсөн хоёр жилд 
хийсэн ажлаа танилцуулж, Оюу 
Толгой компанийн үйл ажиллагааны 
талаар танилцуулга хийж, сонирхсон 
асуултанд нь хариулт өгснөөс гадна 
“АХА” тэмцээн зохион байгуулсан юм. 
Ойн баярыг нээж Оюу Толгой ХХК-
ийн Нийгмийн сүлжээ, мэдээллийн 
төв хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 
Э.Чинзориг “Оюу Толгой компани 

Улаанбаатар, Даланзадгадад 
мэдээллийн төвтэй. Эдгээр төвүүдийн 
гол зорилго бол иргэдэд Оюу Толгойн 
үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалтын 
талаар үнэн зөв, бодит мэдээллийг 
хүргэх байсан бол цаашид уул 
уурхайн мэдээллийн төв болох 
зорилт тавин ажиллаж байна. Энэ 
төв нь өнгөрсөн хоёр жилд орон 
нутгийн 4000 гаруй иргэнд үйлчилж, 
мэдээлэл хүргэсэн нь чамлахааргүй 
амжилт юм” хэмээн хэллээ. Уламжлал 
ёсоор 4000 дахь зочин, хамгийн 
сайн зохион байгуулж, хамгийн олон 
зочдыг ирүүлсэн Даланзадгад сумын 
1 болон 3-р бүрэн дунд сургууль, 
МСҮТ-ийн хамт олонд өргөмжлөл, 
компанийн гарын бэлэг гардуулж 
баяр хүргэлээ. 

Оюу Толгой ХХК 
Өмнөговийнхонд 10 
машин бэлэглэв

Дөрвөн мянга дахь 
зочинтой 2 жилийн ой
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Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум 
“Ногоон клуб”-ын нээлтээ 4 дүгээр 
сарын 5-нд хийлээ. Оюуны Өргөө ТББ 
энэхүү клубыг санаачилсан бөгөөд 
Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн яамнаас чиглэл болгож, 
орон даяар мөрдлөг болгож байгаа 
үйл ажиллагааны хүрээнд төрөлх сум, 

орон нутагтаа иргэд, залуучуудын 
экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, 
тэднийг байгаль орчноо хамгаалах 
моджуулах, цэцэрлэгжүүлэх 
үйлсэд хамтын хүчийн давуу талыг 
мэдрүүлэх зорилготой юм.  Нээлтийн 
үеэр “Ногоон клуб”-ын тэргүүн 
Б.Сүрэнхорлоо нар иргэдэд хөдөө 

орон нутгийн ногоон хөгжил гэж юу 
болох, уул уурхайн тогтвортой хөгжил, 
байгаль орчинд иргэдийн оролцоо 
зэрэг мэдээллүүд өгч, идэвхитэй 
оролцохыг уриаллаа. Оюу Толгой 
компанийг төлөөлж Байгаль орчны 
хэлтсийн нөхөн сэргээлт хариуцсан 
ахлах ажилтан Н.Хэрлэнтуул, Орон 

нутаг бүсийн хөгжлийн хэлтсийн 
ахлах ажилтан Х.Бат-Эрдэнэ нар 
оролцож, үйл ажиллагаатай нь 
танилцлаа. 

Ханбогд суманд “Ногоон клуб” 
байгуулагдав
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Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 
нэрэмжит “Хүн амын бие бялдарын 
түвшин тогтоох” сорилд Өмнөговь 
аймгийн хэмжээний бүх байгуулага, 
иргэдийг хамруулан, тухайн хүний бие 
бялдрын түвшинг оношилж үзэхэд 
сорилд хамрагдсан нийт иргэдийн 80-
аас дээш хувь нь биеийн тамираар 
хичээллэх “онц” шаардлагатай, 
хөдөлгөөний нэн хомсдолтой гэсэн 
онош гарсан байна. Иймээс нутгийн 

иргэдийг эрүүлжүүлэх, хөдөлгөөний 
хомсдолд орохоос сэргийлэх үүднээс 
аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Даланзадгад сумын ЗДТГ, 
ССАЖГ, аймгийн ЭМГ хамтран “Бүх 
нийтийн өглөөний дасгал хөдөлгөөн” 
аяныг өнгөрөгч 2013 оноос эхлэн, 
жил бүрийн 4-р сараас 3 сарын 
хугацаатай өрнүүлж байхаар 
шийдвэрлэжээ. 

Энэ жилийн аян 2014 оны 4 дүгээр 
сарын 14-ний өглөө 6.30 цагаас 
“Биеийн тамираар хичээллэж, бие 
бялдраа чийрэгжүүлж, эрүүлжүүлье” 
уриатайгаар нээлтээ хийж, аймгийн 
ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтсийн дарга Н.Жамъянхорол, 
ССАЖГ-ын дарга С.Түвшинбаяр, 
Даланзадгад сумын Засаг дарга 
Ц.Баттулга нар үг хэлэв. Энэ үеэр 
ССАЖГ-ын дарга С.Түвшинбаяр “Тус 

аймгийн “Брэнд” болсон энэ арга 
хэмжээ өнөөдөр амжилттай эхэлж, 
“Ажнай” талбайд 300 гаруй иргэд 
оролцлоо. Цаашдаа 7 хоногийн 5 
өдөр өглөөний дасгал тогтмол  хийнэ. 
Өнгөрсөн жил зөвхөн Даланзадгад 
суманд зохион байгуулж байсан 
бол энэ жилийн хувьд өргөжин 14 
суманд нэгэн зэрэг нээлтээ хийж 
байгаагаараа онцлог юм” гэв.

Ажлын өдрүүдэд 
өглөөний дасгал хийнэ



Оюу Толгой ХХК-иас говь нутгийн биет бус өвийг хамгаалж, залуу хойч үед 
өвлүүлэн үлдээх зорилгоор Монголын урлагийн зөвлөлтэй хамтран Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сумдад язгуур урлагийн сургалт зохион байгуулж байна. 
Сургалтыг Төрийн хан хуурч Ц.Цэрэндорж, Ардын жүжигчин Ч.Батсайхан, 
уртын дуучин Б.Батмэнд зэрэг урлаг соёлын алдарнуудаар ахлуулсан 
мэргэжлийн байгууллагын уран бүтээлчид сумдын соёлын төв, нутгийн ардын 
авьяастан ахмад буурлуудтай хамтран явуулж байгаа юм. 

Үүгээр говь нутагт мартагдаад байгаа дууны үг, ая дан, хуурын татлага 
бүжгийн хөдөлгөөн зэргийг нутгийн ахмадуудын зөвлөгөөтэйгөөр сэргээж 
хүүхэд, залууст зааж сургах, сумдын ардын авьяастнуудын авьяас чадварыг 
дээшлүүлэхээр ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар Баян-Овоо суманд ерөөл 
магтаал, уртын дуу, бие биелгээ, морин хуурын сургалт явагдаж байгаа бол 
Ханбогд суманд бүжиг, ерөөл магтаал, морин хуур, Манлай суманд уртын дуу, 
бүжиг, морин хуурын сургалтууд тус тус явагдаж байна. 

“Сургалтад хамрагдагсдын ихэнх нь дунд сургуулийн сурагчид байгаа нь 
үндэснийхээ өв соёл, язгуур урлагийг өвлүүлж үлдээх, дархлаажуулахад 
ихээхэн чухал” хэмээн сургалт зохион байгуулагчид ярилаа.

Үндэснийхээ өв соёлыг 
өвлүүлэн үлдээе

Ил тод байдлын татварын тодруулга

№ Татварын төрөл
Төлсөн мөнгөн дүн/
төгрөгөөр

1

Цалин хөдөлмөрийн 
хөлс,шагнал,урамшуулал болон тэдгээртэй 
адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод 
ногдохоос бусад хувь хүний орлогын албан 
татвар

19,279,700.00 

2
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр

1,670,560,000.00 

3 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 15,415,645,600.00 

4
АМТХ-ийн 43-р зүйл Ажиллах хүчний 
төлбөр

5,539,544,000.00 

5 АТБӨЯХАТатвар 51,029,000.00 
6 ҮХЭХАТатвар 5,755,711,700.00 
7 Газрын төлбөр 1,760,363,900.00 
8 ХАОАТатвар 9,957,643,400.00 
 Нийт 40,169,777,300.00 

Оюу Толгой ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 2013 онд 
төлсөн татварын төрөл дүнгийн хамт жагсаасан байдал 

Ханбогд сумын Татварын алба 
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ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ                             ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Манлай сумын уугуул мөн ажиллаж амьдарч байсан та бүхнийг сумынхаа 90 жилийн ойн 
баяр наадамд гэр бүл, үр хүүхдүүдийнхээ хамт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. 

Ойн арга хэмжээ:
2014 оны 8 дугаар сарын 8, 9-ний өдрүүдэд болно.

Зориод ирэхэд золгож угтсан 
Зам харгуй нь хөтөлж дагуулсан 
Буугаад мордоход сэтгэл хоргодсон 
Буцаад харахад хурайлж далласан 

Ховор заяах эх нутгаараа бахархаж 
Хос дөрвөн Өлзийт хайрханаа шүтэж
Бүтээлч хөдөлмөрөөрөө түмэнд үнэлэгдсэн 
Бахдам үйлсээрээ түүхэнд бичигдсэн 

Алдар гавьяатнууд нь олноо уриалсан 
Ардын баатар Нанзадын алдарыг өвлөсөн 
Арслан Дэмүүлийн чадлыг залгамжилсан 
Адууны тоогоор аймагтаа тэргүүлсэн 

Түшээт хан, Эвтэй засгийн хошуунаас 
Түүчээлэн хөгжих их аянаа эхэлсэн 

Өсөх насанд үгүйлэх нь бага ч
Өтөл насанд өөрөө далладаг 
Өмнийн цэнгэр говьд орших 
Өмнөговь аймгийн Манлай сум

УрилгаУрилга
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Уурхай дахь арын албаныхан
Уул уурхайн нүсэр том үйлдвэрлэл олон хүний хүч 
хөдөлмөрөөр явагддаг. Үүнийг өмнийн говь дахь 
Оюу Толгой уурхайд харж болно. Тэнд олон мянган 
хүн ажиллаж, амьдарч байгаа болохоор дагаад 
үйлчилгээ буюу арын албаны ажил ч тасралтгүй 
үргэлжилнэ. 

Арын албыг аюулгүй байдлыг хангах хамгаалагч, 
хоол хүнс бэлтгэх тогооч, машин барих жолооч, 
эрүүл мэнд хамгаалах эмчээс эхлээд олон хүн 
залгуулна. Бас Өмнөговийн уугуул хүмүүс ч 
цөөнгүй бий. Төрсөн нутагт нь ийм том уурхай 
ажиллаж байгаа болохоор аргагүй биз. Уурхайд 
очсон сэтгүүлчид голдуу инженер, техникийн 
ажилтнуудтай уулзаж, ярилцсан байдаг. Тиймээс 
арын албаны төлөөлөл болгож, Өмнөговийн 
харьяат хүмүүсийг зорьж уулзсан юм. Тэдний хувьд 
бүгдээрээ уурхайтай ажил, амьдралаа холбоод 7-10 
орчим жил байгаа хүмүүс юм. 

Оюу Толгойд онгоцоор очсон хүмүүс хамгийн 
түрүүнд Ханбумбат нисэх буудалд хөл тавина. 
Энд уулзсан анхны хүн бол Ц.Очирбат. 

Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын уугуул тэрээр 
“гурван төрийн нүүр үзсэн хүн” гэгчээр 10 жилийн 
дотор гурван нисэх буудалд ажиллаж үзсэн 
нэгэн. Оюу Толгой эхлээд уурхайн хашаан дотроо 
жижигхэн буудалтай байж. Дараа нь нүүж Оюут 
нэртэй, Монгол гэрээр зорчигч хүлээн авах байраа 
хийсэн түр буудалтай болсон байна. 

Үүний дараа олон улсын жишигт нийцсэн, иргэний 
тээврийн Боинг 737-800 w, ачааны С 130 онгоц 
буух боломжтой, нэг цагт 240 зорчигчдод үйлчлэх 
хүчин чадалтай Ханбумбат нисэх буудлаа 2013 
онд ашиглалтад оруулжээ. Өмнөговьд байдаг 
хувийн хэвшлийн гурван нисэх буудлын нэг нь энэ. 
Ц.Очирбатын хувьд ч энэ хугацаанд ажилдаа өсч, 
хөгжин туслах ажилтнаас Нислэгийн зохицуулагч 
болжээ. Түүний ажил зорчигчдыг бүртгэх, ачаа 
жинлэх, хянах гээд нэлээд их. Нислэгийн аюулгүй 
байдлыг хангах үүднээс хүмүүсийн бүртгэл, ачааны 
жин дээр ямар ч алдаа гарах ёсгүй. Тиймээс 
алдах ёсгүй, хариуцлагатай ажил хэмээн өөрөө 
тайлбарлаж байсан. Ханбумбат баригдснаар 
орон нутгийнханд ч боломж нэмэгдэж. Нийслэл 
Улаанбаатар хотоос 600 гаруй км зайтай Ханбогд 
сумын иргэд сумынхаа удирдлагын зохицуулалтаар 
хөнгөлөлттэй үнээр нисэх болжээ. 

Онгоцны буудлаас Оюу Толгой уурхай хүрэх, 
доторхи зам дагуу олон тооны тэмдэг, 
тэмдэглэгээ таарна. Доод хурд нь 10 км 

цаг байх ёстой гэсэн тэмдэгүүд ч олонтаа байх. 
Бас бүх автомашин зогсохдоо заавал газар ухсан 
ховилд машиныхаа хоёр дугуйг оруулж зогсоох 
дүрэмтэй. Энд ажиллаж байгаа хүмүүс улсаас 
олгосон жолооны үнэмлэхтэй байсан ч аюулгүй 
жолоодлогын сургалтад заавал сууж, уурхайд 
автомашин барих тусгай үнэмлэхээ нэмж авна. 

Бас жил бүр сургалтад сууж, шалгалтаа өгсний 
дараа үнэмлэхээ сунгуулах гээд их нарийн. Учир нь 
Оюу Толгой уурхайд нэн тэргүүнд аюулгүй байдлыг 
хангах ёстой. Тиймээс жолоо барих эрхээ авах, 
дүрмээ мөрдөх нь энд хууль гэж ойлгож болно. 
Хэрвээ суудлын бүсээ хийгээгүй жолооч, эсвэл 
зорчигч байвал ажлаасаа халагдах хүртэл арга 
хэмжээ авахуулах ч энүүхэнд. Бас уурхай дотор 
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гурван удаа зөрчил гаргавал үнэмлэхээ хураалгаж, 
машин барих эрхээ шууд хугацаагүй хасуулдаг 
бөгөөд уурхайд дахиж хэзээ ч жолооны ард 
суух эрхгүй гэсэн үг. Жолооны сургалтаа явуулж, 
шалгалтаа авах гээд завгүй ажилладаг нэг хүнтэй 
уулзлаа. Сургалтын багш С.Басбиш мөн л Өмнөговь 
аймгийн харьяат. Оюу Толгойд 2004 оноос хойш 
10 жил мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа нэгэн. Олон 
жилийн туршлагатай болохоор уурхай дахь замын 
тэмдэг, тэмдэглэгээг цээжээр мэднэ. 

Тэрээр “Уурхайн талбайд машин барих их 
онцлогтой. Цагаа баримтлах хэрэгтэй. Наад зах 
нь хурдны хязгаарыг ягштал мөрдөхөөс эхлээд 
гэрлээ заавал асааж явах, ойр хавьд нь машингүй 
байсан ч зогсох тэмдэг байвал заавал биелүүлэх 
гээд олон дүрэм, журамтай. Бидний хувьд энэ 
бүх дүрмийг хүмүүст хэвшүүлэх нь чухал байдаг” 
хэмээн тайлбарлах зуур сургалтын гарын авлага 
гэсэн зузаан материал үзүүлж байсан. Үүнийг өдөр 
тутмын ажилдаа хэрэглэх ёстой бөгөөд жолооч 
хүний баримтлах ёстой дүрэм, журмыг нэг бүрчлэн 
тусгадаг байдаг аж. Уурхайд нэгдүгээрт аюулгүй 
ажиллагаа ордог. Үүнийг жолооны дүрмээ мөрдөх 
үедээ ч аюулгүй ажиллагааг ч давхар хангаж 
байгаагаас харж болно. 

Оюу Толгой уурхай 24 цаг тасралтгүй 
ажилладаг бөгөөд үйлчилгээний газрууд ч 
мөн адил. Уурхайчдын хоол бэлтгэх ажлыг 

хариуцдаг Эс Эс Эм компанийн ажилчдын ихэнх 
нь орон нутгийнх. Тэдний нэг бол Т.Цэцэгмаа. 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 10 жилийн 
сургуулиа дүүргэж, 2007 онд тогоочийн мэргэжил 
эзэмшсэн байна. Сургуулиа төгсөж ирээд зууш 
бэлтгэх хэсгийн туслахаар ажлаа эхэлж байсан 
гэнэ. 

Энд хүмүүс сурч мэргэшээд өөр дамжлагууд 
дээр ажиллах бүрэн боломжтой аж. Өөрсдийнх 
нь хүсэл сонирхол ч үүнд нөлөөлдөг байна. 
Ажиллах хугацаандаа олон төрлийн зууш бэлтгэх 
туршлагатай болсон тул дараагийн дамжлага болох 
талх, амттан бэлтгэх хэсэгт ажиллах болжээ. 

Түүний баг гурван Монгол ажилтан, нэг гадаад 
зөвлөхтэй. Энэ багийнхан өглөө бүр аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа авч, шөнийн ээлжийн 
бэлтгэсэн зуурмагаар талх барьж эхэлнэ. Төрөл 

бүрийн бүтээгдэхүүнийг олон тоогоор нь тасралтгүй 
үйлдвэрлэдэг онцлогтой. Өдөр, шөнийн хоёр 
ээлжинд нийт 250-300 кг гурилаар, бор, цагаан 
гээд дөрвөн төрлийн талх, 4-5 төрлийн амттан 
бэлтгэнэ. Зөвхөн бор талх барихад 40 орчим кг 
гурил ордог байна. Талх нь нэлээд том 650 гр, 1.2 
кг гэсэн хоёр жинтэй. Зүсэгч машиндаа тохируулж, 
ийм хэмжээтэй барьдаг аж. 

Бас талх бүрийн ариун цэврийг хангаж, гадны 
бохирдлоос хамгаалан нимгэн нийлэг материалаар 
бүрнэ. Харин амттан бэлтгэх зуурмагт өдөртөө 
1000 орчим өндөг хэрэглэнэ. Тэдний бэлтгэсэн талх, 
амттанууд нь тухайн өдөртөө дуусдаг. Уурхайчид 
өдөр бүр шинэ бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг гэсэн үг. 
Тэрээр “Орон нутгийн хүмүүст олон боломж гарлаа. 
Үүнийг ашиглах ёстой. Миний хувьд гадаадын 
зөвлөхүүдээс мэргэжлийн зүгээс их зүйлийг сурч, 
мэдэж байгаа. Ажлын байрандаа англи хэлний 
мэдлэгээ сайжруулж байна. Би мэргэжлээрээ 
өөрийгөө хөгжүүлэх зорилготой” хэмээн 
танилцуулсан. 

Уурхай дахь арын албаны хүмүүсийн ажлын 
тухай өгүүлэхэд ийм. Тэнд ажил өрнөж, амьдрал 
буцалж, олон мянган залуус баялгаа боловсруулж, 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Энэ ажилд 
Өмнөговь аймгийн иргэд ч хувь нэмрээ оруулсаар.
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Б.Наранбаатар: Оюу Толгой компани 
орон нутгийнхныг маш их дэмждэг

“Ханбогд хурд” компанийн гүйцэтгэх захирал 
Бат-Өлзийн Наранбаатартай ярилцлаа. Тэрээр 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын уугуул. БХИС-
ийг төгссөн, төрийн захиргаа, удирдлагын 
мэргэжилтэй. Ид хийж бүтээх гучин хэдхэн насан 
дээрээ гялалзаж яваа залуу. “Дорнын говь” компанид 
ачигч, Гашуун сухайтын боомтод гаалийн жолооч 
хүртэл хийж явсан, юм үзэж нүд тайлсан эр. Эхнэр, 
хоёр охиныхоо хамт амьдардаг. Гэргий Ч.Энхмаа нь 
түүний удирддаг компанид хүний нөөцийн менежер. 

- Компанийнхаа тухай товч танилцуулна 
уу?

- Манай компани 2012 оноос үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн юм. Хүн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг. 
Ханбогд сум Оюу Толгойн уурхайн хооронд 

ажилчид зөөдөг юм. Би өмнө нь 2006 оноос 
эхэлж Ханбогд сум Оюу толгойн уурхайн 
хооронд фургон машинаар хүн тээвэрлэж 
байсан юм л даа. Тэр туршлагадаа тулгуурлан 
энэ чиглэлээр ажилладаг компанийг зориглон 
байгуулсан хэрэг. Одоо үйлчилгээ маань 
өргөжиж, том оврын автобусаар ажилчдыг 
зөөж байгаа. 

- Ийм үйл ажиллагаа явуулах эрхийг 
хаанаас авдаг юм бэ?

- Оюу Толгой компани ноднин жил тендер 
зарласан юм. Түүнд оролцоод л шалгарсан даа. 
Үнэнийг хэлэхэд эхлээд ялна гэсэн итгэл муухан 
л байсан. Гэхдээ шалгуур нь хэчнээн өндөр ч 
гэсэн Оюу Толгойнхон тендерээ шударгаар 
шалгаруулдаг юм билээ. Тэгээд л өнгөрсөн 
оны дөрөвдүгээр сараас эхлээд сум, уурхайн 
хооронд хүн тээж байна. 

- Танай компани ам бүл олуулаа юу?

- Тавь шахам хүнтэй, хориод автобустай айл даа. 
Жолооч нарын маань дийлэнх нь манай сумынх. 
Сум орон нутагтаа арав гаруй аж ахуйн нэгжтэй 
харилцдаг юм. Тендерт ялж үйл ажиллагаагаа 
эхэлснээс хойш ямар ч осол зөрчилгүй 
ажиллаж, аюулгүй ажиллагааг сайн хангаж 

байна. Рио Тинто компанийн тээврийн хэрэгсэл, 
жолоодлогын C3 нэртэй аюулгүй ажиллагааны 
стандартыг чанд даган мөрддөг гэсэн үг. Оюу 
Толгойн хамгийн гол шаардлага ч энэ шүү дээ.

- Гэрээний хугацаа хэдий хүртэл үргэлжлэх 
вэ?

- Нэг жилээр гэрээ хийсэн юм. Саяхан Оюу 
Толгойгоос энэ чиглэлээр дахин тендер 
зарласан байна билээ. Түүнд оролцож дахиад 
ялах итгэлтэй л байна. Нэг жил гаруй хугацаанд 
энэ үйлчилгээг хариуцлагатай гүйцэтгэсэн 
болохоор тэгж итгэхээс ч яахав. Оюу Толгой 
компанийнхан ч биднийг сайн мэддэг болсон 
шүү дээ. 

- Цэргийн сургууль төгсч огт өөр 
мэргэжилтэй болсон байж яаж яваад 
машин техниктэй орооцолдчихов?

- Би чинь бүр бага, тавдугаар ангид байхаасаа 
машин барьж, техниктэй ноцолдсон нөхөр 
шүү дээ. Нэг үгээр хэлбэл, машины хоббийтой 
гэж хэлж болох юм. Уралдааны машин хүртэл 
шохоорхоно. Одоо ч гэсэн хэн нэг жолоочид 
маань элдэв зүйл тохиолдлоо гэхэд өөрөө 
автобусаа бариад давхичихна шүү. 
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- Оюу Толгойтой хамтран ажилласны ач 
тус их байх юм уу?

- Оюу Толгойн буянаар орон нутагт цөөнгүй хүн 
ажлын байртай болж, аж амьдралаа хүний 
дайтай авч явна. Манай жолооч нар гар дээрээ 
сард 900 мянгаас нэг сая 200 мянган төгрөгийн 
цалин авч байна. Оюу Толгойнхон манайхыг 
орон нутгийн компани гээд үнэхээр их дэмждэг. 
Ажил үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааны талаар 
байнга зөвлөмж өгдөг. Оюу Толгойгоос бидний 
ажилд үнэлгээ өгдөг юм. 2.5-аас дээш оноо 
авбал сайн гэж үнэлдэг. Манайх гурван оноо 
авсан. Маш өндөр шаардлага тавьдаг болохоор 
тэр шаардлага стандартад нь нийцсэн үйл 
ажиллагаа явуулаад сурчихлаа. Энэ бол том 
амжилт. Ийм болохоор тэдэнд баярлалаа гэж 
хэлэхээс яах вэ. 

- 20-иод автобустай гэлээ, хаанахынх вэ?

- Өнгөрсөн онд нэг бүр нь 50-120 сая төгрөгийн 
үнэтэй солонгос, хятад автобусаар паркаа 
шинэчилсэн. Гарааш, засварын газар, 
ажилчдын сууцтай. Засварын газарт сэлбэг 
хэрэгсэл хариуцсан ажилтан, автын инженер, 
цахилгаанчин, засварчид гээд мэргэжлийн 
чадварлаг хүмүүс бий. Хүн тээвэрлэнэ гэдэг 
өндөр мэдрэмж, ихээхэн хариуцлага шаардсан 

ажил гэдгийг манай жолооч нар сайн ойлгодог 
болохоор техникийнхээ бүрэн бүтэн байдалд 
маш их анхаарал тавьдаг. Манай компанид 
тээвэр зохицуулагч хоёр хүн байдаг. Тэд жолооч 
нартаа байнга хяналт тавина. Жолооч нараа 
эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулна. Өглөө 
ажилд гарахад нь согтуурлын зэрэг байгаа 
эсэхийг үлээлгэж шалгана. Уурхай хүрэх замд 
хурдыг нь хэмжинэ. Оюу Толгой компаниас 
автобус болгонд хурд хэмжигч багаж-JPS тавьж 
өгсөн. Дэлхийн хэмжээний ийм том компанитай 
хамтран ажилладаг гэхээр арилжааны 
банкныхан хүртэл манай компанид итгэдэг юм. 
Энэ бол нэр төрийн хэрэг. Ирээдүйгээ гэрэл 
гэгээтэйгээр төсөөлж байна. 

- “Ханбогд хурд”-ынхан сум орон нутагтаа 
аль хэр тусалж байна даа?

- Сургалтын төлбөр, эмчилгээний зардал, 
уралдаан тэмцээний хандив, унаа унаш хэрэг 
боллоо гэдэг ч юм уу элдэв хүсэлт тасрахгүй шүү 
дээ. Зөвхөн өнгөрсөн онд гэхэд манай компани 
орон нутгийн төсөвт 100 гаруй сая төгрөгийн 
татвар төлсөн байна билээ. Энэ жил манай 
сумын 90 жилийн ой болно. Баяр наадмын 
зарим арга хэмжээг ивээн тэтгэх бодолтой л 
сууна.

Манлай сумын “Шагайн харваа”-ны холбоог 2013 
оны 7-р сарын 28-нд шинэчлэн байгуулж, байнгын 
байртай болгон, сурагч, насанд хүрэгчдийн 
шигшээ баг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Өнгөрсөн хугацаанд шинэ жил, цагаан сар, 
Монгол цэргийн баяруудыг тохиолдуулан олон 
тэмцээн уралдаан зохион байгуулаад байна.

Саяхан сумын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
А.Борхүү агсны нэрэмжит болгож, түүний ах, 
дүү нар болох Манлай сумын “Өмнөговь төгс 
бадрангуй” ХХК ивээн тэтгэж явууллаа. Тэмцээнд 
зургаан багийн 36 харваач оролцсоноос багийн 
харвааны төрөлд 1-р байрыг аймгийн гоц 
мэргэн Ц. Мөнхдэлгэр ахлагчтай баг, 2-р байрыг 
аймгийн гарамгай мэргэн Г.Бүргэд ахдагчтай 
баг, 3-р байрыг Монгол улсын гарамгай мэргэн 
З.Амгаланбаатар ахлагчтай баг тамирчид тус тус 
эзэллээ. Хувийн цуваа харваанд 1-р байрт Монгол 
улсын гарамгай мэргэн З.Амгаланбаатар, 2-р 
байрт ЕБС-ийн 9-р ангийн сурагч У.Хишигжаргал, 
3-р байрт Б.Уламбадрах нар шалгарав. Энэ 
үеэр сумын 90 жилийн ойн “Шагайн харваа”-ны 
тэмцээнд оролцох, бэлтгэл сайжруулах, зохион 
байгуулалтын асуудлаа ярилцав. 

Манлай сум Б. Энхбаяр

“Шагайн харваа”-ны 
холбоо шинэчлэгдэн 
байгуулагдлаа
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Оюу Толгой ХХК нь “Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу 
төсөл хэрэгжиж буй бүс нутагт байгаль орчны 
хяналт-шинжилгээний цогц хөтөлбөрийг 2003 
оноос хойш хэрэгжүүлж ирсэн. Уг хөтөлбөрийн 
хүрээнд цуглуулсан тоо мэдээлэл, дүгнэлт нь 
тухайн жилийн тайланд тусгагддаг бөгөөд тайланг 
холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлэхээс гадна 
www.ot.mn цахим хуудсан тогтмол байршуулдаг. 
Компанийн зүгээс өөрийн хэрэгжүүлж буй байгаль 
орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн тухай 

мэдээллийг олон нийтэд илүү нээлттэй болгож, орон 
нутгийн иргэдийн оролцоог хангах үүднээс 2011 
оноос эхлэн “Нутгийн иргэдийн оролцоотой байгаль 
орчны хяналт-үнэлгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 оны эхний 
улирлын байдлаар нийт 40 худгийг 31 малчин 
хэмжиж байна. Эдгээр худгуудаас Халивын голын 
дагууд Оюу Толгой ХХК-д давхар хэмжилт хийгддэг 
8 худгийн усны түвшин хэмжилтийн талаарх 
мэдээллийг малчдын хэмжсэн байдлаар үзүүлж 
байна.

Малчдын оролцоотой усны түвшин хэмжилтийн үр дүн
Иргэдийн оролцоо ба хяналт

Дээрх зураг дээр Оюу Толгой ХХК-ийн хэмжилт 
нь цэнхэр өнгөөр усны түвшний ерөнхий 
хандлагыг харуулж байгаа бол ногоон өнгийн 
шугамаар малчны өдөр тутмын мал услахаас 
өмнөх харьцангуй нарийвчилсан усны түвшний 
хэмжилтийг харуулж байна. 

Мөн улаан өнгийн шугамаар мал усласны дараа 
тухайн худгийн усны түвшинд ямар өөрчлөлт гарч 
байгааг харж болно. 

Нутгийн иргэдтэй хамтарсан худгийн усны түвшин 
хэмжилтийг хийснээр компани болон малчны 
хэмжилтүүд ерөнхий хандлагын хувьд зөрүүтэй 
эсэхийг хянах чухал ач холбогдолтой юм. 
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Хэмжилтийн хугацаа 

Малчдын хэмжсэнээр Халивын сайр дагуух худгуудын усны түвшин хэмжилтийн үр дүн  

Эхэн халив, Пүрэвдорж Сухайн худаг, Ганбат Дунд халив, Наранцэцэг Сухай, Төмөрхуяг 

Суурин шаваг, Баянжаргал Овоо цав, Баянжаргал Заарахт, Онон Хороот халив, Нэргүй 
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Мөн усны түвшин хэмжилтийн үр дүнгийн уулзалтыг 
2014 оны 4-р сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан 
бөгөөд уг уулзалтанд төсөлд хамрагдсан малчид, 
Галба-Өөш Долоодын сав газрын захиргааны 
дарга болон Оюу Толгой ХХК-ийн төлөөлөл нийт 
26 хүн оролцлоо. Уг уулзалтын үеэр худгуудын усны 

түвшний график тус бүрийн талаар хэлэлцэж мөн 
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны төлөөлөгч 
Галба-Өөш Долоодын усны сав газрын захиргааны 
дарга Д.Мөнхбат төрөөс баримталж буй усны 
талаарх бодлого, чиглэлийн талаар мэдээлэл 
хийлээ. Уулзалтын үеэр усны түвшин хэмжилтэнд 

идэвхтэй оролцогч малчдыг шалгаруулж “Малчин” 
ХХК-иас бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхийн бичгээр 
урамшуулж Жавхлант багийн малчин О.Энхбаяр, 
Ч.Нансалмаа болон Гавилууд багийн малчин 
Д.Баянжаргал нар 200 000, 100 000 болон 50 000 
төгрөгийн эрхийн бичиг гардаж авлаа.

Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 15



Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн амьтны судалгааны ахлах ажилтан Ц.Пүрэвсүрэн “Ханбогдын 
шувууд” номоо Монгол, англи хэл дээр гаргасан юм. Түүний номонд багтсан Монгол хуланжороо шувууны 
талаар танилцуулж байна. Дэлхий даяар тархсан сээр нуруутан амьтдын төрөл зүйлээс хамгийн олон нь 
жигүүртэн шувууд юм. Монгол оронд 500 шахам төрөл зүйлийн шувуу бүртгэгдсэн байдгаас 200 гаруй 
зүйлийн шувуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт бүртгэгджээ. 

Эдгээрийн ихэнхийг энэ нутгаар нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувууд эзэлдэг. Монголд шувууд хамгийн 
ихээр цуглардаг 70-аад чухал газар байдгийн нэг нь Галбын говь юм. “Ханбогдын шувууд” номонд эдгээр 
шувуудаас 112-ыг сонгон тэдгээрийн таних шинж, нүүдэл, амьдрах орчин, идэш тэжээлийн талаархи 
товч мэдээллийг Монгол, Латин нэршил, өнгөт гэрэл зургийн хамт нийтэлжээ. “Ханбогдын шувууд” ном нь 
ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, оюутан залуус, орон нутгийн иргэд, гадаад, дотоодын жуулчин, 
шувуу сонирхогчдын гарын авлага болохуйц бүтээл юм.
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой санал 
хүсэлтээ Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сум дахь Орон 
нутгийн харилцааны ажилтан, Даланзадгад сум дахь 

Олон нийтийн харилцааны ажилтнаар дамжуулан 
бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИНТАНИН МЭДЭХҮЙН БУЛАН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, 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,
Баян-Овоо, Манлай сум, Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-95091908 (БО)
Факс: 976-95091907 (МЛ)

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг, Тост Говь ХХК-ийн байр,
Оюу Толгой ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053 3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Техникийн сургалтын төв. Оюу Толгой 
ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

Монгол хулан жороо (Podoces hendersoni)

Таних шинж:
Эр, эм шувуу ижил зүстэй. Бие гүйцсэн шувууны зулай, 
далавчны бүрхүүл, 2-р дэвүүр өд, 1-р дэвүүр өдний 
үзүүр, сүүл гялалзсан хөхөвтөр туяатай хар өнгөтэй. 
Хүзүү цайвар, нуруу боровтор хул, сүүлний бүрхүүл өд 
элсэн шаргал, хэвлий цайвар хул зүстэй. Хушуу, хөл хар. 
Ихэнхдээ газраар гүйдэг.

Статус ба нүүдэл:
Суурин, ховор шувуу. 

Амьдрах орчин: 
Манай орны өмнөд хэсгийн говь, цөлийн бүсэд заг, 
сухай, харгана, уул, толгодын ам, сайраар ургасан 
бүйлс, нохой шээрэнгэ ургасан газар амьдарна. 
Ханбогд сумын нутагт нам уулс, толгодын сайр, голын 
сайрын дэнж дээр ургасан бүйлс, нохой шээрэнгэнд 
үүрээ засна. 3-8 өндөг гаргана. 

Идэш тэжээл: 
Шавж, хорхой, үр жимс, гүрвэлээр хооллоно.


