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ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ 2 ДУГААР САР

“ЁС ЗАНШЛЫН ӨРГӨӨ”-ГӨӨР 
ЗОЧИЛЛОО

“Ёс заншлын өргөө”-гөөр 
зочилж, сумын өндөр 
настнуудтай уулзан, халуун 
дотно яриа өрнүүллээ. 

(3-р нүүрт)

Д.ЭРХЭМБААТАР: 
ХАНБОГДОД БӨХ НЬ 
ЭРГЭЖ ИРЛЭЭ ГЭЖ 
ӨМНӨГОВИЙНХОН 
ЯРЬДАГ

(12-р нүүрт)

МАЛЧДАД ЗОРИУЛСАН 
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 
СУРГАЛТ

Ханбогд сумын малчдад 
“Орон нутгийн замын 
хөдөлгөөнд зөв соёлтой 
оролцох нь” сэдэвт 
сургалт явууллаа.

(8-р нүүрт)

ТЭМЭЭГЭЭР 
ЖИН ТЭЭХ 
УЛАМЖЛАЛ 
СЭРГЭЛЭЭ
Тэмээ бол их говийн чимэг нь болсон амьтан. 
Талын нүүдэлчид тэмээгээ тээвэрт ашиглаж 
ирсэн олон зуун жилийн уламжлалтай ард 
түмэн. “Тэмээний баяр”-ыг тохиолдуулан 
тэмээгээр жин тээх уралдаан зохион 
байгууллаа.

(5-р нүүрт)
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“Орон нутгийн сонин”-ы морин жилийн 
анхны дугаараар та бүхэнтэй мэндчилж 
буйдаа баяртай байгаагаа илэрхийлэхийн 
сацуу уншигчдадаа эрүүл энх байж, өөдлөн 
дэвшихийн ерөөлийг хангамжийн хамт 
олныхоо өмнөөс өргөн дэвшүүлье.

Миний бие Оюу Толгой ХХК-ийн Үндэсний 
ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх хэлтсийг 
ахалж ажилладаг бөгөөд Өмнөговийн 
ханган нийлүүлэлтийн чиглэлээр өнгөрсөн 
хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа 
талаар товч мэдээлэл хүргэе гэж зорилоо. 

Манай компани нь уурхайн үйл 
ажиллагаагаа хариуцлагатай, үр ашигтай 

эрхлэн явуулах үүргийг хувь нийлүүлэгчид болон Монголын Засгийн газрын 
өмнө хүлээн ажиллаж байна. Оюу Толгой компани тогтвортой, найдвартай, 
өрсөлдөхүйц дотоодын хангамжийн сүлжээ бий болгох зорилготой юм. 

Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдийг бий болгон хөгжүүлэх нь дээрх зорилго, 
үүрэгтэй нягт холбоотой бөгөөд бид “Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчийг дэмжих 
хөгжүүлэх тухай бодлого”-ыг хангамжийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж 
ажилладаг.

Энэхүү бодлогын хүрээнд олон ажил амжилттай зохион байгуулж, үр дүнд хүрч 
байна. Тухайлбал:

- Даланзадгад суманд ханган нийлүүлэгчдийг дэмжиж, хөгжүүлэх Бизнес 
Хөгжлийн Төв байгуулан түүгээрээ дамжуулан төрөл бүрийн сургалт 
зөвлөгөө, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулснаар  орон нутгийн 20846 
иргэн хамрагджээ.

- 1 сая долларын сан бүхий зээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр 132 бизнес 
эрхлэгч хөнгөлөлттэй хүү бүхий зээл авсан байна.

- Өмнөговьд үйлдвэрлэсэн ажлын хувцсыг Рио Тинто компанийн салбар 
Кеннокотын уурхайд экспортлосон.

- Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн тогтвортой, бие даасан үйл 
ажиллагааг дэмжиж ажилласнаар тэдгээр ханган нийлүүлэгчид бусад 47 
томоохон уул уурхайн компаниудтай хамтран ажиллаж, ханган нийлүүлэлт 
хийлээ. 2013 онд бусад уул уурхайн компаниудын 720 сая төгрөгийн 
захиалга гүйцэтгэсэн байна.

- Орон нутгийн 11 шинэ бизнес Оюу Толгой уурхайд үйл ажиллагаа явуулж 
байна.

- Бид 170 гаруй орон нутгийн ханган нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж, 
190 гаруй нэр төрлийн бараа, үйлчилгээ худалдаж авлаа. Эдгээр ханган 
нийлүүлэгчид орон нутагт 1300 орчим ажлын байр шинээр бий болгожээ.

- Оюу Толгой компани гэрээт байгууллагуудын ажилтнуудыг өөрийн 
ажилчдын нэгэн адил үзэж, аюулгүй ажиллагааны ижил хэмжээний 
стандартыг даган мөрдөх шаардлага тавьдаг. Тиймээс орон нутгийн ханган 
нийлүүлэгчид болон тэдгээрийн ажилтнуудад зориулж олон удаагийн 
сургалт, зөвлөгөө тасралтгүй өгсөөр байна.

Жилээс жилд орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн чадавхи сайжирч, 
нийлүүлэлтийн дүн өссөөр байгааг хэлэхэд таатай байна. 2013 оны орон 
нутгийн худалдан авалтын хэмжээ 2010 онтой харьцуулахад 18 дахин өссөн 
бөгөөд нийт 25 орчим тэрбум төгрөгийн худалдан авалтыг Өмнөговийн 
бизнесүүдээс хийжээ. 

Бид энэ онд орон нутгаас авах ханган нийлүүлэлтийг чадавхжуулж, 
өргөжүүлэхээр чармайн ажиллаж байгаа бөгөөд ингэснээр Өмнөговь аймгийн 
эдийн засгийн хөгжилд илүү хувь нэмэр оруулна гэдэгтээ итгэл төгс байна. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Үндэсний 
ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх 
хэлтсийн менежер Б.Сэржмаа 

МЭНДЧИЛГЭЭ
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ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН“ЁС ЗАНШЛЫН ӨРГӨӨ”-ГӨӨР ЗОЧИЛЛОО

Оюу Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх 
ерөнхий захирал Крэйг Киннел 1-р сарын 23-
нд Оюу Толгой уурхайн дэргэд Ханбогд сумын 
ахмадуудын ажиллуулж буй “Ёс заншлын өргөө”-
гөөр зочилж, сумын өндөр настнуудтай уулзан, 
халуун дотно яриа өрнүүллээ. 

Захирал Крэйг Киннел Монгол үндэсний дээл 
хувцас өмсөн ирж зочдод хүндэтгэл үзүүлсэн 
бөгөөд Монголд ирээд удаагүй, ёс заншилтай 
нь сайн танилцаж амжаагүй байсан ч хүмүүстэй 
хөөрөг зөрүүлж, золгож тавгийн идээ амсан, морин 

хуур эгшиглүүлсэн юм. Нутгийн ахмадууд шинэ 
захиралтай өндөр сэтгэгдэлтэй уулзаж, говийн 
ард түмний эдэлж хэрэглэдэг дээл, монгол гутал, 
лоовууз, морин хуур зэргийг үзүүлэн тайлбарлаж 
өгсөн юм.

Уулзалтын төгсгөлд Ханбогд сумын таван багийн 
амьжиргааны түвшин доогуур таван өндөр настанд 
Цагаан сарын баярын тавгийн идээ бэлэглэж, “Ёс 
заншлын өргөө”-ний үйл ажиллагааг удирдан 
явуулдаг сумын Ахмадын хорооны найман хүнд 
гарын бэлэг өгөв.

Оюу Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд 
Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Крэйг Киннел нутгийн 
ахмадуудаас говийн малчин ардын ахуй амьдрал, 
ёс заншилтай танилцах боломж гарсанд гүнээ 
талархаж цаашид улам ихийг сурах хүсэлтэй 
байна гээд Оюу Толгойн нийт ажилтнуудад энэ 
гэрээр зочилж, орон нутгийн баялаг өв соёлтой 
танилцахыг уриаллаа. 

ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН
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ХАНБОГД СУМЫН АХМАДУУДТАЙ ЗОЛГОЛОО

XVII жарны “Ялгуусан” хэмээх хөх морин 
жилийн шинийн нэгэнд Оюу Толгой компанийн 
Баяжуулах үйлдвэрийн Ерөнхий Менежер Эндрью 
Миллер, Бүсийн Хөгжил, нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн Зөвлөх менежер Стефани Стониер 
зэрэг удирдлагын багийн гишүүд, орон нутгийн 
харилцааны ажилтан П.Болд нар Ханбогд сумын 
ахмадуудтай золголоо. Энэхүү золголт сумын 
Соёлын төвд болсон бөгөөд үндэсний дээлээрээ 
гоёсон 30 гаруй ахмад иржээ. 

Эдгээр хүмүүсийн хамгийн ахмад 107 нас сүүдрийг 
зооглож буй Д.Дэжид гуай байлаа. Ёслолыг нээж 
Х.Батзориг морин хуур татаж, Ханбогд сумын 
Засаг дарга Т.Буян-Өлзий үг хэллээ. Үүний дараа 
2013 оны сумын “Таван од”- оор тэмээн сүргээ 
өсгөн үржүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж буй 
малчин Ө.Баттогтох, сумын манлай уяач О.Баттулга, 
бизнес эрхлэгч М.Хашбаатар, хүүхэд багачуудад 
монгол бүжгийн гайхамшигийг зааж сургаж буй 

бүжгийн багш С.Өсөхжаргал, бөх болон бусад 
спортоор амжилт гаргаж буй сурагч Б.Хатанзолбоо 
нарыг шалгаруулж өргөмжлөл, мөнгөн аяга, 
аваргын туузаар шагнав. Мөн Ханбогд сумын 
Уяачдын холбооны тэргүүн, сумын Засаг дарга 
асан Д.Буянтогтох сумынхаа манлай уяачдыг 
шалгаруулж “Сумын алдарт уяач” гэсэн малгай 
гардуулав. 

Оюу Толгой компанийн Баяжуулах үйлдвэрийн 
Ерөнхий менежер Эндрью Миллер нутгийн ард 
иргэдтэй “Сайн байцгаана уу? Тарган тавтай 
сайхан хаваржиж байна уу?” хэмээн Монголоор 
мэндчилж “Бид компаниа төлөөлөн энэхүү 
Цагаан сарын баярт уригдан ирсэндээ маш их 
баяртай байна. Өмнөговийн ард түмэнтэй үргэлж 
хамтдаа баяр наадмаа тэмдэглэж байгаадаа 
баярлаж явдаг. Та бүхэнд морин жилдээ элгээрээ 
энх амгалан, төрлөөрөө төвшин амгалан эрүүл 
саруул сар байхыг хүсье. Сайхан шинэлээрэй” 

хэмээн мэндчилгээ хүргэлээ. Энэ үеэр Оюу Толгой 
компанийн төлөөлөгчид ахмадуудад гарын бэлгээ 
гардуулав. 

Үүний дараа Оюу Толгойн удирдлагын багийнхан 
Засаг дарга асан Д.Буянтогтох гуайтай гэрт нь 
очиж, золголоо. Д.Буянтогтох “Би Оюу Толгойн 
гэрээг их дэмжиж байсан. Намайг Ханбогд сумын 
Засаг дарга байхад жил бүрийн Цагаан сарын 
баяраар Оюу Толгой компаний төлөөлөгчид ирж 
золгодог байсан. Ажлаа өгснөөс хойш 6 жилийн 
дараа надтай золгохоор ирж байгаад маш их 
баярлаж байна” хэмээн ярив. 

Ийнхүү модон морин жилийн Цагаан сарын 
шинийн нэгнийг Оюу Толгой компани нутгийн ард 
олонтойгоо өргөн дэлгэр тэмдэглэж өнгөрүүллээ. 
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ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИНТЭМЭЭГЭЭР ЖИН ТЭЭХ УЛАМЖЛАЛ СЭРГЭЛЭЭ

Тэмээ бол их говийн чимэг нь болсон амьтан. 
Талын нүүдэлчид тэмээгээ тээвэрт ашиглаж 
ирсэн олон зуун жилийн уламжлалтай ард түмэн. 
Орчин үеийн хөгжил дагаад тэмээгээр тээвэр хийх, 
ачлагад ашиглахаа больж, зөвхөн тоо толгойг нь 
өсгөх, ноосыг нь авах зорилгоор маллах болжээ. 
Энэ байдал тэмээн жин, тэмээтэй холбоотой ёс 
заншлыг устгах аюулд хүргээд байгаа юм. Тиймээс 
Оюу Толгой ХХК Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын Засаг даргын тамгын газар, Ахмадын 
хороотой хамтарч энэ жилийн “Тэмээний баяр”-
ыг тохиолдуулан тэмээгээр жин тээх уралдааныг 
1 дүгээр сарын 20-21-нд зохион байгууллаа. 
Уралдаанд оролцсон малчид Оюу Толгой 
уурхайгаас Ханбогд сум хүртэл 45 км жин тээсэн 
юм. Тэмээн жин хөдлөхийн өмнө Ханбогд сумын 
Жавхлант багийн малчин О.Хоролсүрэнтэй уулзахад 
“Би Жавхлант багийн жингийн ахлагчаар оролцож 
байна. Малчид, тэмээчид ойрын 40-өөд жил жин 
тээгээгүй. Мартагдаж байгаа соёлуудын нэг болжээ. 

Би тэмээчин хүн. Сургууль төгссөнөөс хойш 20-иод 
жил мал маллаж, тэмээтэй амьдралаа холбосон 
учраас нүүдлийн ахуйдаа их хайртай. Өнөөдөр 
уурхайгаас хөдлөөд орой буудаллаж хоноглоод 
маргааш Ханбогд суманд очиж “Тэмээний баяр”-
таа оролцоно. Сэтгэл маш өндөр байна. Манай 
багийнхан тэмцээнд түрүүлнэ гэдэгт итгэлтэй 
байгаа” хэмээн ярьж байсан.

Харин Ханбогд сумын Номгон багийн иргэн, 
уралдаан зохион байгуулах ажлын хэсгийн ахлагч 
Д.Буянтогтох “Тэмээн жин бол манай өвөг дээдэс, 
Монгол эрчүүдийн дэлхийн түүхэнд бүтээсэн 
гавьяануудын нэг яах аргагүй мөн. Тэмээн жингээр 
иргэдээ өргөн хэрэглээний бараагаар хангахаар 
жин тээж ирсэн түүх бий. Сэлэнгэ аймгийн 
Алтанбулагаас тэр үеийн Богдын хүрээ ортол наад 
зах нь талдаа 1000 гаруй километр газар өвлийн 
тэсгим хүйтэнд Монгол эрчүүд, Галбын улаан атан 
тэмээгээр аян замын хүнд бэрхийг туулан жин 

тээдэг байж. Дэлхийд тэмээн жингээр ийм хол 
замд, хатуу бэрх цаг агаартай нөхцөлд жин тээж 
байсан өөр улс байхгүй гэж би боддог. Энэ түүхэн 
соёлыг сэргээхээр Оюу Толгой компанийн соёлын 
өвийн хамт олон, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал, Засаг даргын тамгын газар хамтран тэмээн 
жингийн уралдааныг Оюу Толгой уурхайгаас 
Ханбогд руу зорин хөдлөх гэж байна. 

Эрт үеийн соёлын дагуу жингээ тээж, нийт ард 
иргэдэд сурталчлах зорилготой. Хамгийн сүүлд 
1969 онд жин тээж байснаас хойш 45 жилийн 
хугацаанд тэмээн жин гэдэг нь мартагдсан соёл 
байсан бол өнөөдөр эргэн сэргээж байна. Та бүхэн 
ажиглавал жинчдийн дээл, малгай, гутал, хэт, 
цахиур, майхан, тулга, ачлагад хэрэглэж байгаа 
бүхий л хэрэгслүүд эртний хэлбэрээрээ байгаа. 
Энэ удаа нэг тэмээнд дунджаар 170-200 кг ачаа 
тээвэрлэх байх. Дээр үед 210 кг тээвэрлэж байсан 
түүхтэй. 

Хоноглохдоо хээр гадаа хуучны жинчидийн зан 
заншлаараа майхнаа бариад, тулгаа тулаад 
хоноглоно. Үүн дээр ч бас уралдааны нэг мөн 
чанар оршиж байгаа. Хэрхэн ёс заншлын дагуу 
буудаллаж, майхнаа барьж байгааг шүүлтэнд 
оролцуулж тооцно. Би 15 настайгаасаа таван жил 
“Галбын говийн хөгжил” нэгдэлд тэмээчин байлаа. 
Тэмээчин айлд өссөн болохоор тэмээгээ хайрладаг 
говьчуудын нэг. Соёлын өвийг хадгалах, сэргээхэд 
байнга санаачлагатай оролцдог Оюу Толгой 
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компанийн хамт олонд хувийнхаа зүгээс болон 
нутгийнхаа ахан дүүсийн өмнөөс талархалаа” гэв. 

Жин тээх уралдаанд Ханбогд сумын Номгон, 
Гавилууд, Жавхлант, Баян багийн 12 жинчин, 44 
тэмээтэй оролцсоноос З.Цог ахлагчтай “Номгон” 
баг тэргүүлж, Ч.Цэвэгдэлгэр ахлагчтай “Гавилуут” 
баг хоёрт, О.Хоролсүрэн ахлагчтай “Жавхлант” баг 
3-р байранд, Х.Лувсандаш ахлагчтай “Баян” баг 
4-р байранд тус тус орсон байна. Байр эзлүүлэхдээ 
жингийн цувааны хурдаар биш уламжлалт зан 
заншлыг хадгалсан байдал, уналга, ачлагаа 

уламжлалын дагуу бэлтгэж, мартагдаж буй 
уламжлалаа хэрхэн сэргээж байгааг харгалзсан 
юм. 

Оюу Толгой компани соёлын өвийг хадгалах, 
хамгаалах ажлын хүрээнд зохион байгуулсан энэ 
уралдаан тэмээтэй холбоотой соёлыг бус нүүдэлчин 
ард түмний маань уламжлалт мал маллах арга 
ухааныг сэргээх, хойч үедээ өвлүүлж, үлдээхэд 
чухал алхам болжээ. Энэ талаар Оюу Толгой ХХК-
ийн Бүс нутгийн хөгжил, нийгмийн асуудал эрхэлсэн 
захирал Ш.Байгалмаа “Оюу Толгой компани 

соёлын биет ба биет бус өвийг хамгаалах чиглэлээр 
нэлээд ажил төлөвлөн хийж байна. Тэмээн жин нь 
манай уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг, 
ялангуяа говийн малчдын хувьд зуун зуун жил 
дамжин ирсэн биет бус соёлын өв юм.  

Хүүхэд багачууд, хойч үедээ уламжлагдан үлдээх 
учиртай нүүдэлчин ард түмнийхээ соёлын өвийг 
хамгаалж авч үлдэх нь бидний зайлшгүй үүрэг. 
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сум жил бүр 
“Тэмээний баяр” зохион байгуулдаг. Энэ жил жин 
тээх уралдаан зохион байгуулснаараа онцлог 
боллоо. Бид уул уурхайн бүтээн байгуулалт 
хөгжихийн зэрэгцээ малчин ард түмэн уламжлалт 
мал аж ахуй, соёл уламжлалаа хадгалагдан 
үлдэж, улам боловсронгуй болгон хөгжих ёстой 
гэсэн бодлого баримтлан ажиллаж байгаа” хэмээн 
ярилаа. 

“Тэмээний баяр”-ын үеэр сумын малчид цугларч 
хамгийн хурдан тэмээ, хамгийн их сүүтэй ингэ, 
сайхан ат, буур, тэмээтэй сайхан хос шалгаруулдаг 
уламжлалтай. Энэ жил ч эдгээр арга хэмжээ болж, 
малчид тэмээчид идэвхтэй оролцлоо. 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум энэ жил 21122 
тэмээ тоолуулж, Монгол Улсын хамгийн олон 
тэмээтэй сумаар дахин шалгарлаа.
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ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИНМАЛЧДАД ӨВС, ТЭЖЭЭЛ ХАНДИВЛАВ

Оюу Толгой ХХК уламжлалт бэлчээрийн мал 
аж ахуй болон нүүдлийн ахуйн хэв шинжийг уул 
уурхайн үйлдвэрлэлийн нөлөөллөөс хамааралгүй 
оршин тогтнох нөхцлийг бүрдүүлэх, орон нутгийн 
малчид, иргэдийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор 
2011 оноос “Бэлчээрийн менежмент хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Энэхүү хөтөлбөр нь төр, 
Засгийн бодлого, сумдын ЗДТГ, мэргэжлийн 
байгууллагуудтай уялдаатай ажиллаж, малчдын 
бүлэг, хоршооны үйл ажиллагааг дэмжин, 
улмаар малын эрүүл мэнд, мал маллагааны 
менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлдэг.

Говийн бүсэд энэ жил гантай, зуншлага тааруу 
байлаа. Тиймээс малчид малаа онд мэнд 
оруулахад өвс, тэжээл шаардлагатай байсан 
юм. Тиймээс Оюу Толгой компани Даланзадгад, 
Баян-Овоо, Ханбогд, Манлай сумын малчдад 
нийт 210 тн хүчит тэжээл, 8000 боодол өвс 
хүргүүллээ. 

Тэжээлийг сумдад хүргэж, малчдад хуваарилах 
ажлыг ЗДТГ хариуцан гүйцэтгэсэн юм. Өвөл, 
хаврын улиралд бэлчээр дэх тэжээлийн нөөц 
эрс багасч, ургамлын шим зуныхаас 2-3 дахин, 
шингэх уураг 1.4-4.5 дахин багасаж, витамин 
эрдэсийн зүйлс хомсддог. Энэ үед хээлтэй мал, 
төлийг ядарч доройтохоос сэргийлэн угтуулан 
тэжээх шаардлагатай байдаг. 

Ханбогд сумын ЗДТГ-
ын “Мал эмнэлэг, 
үржлийн тасаг”-ийн 
бэлчээр, хоршоо, 
газар тариалан 
хариуцсан мэргэжилтэн 
М.Сүглэгмаатай 
ярилцлаа.

-Энэ жил танай сум Оюу 
Толгой компаниас хэдэн тонн малын тэжээл, 
өвс тусламжийн шугамаар авсан бэ?
- Ханбогд суманд 70 тонн хорголжин тэжээл, зургаан 
мянган боодол өвс хандивласан. Малчдад түгээгээд 
дуусах шатандаа орсон байгаа.

-Тусламжийн өвс, тэжээлийг малчдад ямар 
зарчмаар хуваарилж байгаа вэ?
- Тэжээлийг үхэр, хонь, ямааны тус бүрт 700 
граммаар тооцоолон 86 өрхийн 102458 толгой малд 
үнэгүй хуваарилж тараасан. Харин өвсийг малчдын 
захиалган дээр үндэслэн боодол тус бүрийг нь 4500 
төгрөгөөр зарж байна. Сумын захиргаа тусламжаар 
авсан өвсний орлогоор “Малын эрсдэлээс хамгаалсан 
сан” бүрдүүлнэ. Эрсдэлийн сан бүрдүүлснээр байгаль, 
цаг уурын хүнд үед малын эндэгдлээс сэргийлэх, 
малчдад тусламжийг түргэн хугацаанд хүргэх, 
цаашлаад ирэх жилийн хадлан тэжээлийн бэлтгэлийг 
бие даан бэлтгэх, малчдад сургалт семинар зохион 
байгуулах зэрэг ажлуудад санхүүжилт болгох юм.

-Тусламжийн өвс, тэжээл олгох ажлыг малчид 
ямар сэтгэгдэлтэй хүлээн авч байна вэ?
-Маш өндөр сэтгэгдэлтэй хүлээж авч байна. 
Бэлчээрийн менежментийн ажлын хүрээнд Оюу 
Толгой компани манай мал үржлийн тасаг болон 
малчидтай хамтран олон ажлууд хийдэг. Үүний нэг 
бол өвс, тэжээл хандивлах ажил. Энэ завшааныг 
ашиглан сумын ЗДТГ, малчдаа төлөөлж Оюу Толгой 
компанийн хамт олонд талархаж буйгаа илэрхийлье.

Ханбогд сумын 
Гавилуут багийн малчин 
Т.Цог-Эрдэнэтэй 
ярилцлаа. 

-Энэ жил өвөлжилт хир 
байна вэ? Малынхаа өвс, 
тэжээлээ авсан уу?
Авалгүй яахав. Манайх 
энэ жил 30 боодол өвс, 

4 шуудай тэжээл авсан. Өнгөрсөн зун хур бороо 
багатай, гандуу байснаас өвөлжилт хүндхэн байгаа. 
Оюу Толгой компанийн малчдад өвс тэжээл олгох 
энэ ажил цагаа олсон. Өвс, тэжээлийн хувьд 
чанартай, шинэ өвс байна. Одоо мал төллөлтийн 
үеэр малдаа тавьж өгөөд оноо өнтэй гаргана гэж 
бодож байгаа. 



Оюу Толгой ХХК, Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төв ТББ, 
Ханбогд сумын Замын цагдаагийн тасаг хамтран 
Ханбогд сумын малчдад “Орон нутгийн замын 
хөдөлгөөнд зөв соёлтой оролцох нь” сэдэвт сургалт 
2014 оны 2 дугаар сарын 10-нд явууллаа.

Сургалтаар Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төв ТББ-ын 
4 сургагч, Ханбогд сумын ЗЦТ-ийн ахлах дэслэгч 
Д.Ганбат, Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсийн орон нутгийн 
харилцааны ажилтан Д.Билгүүн, Ж.Мөнгөндолгио 
нар “Орон нутгийн замын хөдөлгөөнд мал хариулах 
үед гарч болох эрсдлүүд”, “Зам дээр гарсан ослын 
үед үзүүлэх анхны тусламж үйлчилгээ, оролцогчдын 
мэдлэг хандлагыг тодорхойлох тест, оролцооны 
дасгал ажил, бүлгийн ажил” зэрэг сэдвүүдээр 
сургалт зохион байгуулсан юм.

Сургагч багш нарт мэдлэг чадвар олгох “Орон 
нутгийн замын хөдөлгөөнд зөв соёлтой оролцох” 
гарын авлагын дагуу энэхүү сургалтыг дөрөв дэх 
удаагаа зохион байгуулжээ. 

Өмнө нь Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад 
сумын ЕБС-ийн сурагчдад өртөөчилсөн, 2012 
онд “Эрх үүрэг оролцоо” төслийн орон нутгийн 
сургагчдын багийг чадавхжуулах, 2013 оны 12 
дугаар сард Ханбогд сумын ЕБС-ийн сурагчдад 
өртөөчилсөн сургалт явуулсан байна. 

Эдгээр нь орон нутгийн иргэдийг замын хөдөлгөөнд 
зөв соёлтой оролцож, өөрийгөө болон гэр бүл, 
найз нөхөддөө зөв мэдлэг, мэдээлэл олгож, аливаа 
эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чадвартай болгох 
зорилготой юм.

МАЛЧДАД ЗОРИУЛСАН ЗАМЫН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СУРГАЛТ
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Би энэ Цагаантолгой 
хийдийн орчим багаасаа л 
мал маллаж өссөн хүний 
хувьд жалга дов бүхнийг 
нь андахгүй мэднэ. Энэ уул 
хаданд нялх багаасаа л 
тоглож, нүүдэллэж өссөн 
учраас ус ургамал, араатан 
жигүүртэн нь элбэг, цэвэр 

цэмцгэр байгаасай гэж  хүсч явдаг. Энэ хавьд 
байхгүй амьтан, ургамал гэж үгүй, үнэхээр сайхан 
нутаг. Хүн болж төрснийх, нутаг усандаа хэрэгтэй 
зүйл хийчих юмсан л гэж боддог байсан. 

Харин миний бодлыг таасан мэт Оюу Толгой 
компанийн Соёлын өвийн хөтөлбөрийн 
Цагаантолгойн хийдийн орчмыг харж, хамгаалах уу 
гэсэн санал тавихад шууд зөвшөөрсөн юм. Би энэ 
ажилдаа их дуртай. Сайхан ч, буянтай ч, нэр төртэй ч 
ажил. Өнөөдөр энд сайхан хогийн сав тавиад өгсөнд 
баярлаад л сууж байна. 

Зуны улиралд манай энд хүмүүс байнга ирдэг. 
Ханбогдынхон бүгд л ирж тухалцгаадаг юм. Зарим 
нэг хүмүүс уусан, идсэн зүйлийнхээ үлдэгдлийг тэр 
чигээр нь орхиод явчих гээд байдаг. Нийт хүмүүст 
хандаж энэ сайхан байгаль дэлхийгээ хайрлаж, хог 
хаягдлаа бэлэн хогийн саванд хийж байгаач хэмээн 
уриалмаар байна.

Оюу Толгой ХХК-ийн Соёлын өвийн хөтөлбөрийн 
туслах ажилчин Ц.Майнбаяр

БАЙГАЛЬ ДЭЛХИЙГЭЭ 
ХАЙРЛАЖ, ХАМГААЛЪЯ



ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН

Оюу Толгой ХХК Ханбогд сумтай байгуулсан 
гэрээний дагуу хатуу хог хаягдлын менежментийн 
төсөл хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Оюу Толгой 
компани уг төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, хатуу 
хог хаягдлын байгууламжийг Ханбогд сумын Засаг 
даргад хүлээлгэн өглөө. 

Төслийн хүрээнд 2013 оны 9-12 сард Ханбогд 
сумын төвөөс хойд зүгт байрлах хогийн цэгт 
хуримтлагдсан 700м х 200м талбай бүхий хатуу 
хог хаягдлыг түрж нягтруулан булж, хөрс болон хар 
хөрсөөр хучин, хог хаягдал зайлуулах далан шуудуу 
байгуулж, далангийн эргэн тойронд хамгаалалтын 
хашаа барьсан юм. Энэхүү төслийн ажилд Ханбогд 
сумаас иргэдээр хогийг ангилан ялгуулах, орон 
нутагт ажлын талаар санамж сэрэмжлүүлэг бүхий 
зар мэдээлэл өгөх зэргээр хамтран ажиллалаа. 

Төслийг Оюу Толгой компанийн Хот байгуулалтын 
хэлтсийн менежер Дэвид Бэтти удирдаж, ил 
уурхайн хэлтсээс хог хаягдлын байгууламжийн 
техникийн ажлыг гүйцэтгэж, бүсийн хөгжил 
нийгмийн харилцааны хэлтсээс зам арчилгааны 
нийт 21 ажилтан техникийн ажиллагааны туршид 
хог хаягдлын цэг дээр байнга хяналт тавих, хог 
хаягдал зайлуулах далангийн хашааг барьж 
байгуулах, түр хашааг барих, буулгах ажил 
гүйцэтгэлээ. 

Эдгээр зам арчилгааны ажилтнуудаас бусаддаа 
үлгэр дуурайл болон үр бүтээлтэй сайн ажилласан 
Б.Пүрэв-Очир, Т.Алтанцэцэг, Б.Баярцогт, Д.Адъяа, 
Т.Дамдинбазар, Г.Мэндбаяр, П.Онон, Д.Энхтүвшин, 
М.Дамдинсүрэн, Б.Оюунтунгалаг, Г.Буянт нарт 
талархал илэрхийлье. 

ХОГ ХАЯГДЛЫН 
БАЙГУУЛАМЖТАЙ БОЛЛОО
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Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд  сумдын ЗДТГ-
тай хамтран  уурхайн орчмын бэлчээрт гарч буй 
өөрчлөлт, түүний шалтгааныг тодорхойлох зорилгоор 
нутгийн иргэд, малчдын оролцоотой хяналт, үнэлгээ 
хийх ажлыг эхлүүлэх гэж байна.  

Энэ ажлын хүрээнд байнгын хяналт хийх цэгүүдийг 
тогтоох, бэлчээрийн чанарын үнэлгээ хийх, даац 
багтаамж, тэжээлийн нөөцийг тогтоон, бэлчээрийн 
өөрчлөлт, хөдлөл зүйг тодорхойлох, хянах зэрэг үйл 
ажилллагаг төлөвлөсөн бөгөөд эдгээрийг нутгийн 
малчид иргэдийн оролцоотой хамтран  хэрэгжүүлнэ.   
Иймд “Хамтын оролцоотой бэлчээрийн хяналт-
үнэлгээ”-ний ажилд орон нутгийн иргэд Та бүгдийг 
оролцохыг урьж байна.

Оролцох сонирхолтой малчид, иргэд, бэлчээр 
ашиглалтын хэсгүүд 2014 оны 4-р сарын 30-ны 
дотор тухайн сумынхаа ЗДТГ-ын Мал эмнэлэг 
үржлийн тасагт бүртгүүлнэ үү.

Сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

БЭЛЧЭЭРИЙН 
ХЯНАЛТ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН 
АЖИЛЛАХ ЗАР
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Баян-Овоо сумын Б.Доржийн нэрэмжит ЕБДС-ийн 
дэргэдэх “Аавуудын зөвлөл”-өөс аавуудын чуулган 
зохион байгууллаа. Энэхүү чуулганаар гэр бүл болон 
нийгэмд аавуудын үүрэг хариуцлагаа дээшлүүлэх, 
сум орон нутаг өсвөр үеийнхнийхээ төлөө аав 
хүний сургамжит зан үйлийг нэмэгдүүлэх зэрэг 
олон санал санаачлага бий болгож, гарсан санал 
санаачилгуудаа ажил хэрэг болгосон юм.

Чуулганд 120 гаруй аав оролцож хүүхэд багачууд, 
нийгмийн төлөө үүрэг хариуцлагаа дээшлүүлэхэд 
дуу хоолойгоо нэгтгэхийн зэрэгцээ буухиа болон 
гар бөмбөгийн тэмцээнээр өрсөлдлөө. Тэмцээн тус 
бүрээр оролцсон байруудыг нэгтгэхэд Ц.Бямбажав 
багштай 2а ангийн аавууд тэргүүн байрт шалгарч, 
Ц.Болормаа багштай 8а ангийн аавууд дэд байрт 

шалгарч, С.Сарантуяа багштай 5а ангийн аавууд 
удааллаа.

“Аавуудын зөвлөл”-ийн ахлагч, Монгол улсын соёлын 
тэргүүний ажилтан Б.Жүрмэддорж “Анхны чуулган 
амжилттай сайхан болж өндөрлөлөө. Анх удаа 
болж байгаа гэхэд аавууд маань маш идэвхитэй 
оролцож, ээжүүд болон үр хүүхдүүд нь аавуудыгаа 
дэмжин хамтарч үйл ажиллагааг маань улам сайхан 
болгосон. 

Бид жил бүрийн 10 сарын хоёрдугаар долоо 
хоногийн баасан гарагт Баян-Овоо сумын ЕБДС-ийн 
дэргэдэх “Аавуудын зөвлөл”-ийн баяр чуулга уулзалт 
болон бусад арга хэмжээгээ уламжлал болон 
тэмдэглэхээр товлолоо” хэмээн ярилаа.

ААВУУД АМЖИЛТТАЙ ЧУУЛЛАА
“МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН 
САЙХАН” УУЛЗАЛТ

Оюу Толгой компаниас Ханбогд сумын ЕБС-ийн 
сурагчдын дунд сар тутам зохион байгуулдаг 
“Мэргэжил бүхэн сайхан” лекц Ханбогд сумын 
“Соёлын Төв”-д 2 дугаар сарын 20-нд боллоо. Энэ 
удаа Оюу Толгой компанийн гадаад харилцааны 
зөвлөх Г. Жавхлантөгс уригдаж, ахлах ангийн 
сурагчдад “Алсын хараа, Амжилтын гараа” сэдэвт 
лекц мөн “Харилцаа болон илтгэх урлаг”-ийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. 

Энэ удаагийн лекцийн гол зорилго нь сурагчдад 
мэргэжил бүхэн сайхан боловч ирээдүйн мэргэжлээ 
сонгохдоо өөрийн алсын хараа, зорилгодоо 
үндэслэж, сонговол хамгийн оновчтой шийдвэр 
болох бөгөөд үүний тулд одооноос өөрийн зорилгоо 
тодорхойлж, ирээдүйгээ цаашид урирдан авч явахын 
чухлыг сурагчдад хүргэх байсан юм. Харин харилцаа 
болон илтгэх урлагийн хувьд сурагчид хүсэлт тавьсны 
дагуу хийгдсэн бөгөөд тайзан дээрээс хэрхэн үзэгч, 
сонсогчдыг байлдан дагуулах вэ, тайзан дээр хэрхэн 
биеэ авч явах, тайзны айдсаас хэрхэн салах вэ, 
цаашлаад илтгэх урлагийн арга техникүүдийн нарийн 
арга техникүүдийг тайлбарласан юм. 



ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН

Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 11

Манлай сумын малчид 2 дугаар сарын 
10-нд чуулга уулзалтаа хийлээ. Үүгээр 
энэ оны ажлаа ярилцан, өнгөрсөн оны 
амжилтаа тэмдэглэсэн юм. Сумын 
малчид 2014 оноо мал сүргээ бум 
хүргэн үржүүлсэн амжилтаар угтлаа. 
Жаргалант багийн Монгол улсын сайн 
малчин И.Мөнхбат, тус багийн малчин 
Б.Батбаяр, Б.Лхасүрэн, Б.Мөнх-Эрдэнэ, 
Б.Отгончулуун, Өехий багийн малчин 
Д.Хүүхэндүү, Б.Цэцэг-Өлзий, Өгөөмөр 
багийн малчин Б.Адъяабаатар, Далай 
багийн малчин С.Батбаяр нар мал сүргээ 
мянга хүргэж “Мянгат малчны батламж”-
аа гардан авлаа. 

Сумын сайн малчнаар Өехий багийн 
малчин Б.Энхтөр, Д.Чулуунбаатар, 
Өгөөмөр багийн Х.Бат-Эрдэнэ, 
Ц.Эрдэнэбилэг, Жаргалант багийн 
Р.Дамдинбазар, А.Тэрбиш, Б.Эрхэмбаатар 
Далай багийн З.Мөнхдэлгэр, Б.Энхбат 
нар шалгарлаа. Харин Өехий багийн 

П.Буманчимэг, Өгөөмөр багийн 
Д.Гантөмөр нар Тэргүүний малчин 
залуугаар тодорлоо. Энэ үеэр урлаг, 
спортын олон арга хэмжээ болсон 
юм. Өгөөмөр багийн малчин, гавъяат 
нэгдэлчин Д.Хүүхэндүүгийн нэрэмжит 
хурдан торомны уралдаан болж 
33 хурдан тором уралдснаас Баян-
Овоо сумын малчин Октябрын тором 
тэргүүлж, хоёрт Өехий багийн малчин 
М.Төмөрийн хар, гуравт Баян-Овоо 
сумын Октябрын тором, дөрөвт Далай 
багийн Б.Наранхүүгийн тором, тавд 
Далай багийн Ц.Батбуянгийн тором 
тус тус хурдлав. Мөн оюун ухаан сорих 
даамны тэмцээн болж, эрэгтэй төрөлд 
Жаргалант багийн Ж.Эрдэнэбаяр, Өехий 
багийн С.Батхүү, эмэгтэйгээс Өгөөмөр 
багийн О.Анхбаяр, Өехий багийн харъяат 
С.Болормаа нар шалгарлаа.

Арга хэмжээний төгсгөлд Монгол улсын 
Соёлын тэргүүний ажилтан Б.Цэрэн-
Очирын “Дүүрэн Заяатай Монгол” бие 
даасан уран бүтээлийн тоглолтыг сумын 
Засаг даргын Тамгын газар зардлыг нь 
хариуцаж үнэ төлбөргүй тоглуулсанд 
иргэд, малчид сэтгэл хангалуун байлаа. 
Цэнгүүний үеэр АХА тэмцээн зохион 
байгуулж 40 иргэн оюун ухаанаа 
сорьсноос Соёлын төвийн хөгжмийн 
багш А.Өнөрзаяа тэргүүн байр эзэлжээ. 

МАНЛАЙ СУМЫН МАЛЧДЫН ЧУУЛГАН

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН ОЮУ ТОЛГОЙ 
КОМПАНИЙН ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сум        Их булаг                 2014 он 02 сарын 07 өдөр
  
Ханбогд сумын зарим малчдаас Оюу Толгой төслийн сөрөг нөлөөллийн талаар Дэлхийн 
банкны дэргэдэх гомдол хүлээн авдаг байгууллага (ombudsman)-д 2013 онд гомдол 
гаргасан билээ. Гомдлын мөрөөр эвлэрүүлэн зуучлагчийн багийг Ombudsman-с томилсон 
бөгөөд малчид өөрсдийн төлөөлөгчдийг сонгосон. Оюу Толгой Хяналт ТББ малчдад 
зөвлөгөө өгч хамтран ажилладаг. Эдгээр талууд тогтмол уулзаж, гомдлын асуудлаар 
хэлцэл хийдэг бөгөөд 2014 оны 2-р сарын 7-ны өдөр Ханбогд суманд ээлжит уулзалт 
болов. Энэ үеэр Оюу Толгой уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой тоосжилт, малчдын 
амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн багийг 
ажиллуулах болон тус суманд зохион байгуулж буй уулзалтуудад Эрдэнэс Оюу Толгой ХК-
ийн төлөөллийг оролцуулах тухай дэлгэрэнгүй хэлэлцэв. Энэ уулзалтад шинээр сонгогдсон 
малчдын төлөөлөгч нар оролцсон болно. 

Малчдын төлөөлөгчдийн зүгээс Оюу Толгой уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэн тоосжилт 
ихсэж байгаа тухай ярьж, Оюу Толгой компани энэ тал дээр ямар арга хэмжээ авч 
байгаа талаар танилцуулж, эдгээр арга хэмжээнд малчдыг оролцуулах, мэдээллийг 
харилцан солилцож байхаар тохиров. Мөн компанийн зүгээс тоосны талаар 2014 онд 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг иргэдэд хүргүүлэхээр болов. Малчдын 
төлөөлөгчид Оюу Толгой компанийн хэрэгжүүлж буй нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөх олговрын 
хөтөлбөрт шүүмжлэлтэй ханддаг ба хөтөлбөрт уурхайн үйл ажиллагаанаас нутгийн 
малчдын амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийг бэлчээр ашиглалттай уялдуулаагүй, тэдгээрийн 
тогтвортой амьжиргаанд нөлөө үзүүлж байна гэж үзсэн. Иймд урьд нь тохиросны дагуу 
олон талт мэргэжлийн шинжээчээр дүгнэлт гаргуулах нь зүйтэй гэдэг дээр талууд санал 
нийлэв. Уг багийн ажлын удирдамжийг болон ажлын даалгаврыг талууд тохирох бөгөөд 
мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах ажлыг ч хоёр тал хамтран гүйцэтгэх юм.

Ханбогд сумын малчдын төлөөлөл
Оюу Толгой ХХК
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Д.ЭРХЭМБААТАР: ХАНБОГДОД БӨХ НЬ ЭРГЭЖ 
ИРЛЭЭ ГЭЖ ӨМНӨГОВИЙНХОН ЯРЬДАГ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын “Ханбогд” 
бөхийн дэвжээнийхэнтэй уулзахаар очлоо. Биднийг 
очиход дэвжээнийхэн нэлээд завгүй байв. Учир нь 
улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор 
Улаанбаатар хотоос спортын мастер Х.Баасанжав 
багшийг таван шавьтай нь дэвжээндээ урьж, 
хамтарсан бэлтгэлдээ гарсан нь энэ. 

Уг дэвжээг Ханбогд сумын уугуул, аймгийн 
начин Д.Эрхэмбаатар 2007 онд байгуулж хүүхэд, 
залуучуудыг үндэсний бөх, чөлөөт, жүдо бөхөөр 
хичээллүүлж, олон амжилт гаргаж байгаа аж. 
Д.Эрхэмбаатар багаасаа бөхийн спортоор 
хичээллэж, тэр үеийн сум, аймгийн цолтой 
бөхчүүдийн мэхийг сурахын төлөө хичээллэдэг байв. 
Тиймээс 1986 онд аймгийн начин Т.Түмэндэлгэрийн 
бөхийн секценд орж чөлөөт бөх, үндэсний бөхөөр 

хичээллэж эхэлжээ. Тэрээр “1990-өөд онд миний 
үеийнхэн ид барилдаж байхад Ханбогд сум сайн 
бөхчүүдтэй байсан. Сумын наадамд өөр нутгийн 
бөх барилдаж түрүүлэх нь байтугай ирдэггүй 
байлаа. Ханбогдод очоод 2 давах биш, барилдаж 
яах юм гэдэг байлаа шүү дээ. Бидний үеийнхэн нас 
ахиад ирэхэд сумын цолтой өөр нутгийн бөх ирээд 
түрүүлдэг болсон. Тиймээс би өөрийн залгамж 
халаа, хүүхэд, залуучуудыг бөхийн спортоор 
дасгалжуулж, бэлдэхээр долоон жилийн өмнө 
“Ханбогд” бөхийн дэвжээ байгуулсан юм. Манай 
хүүхдүүд үндэс, чөлөөт бөх гэж дагнаагүй. Аль 
алинаар нь барилддаг давуу талтай. Хүүхдүүдийн 
маань бие бялдар аймагт очоод барилдахаар арай 
содон харагддаг. Яагаад гэвэл 7 хоногийн 7 өдөр 
бэлтгэл хийдэг. Хэн ч хараад Ханбогдын хүүхдүүд 
байна гэдэг” хэмээн ярьж байв. “Ханбогд” бөхийн 

дэвжээ байгуулснаас хойш Д.Эрхэмбаатарын шавь 
нараас хоёр сумын заан, спортын мастер, спортын 
дэд мастер, таван сумын начин төржээ. 

Үүнээс гадна улсын болон олон улсын тэмцээнд 
ч шавь нар нь амжилттай оролцож байна. ОХУ-д 
2012 онд болсон тэмцээнд 2 хүүхэд анх удаа 
оролцож, Н.Энхтуяа алтан медаль, Б.Хаталзолбоо 
хүрэл медаль авсан байна. Мөн Улаанбаатар 
хотын Сонгинохайрхан дүүргийн тэмцээнд 7 
хүүхэд оролцож, 3 алт, 3 мөнгө, 1 хүрэл медаль 
авч, багаараа тэргүүн байр эзэлжээ. Бас Налайх 
дүүргийн тэмцээнд 7 хүүхэд барилдаж, 580 
хүүхдээс 4 хүрэл медаль авсан байна. Сүүлийн 
таван жил дараалан Өмнөговь аймгийн үндэсний 
бөхийн аваргад, олон улсын хэмжээний мастер 
Д.Багахүүгийн нэрэмжит чөлөөт бөхийн тэмцээнд 
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зургаан жил дараалан тэргүүлж. Д.Эрхэмбаатар 
2013 оны Биеийн тамирын тэргүүний ажилтан, 
Ханбогд сумын Спортыг дэмжигч гэр бүл, Өмнөговь 
аймгийн залуучуудын спортын байгууллагын Оны 
шилдэг залуугаар тус тус шалгарчээ. 

Түүний хувьд бөхийн дэвжээ байгуулснаас хойш 
80 гаруй хүүхэд дасгалжуулж, хүмүүжүүлэн, 
зарим үед мэргэжлийн багш авчирч бөхийн 
спортыг хөгжүүлэхийн тулд хүч чармайлт, мэдлэг 
чадвараа харамгүй зориулж яваа нэгэн. Эдгээр 
гавьяа, шагналаа дэвжээгээ байгуулсны үр дүн, 
хүүхдүүдийн маань нөр их хөдөлмөрийн өгөөж гэж 
тайлбарлаж байсан юм. 

Д.Эрхэмбаатар “Өмнөговь аймгийн ард түмэн 
Ханбогдод бөх нь буцаад ирлээ гэж ярьдаг. 
Энэ дашрамд шавь нартаа их баярлаж явдагаа 
илэрхийлье. Цаашдаа сум, аймаг, Монгол улсаа 
дуурсгасан ази, олимп, дэлхийн аваргын медаль 

авах тамирчин бэлдэж, дасгалжуулах мөрөөдөл, 
зорилго бий” хэмээн өгүүлсэн. Шавь нарынх нэг, 
Ханбогд сумын ЕБДС-ын 11-Б ангийн сурагч 
Б.Хатанзолбоо 2012 оноос чөлөөт бөхөөр 
хичээллэж, олон амжилт гарган 2013 оны Ханбогд 
сумын “Таван од”-ын нэг, сургуулийн шилдэг 
сурагч, улсын тэргүүний сурагч алтан медаль зэрэг 
шагналууд хүртжээ. Б.Хатанзолбоо “Сургуулиа 
төгсөөд бөхийн Аварга дээд сургуульд орохыг 
хүсдэг. Ази тив, олимпийн тэмцээнд оролцож алт, 
мөнгө, хүрэл медаль авахыг мөрөөддөг. 
Жүдогийн Н.Түвшинбаяр аварга, Х.Цагаанбаатар 
нарыг хүндэлж явдаг. Дасгалжуулагч багш 
Д.Эрхэмбаатар, хөнгөний багш М.Бадамцэцэг 
хоёртоо баярлаж явдагаа илэрхийлье” гэлээ. 
Биднийг очих үеэр Монгол улсын 21 дэх аварга 
Г.Эрхэмбаяр тус суманд зочилж, дэвжээнийхэнтэй 

уулзсан юм. Тэрээр “Бид Хамрын хийд, Баянзүрх 
хайрхан дээр очиж, хийморио сэргээгээд ирлээ. 

Галбын говьд анх удаа ирж байна. Дэмчигийн хийд 
рүү очиж энэ жилийнхээ хийморь лундааг даатгах 
гэж явна. Дээр үеэс манай монгол бөхчүүд уул 
усандаа өөрийгөө даатгаж ирсэн. Ханбогд сум 
үнэхээр сайхан хөгжиж байгаа юм байна. Хүмүүсийн  
зан харьцаа ч сайхан юм. “Ханбогд” бөхийн 
дэвжээ бид бүгдийн залгамж халаа болсон хүүхэд, 
залуучуудыг бэлдэж байгаад их сэтгэл өөдрөг 
байна. Дэвжээний дүү нартаа амжилт хүсье” хэмээн 
бидэнтэй сэтгэгдлээ хуваалцсан юм. 

Өмнийн говийн түүхт нутаг Ханбогдын хүүхэд, 
багачуудын бөхийн спортын амжилтууд, “Ханбогд” 
дэвжээний талаар өгүүлэхэд ийм байна. 
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Оюу Толгой ХХК–ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрийн 
хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, 
Манлай сумдын бэлчээрийн  усан хангамжийг 
сайжруулах зорилгоор малчдын гар худгуудыг 
сэргээн засварлах ажлыг 2011 оноос хойш 
хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ ажилд 2014 оноос 
орон нутгийн зохион байгуулалттай малчдын 
бүлэг, хоршоодыг оролцуулахаар төлөвлөж байна. 
Иймд гар худаг сэргээн засварлах ажилд оролцох 
сонирхолтой малчдын бүлэг, хоршоодыг хамтран 
ажиллах санал ирүүлэхийг урьж байна. 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
1. Зохион байгуулалттай малчдын бүлэг эсвэл 

хоршоо байх
2. Гар худаг гаргаж байсан, сэргээн засварлаж 

байсан туршлагатай баг бүрдүүлсэн байх
3. Орон нутгийн иргэдийн санаачлага, оролцоог 

ханган ажиллах туршлагатай байх
4. Говийн бүсийн хөрс, газар, усны нөөцийн талаар 

мэдлэгтэй байх 
5. Аюулгүй ажиллагааны, тэр дундаа 

Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах аюулгүй 
ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллах 
сургалтанд суусан бол давуу тал болно

6. Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж, гар багаж зэрэг шаардагдах 
тоног төхөөрөмжтэй байх. Тухайлбал,
• Хийн даралтат гар бутлуур \гар молдок\,
• Хийн компрессор,

ГАР ХУДАГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛД 
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХОРШОО, 
МАЛЧДЫН БҮЛГИЙГ УРЬЖ БАЙНА

• Цахилгаан генератор,
• Гар багаж \хүрз, царил, жоотуу, халалт багатай 

гэрэлтүүлэг, уламжлалт технологид суурилсан 
шороолох механизм\, 

• Ачааны машин,
• Гар худгийн ухах явцад нуралтаас хамгаалах 

ханын бэхэлгээний иж бүрдэл гэх мэт болно. 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
1. Хоршооны болон бүлгийн дэлгэрэнгүй танилцуулга 

(багийн танилцуулга, анкет);
2. Гүйцэтгэх ажлын цар хүрээ, үндэслэл, хийгдэх 

ажлын төлөвлөгөө зэргийг тодорхойлсон ажлын 
санал болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн 
жагсаалт;

3. Гүйцэтгэх ажлын үнийн санал, худаг сэргээн 
засварлах дундаж үнэ;

4. Өмнө хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын үр 
дүн, тайлангаас хавсаргах;

5. Хоршооны гэрчилгээний хуулбар

ДЭЭРХ МЭДЭЭЛЭЛД ТУЛГУУРЛАН СОНГОН 
ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙХ БА СОНГОГДСОН 
ХОРШООТОЙ МЭРГЭЖЛИЙН УСНЫ БАЙГУУЛЛАГА 
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН 
АЖИЛЛАНА.

Сонирхсон бүлэг, хоршоод материал болон үнийн 
саналаа 2014 оны 4-р сарын 30 –ны өдрийн 17.00 
цагаас өмнө Оюу Толгой ХХК-ийн Төлөөлөгчийн 
газарт хүргүүлнэ үү.

Гүний худаг Гар худаг 

Сонгон 
шалгаруулалт 

Засан 
гүйцэтгэх 

Үнэлгээ, 
үр дүн 

1 
Малчин худаг засуулах хүсэлтээ 
багийн даргад гаргана (1 улирал) 
Засуулах худгыг багын хурлаар 
хэлэлцэн батлана (1 улирал) 

2 

Багийн хурлаас тогтсон худгуудыг 
сумын МЭҮА нэгтгэнэ (4 сар ) 

3 

СЗДТ газар сэргээн засварлах худгуудын 
тодорхойлолт болон Багийн иргэдийн хурлын 
тэмдэглэлийг ОТ ХХК-д хүргүүлнэ (4 сар ) 

4 

Сонгогдсон малчин сумын 
захиргаатай гэрээ хийнэ-(5 сар) 

1 

Малчин худаг засварын оролцооны 
хөрөнгийг  Мал хамгаалах санд 
төлнө.  (5-6 сар) 

2 

 Худаг засварлах хэлбэр, малтах 
гүнийг тогтоох – Малчин 

 Хашилтын материал бэлтгэх, 
хайрга, чулуу бэлтгэх- Малчин 

 Худаг малтах, хаших, амалгаа  таг 
хийх-Гүйцэтгэгч 

 Худагт орчны хамгаалалт  хийх- 
Малчин 

Ажлын үнэлгээ (10 сар) 1 

Үр дүнгийн хурал (11  сар) 
2 

Худаг засварын гүйцэтгэл- 
(6-9 сар) 

3 

1 Худаг засварын компани 
сонгон шалгаруулна (5 сар) 

2 

 Худаг засварын бэлтгэл ажил –ЗДТГ, 
малчин 

 Гидрогеолгогийн өрөмдлөгө- 
Гүйцэтгэгч 

 Тоног төхөөрөмж- Гүйцэтгэгч 
 Худаг эзэмшлийн гэрээ хийх-ЗДТГ 

 

Гүний худаг засах ажлын 
гүйцэтгэл -(6-9 сар) 3 

Худгийн паспортжуулах- 
Гүйцэтгэгч  (9 сар) 

4 

1 

2 

3 

Уст цэг сэргээн засварлах ажлын дараалал 

Сонгогдсон малчин сумын 
захиргаатай гэрээ хийж  10%-г Мал 
хамгаалах санд төлнө. (5 сар) 

5 Сэргээн засварлах худгуудыг хянах, нөхцөл байдлыг 
тодорхойлж, эцэслэн сонгох     (5 сар ) 

УСТ ЦЭГ СЭРГЭЭН 
ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН 
ДАРААЛАЛ
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Өнгөрсөн онд говийн нийт нутгаар хур тунадас 
багатай гандуу зусаж, өвлийн саруудад цас 
орохгүй хараар өвөлжиж байгаа нь та бидний 
мал сүрэг төдийгүй зэрлэг амьтдын тарга 
тэвээрэгт ихээхэн нөлөөлж, өвс, тэжээл болон 
унд усны гачаалалд орсноос эцэж турах, 
махчин амьтдад хялбар баригдах, харангадаж 
үхэх зэргээр тоо толгой нь цөөрөх эрсдэл 
тулгарч байна. 

2006 онд шинэчлэн батлагдсан МОНГОЛ 
УЛСЫН УЛААН ДАНС-ны бүртгэлд устаж 
болзошгүй, эмзэг, ховордож болзошгүй зэрэг 

ангилалд багтсан аргаль, янгир, хулан, 
хар сүүлт зээр гэх мэт говь нутгийн чимэг 
болсон эдгээр амьтдыг хайрлан хамгаалж 
малчин ардын худаг ус, ил задгай булаг, шанд 
бараадсан үед нь үргээж цочоохгүй байх, 
гэрийн нохой болон машин техникээр элдэж 
хөөхгүй байхыг анхаарна уу? 

Хангай дэлхийн чимэг болсон энэ сайхан 
амьтаддаа ядарсан цагт нь дэм болж 
өөрсдийн боломж бололцооны хэрээр гэр 
бууцныхаа ойр орчимд мөс, өвс тэжээл 
зөөж тавих, онгоцоо устай орхихыг Говийн 

Бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын 
Захиргааны зүгээс нийт малчид, ард иргэддээ 
уриалж байна.

ГБДЦГХЗ-наас Ханбогд сумын ЗДТГ болон 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран ард 
иргэд, байгаль хамгаалагчдын мэдээллийн 
мөрөөр нөхцөл байдлыг нарийн тодорхойлох 
эргүүл хийж, байгалийн уст цэгүүдэд мөс зөөж 
тавих, өвс тэжээл тавих зэрэг арга хэмжээг 
цаг алдалгүй авч ажиллахаар төлөвлөж, үйл 
ажиллагаандаа ороод байна. 

НИЙТ АРД ИРГЭДДЭЭ УРИАЛАХ НЬ



Монголчууд байгаль дэлхий, ан амьтнаа хайрлан 
хамгаалж ирсэн уламжлалтай ард түмэн. Өнгөрсөн 
онд говийн нутгуудаар хур тунадас багатай гандуу 
зусч, өвлийн саруудад цасгүй хараар өвөлжсөн 
байна. Үүнээс шалтгаалж уулын болон тал хээрийн 
туруутан амьтад  эцэж турах, махчин амьтанд 
хялбар бариулах, харангадах зэргээр тоо толгой 
нь буурах  эрсдэлүүд тулгарчээ. Ялангуяа говь 
нутгийн чимэг болсон аргаль, янгир, хулан болон 
хар сүүлт зээр нь Монгол улсын улаан дансанд 
эмзэг, ховордож болзошгүй, устаж болзошгүй зэрэг 
статустайгаар бүртгэгдсэн байдаг бөгөөд эдгээр 
амьтдад  орон нутгийн удирдлага, уул уурхайн 
компани хамтран ус тавьж өгөх ажлыг зохион 
байгуулж байна. 

Үүнийг Оюу Толгой ХХК-тай хамтран зэрлэг амьтны 
ажиглалт, тооллого хийдэг Ханбогд сумын иргэн 
Г.Дүнжгэр санаачилснаар Ханбогд сумын Засаг 
даргын захирамж гарч, Говийн бага Дархан цаазат 
газрын хамгаалалтын захиргаа, Оюу Толгой ХХК 

болон орон нутгийн иргэд  хамтран 15 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулжээ. Ажлын 
хэсэг тодорхойлогдсон нийт 16 цэгт ус тавих, 
мөс хагалах зэрэг ажлуудыг хийж байгаа бөгөөд 
цаашид хур тунадаснаас хамааран дараагийн 
шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Үүний зэрэгцээ Оюу Толгой компанийн гүний 
усны хайгуулын зорилгоор гаргасан цооногийг 
зэрлэг амьтдын усалгаанд зориулж нээсэн юм. Ус 
тавьсан цэгүүдэд хийсэн ажиглалтаар хар сүүлт, 
аргаль зэрэг амьтад ундаалж байгаа мэдээлэл 
ирж байна. Зэрлэг амьтад тавьж өгсөн ус, мөсөнд 
хэрхэн хандаж байгааг  ажлын хэсэг тодорхой 
давтамжтай хянахаас гадна ойр орчмын малчид ч 
давхар ажиглалт хийх юм. 

Орон нутгаас 3 усны машин, Оюу Толгой  ХХК-
иас усны болон ачааны машинаар хангасан 
бөгөөд хамтран ажилласан бүх хүнд талархлаа 
илэрхийлье.
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Олон нийтийн харилцааны ажилтнаар дамжуулан 
бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
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 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 хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

ЗЭРЛЭГ АМЬТДАД УС ТАВЬЖ ӨГЛӨӨ


