
Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   01

ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР

ГОВИЙН МАЛЧДЫН МАЛ 
СҮРЭГТ ҮЗЛЭГ, ҮНЭЛГЭЭ 
ХИЙЖ БАЙНА

Орон нутгийн малчидтай 
олон чиглэлээр хамтран 
ажиллаж, төсөл хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлж байна

(4-р нүүрт)

БАЯН-ОВОО СУМЫНХАН 
ТЭМЭЭНИЙ БАЯР 
ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ 

Оюу Толгой компанийн нэрэмжит 
“Шилдэг залуу тэмээчин” 
шагналын эзэд тодорлоо

(12-р нүүрт)

С.САНДАГСҮРЭН: 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ОЮУТНУУДЫГ ОЮУ 
ТОЛГОЙ КОМПАНИТАЙ 
ХОЛБОХ ГҮҮР НЬ БОЛЖ 
АЖИЛЛАДАГ

(7-р нүүрт)

ОЮУ ТОЛГОЙ 
КОМПАНИ ЁС 

ЗАНШЛЫН 
ӨРГӨӨТЭЙ 

БОЛЛОО
Хүмүүс говь нутгийн өв соёл, ёс заншилтай 

танилцах, суралцах боломж нээгдлээ.
(3-р нүүрт)
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АРВАН ДОЛДУГААР ЖАРНЫ “ЯЛГУУСАН” ХЭМЭЭХ ХӨХ МОРЬ ЖИЛДЭЭ САНАСАН БҮХЭН 
ТАНЬ СЭТГЭЛЧЛЭН БҮТЭХИЙН ӨЛЗИЙТЭЙ САЙХАН ЕРӨӨЛИЙГ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ

ХОТОЛ ОЛНООРОО САР ШИНЭДЭЭ 
САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ



Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   03

ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИНОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИ ЁС ЗАНШЛЫН ӨРГӨӨТЭЙ БОЛЛОО

Оюу Толгой ХХК орон нутгийн уламжлалт соёлыг 
хүндэтгэн дээдэлж, хадгалж хамгаалах, өвлүүлэн 
үлдээхэд анхаарч ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд 
уурхайн ажилтнуудад говь нутгийн уламжлалт 
соёл, өвөрмөц зан заншлыг сурталчлан таниулах 
зорилгоор Ёс заншлын өргөө байгуулж, 12 дугаар 
сарын 25-нд Оюу Толгой төслийн талбайд нээлээ.

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтэс Ханбогд сумын Ахмадын 
холбоотой хамтран энэ үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан юм. Уг нээлтийн арга хэмжээнд Оюу 

Толгой ХХК-ийн Уурхайн үйл ажиллагаа хариуцсан 
гүйцэтгэх захирал Жак Сато уригдан оролцлоо. 
Тэрээр “Оюу Толгой уурхайд Монгол орны 21 
аймаг төдийгүй дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 
хүмүүс ажилладаг. Эдгээр хүмүүс говь нутгийн өв 
соёл, ёс заншилтай танилцах, суралцах боломж 
нээгдлээ. Энэ ажилд хичээл зүтгэл гарган оролцож 
байгаа Ханбогд сумын ахмадуудад баярлалаа” 
хэмээн хэллээ.

Түүнчлэн Ханбогд сумын Ахмадын хорооны дарга 
Х.Амбаа “Эрт үеэс уламжилж ирсэн өв соёл, ёс 

заншил мартагдаж байна. Үүнийг сэргээж хойч 
үе, залуустаа, үүн дотор газар газраас цугларсан 
уурхайн ажилчдад сурталчлан таниулахаар Оюу 
Толгой компанийн Соёлын өвийн хөтөлбөртэй 
хамтран энэ төслийг 2013 оны 11-р сараас 
хэрэгжүүлж эхэлсэн” хэмээн арга хэмжээний 
зорилгоо тайлбарлав. 

Нутгийн ахмад настан, гавъяат малчин Д.Хүүхэн 
гуай өргөөг аравнайлж даллага авлаа. Мөн 
өргөөний жаврыг үргээж морин хуурч Б.Хүдэрбат 
хуур татаж, ардын авъяастан И.Тогооч уртын 
дуугаар ая өргөв. Үүний зэрэгцээ Ахмадын хорооны 
Соёлын өвийн ажилтан Х.Нойноо говь нутгийн өв 
соёл, ёс заншлаас хүмүүст товч танилцуулсан юм. 

ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН
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Оюу Толгой ХХК орон нутгийн малчидтай олон 
чиглэлээр хамтран ажиллаж, төсөл хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг нь Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсээс хэрэгжүүлдэг 
“Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр” юм. Уг 
хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын малчдын мал сүрэгт эрүүл ахуй, эрүүл 
мэндийн үнэлгээ хийх, өвчлөлийн зэрэглэл тогтоох 
ажил зохион байгуулж байна.

Үүгээр уул уурхайн бүс нутгийн мал сүргийн эрүүл 
ахуйн одоогийн нөхцлийг тогтоох зорилготой 
юм. Ажлын явцын талаар Малын эрүүл мэндийн 
төслийг гүйцэтгэгч “Бизнесийн амжилтын 
түлхүүр” ТББ, “Сонор” мал эмнэлгийн ерөнхий 
эмч Ц.Өлзийбуянгаас тодруулахад “Одоогоор 
40 өрхийн 10 мянган гаруй малд үзлэг, тандалт 
хийгээд байна. 

Бас малаас дээж авч мэргэжлийн лабораторит 
шинжилгээ хийлгэн, дүгнэлт гаргах юм. Энэ 
ажилд сумын малын эмч нар, малчид идэвхтэй 
оролцож, Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийнхан 
тусалж байгаа” хэмээн ярилаа. Энэ ажлын 
хүрээнд 130 орчим малчин өрхийн мал сүрэгт 
үзлэг, үнэлгээ хийхээр төлөвлөжээ. Манай улс 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 70 хувийг мал аж 
ахуйгаас үйлдвэрлэдэг. Тиймээс малын эрүүл ахуйг 
сайжруулснаар малын гаралтай түүхий эдийн 
чанарыг сайжруулах, хүн амын хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангах зэрэг олон асуудлыг шат дараатай 
шийдэх боломж бүрдэнэ. 

Бүтээмж сайтай, зах зээлийн баримжаатай мал аж 
ахуйн салбар бий болгохын тулд эхний ээлжинд 
малын эрүүл ахуйн нөхцөлийг бүрдүүлж, хяналт 
үйлчилгээг сайжруулах шаардлагатай байдаг. 
Тиймээс Оюу Толгой компани энэхүү Малын эрүүл 
мэндийн төслийг хэрэгжүүлж байна.

Оюу Толгой уурхайгаас Гашуун Сухайт хүртэлх хатуу 
хучилттай замын орчимд амьдарч байгаа малчин 
өрхүүдийн тэмээн сүргийг зам тээврийн ослоос 
хамгаалах зорилготой гэрэл ойлгогч зүүж байна. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн ажилтнууд уг ажлыг 
гүйцэтгэж, нэгдүгээр сарын эхээр Ханбогд сумын 
малчин Д.Мөнхбаярын тэмээн сүрэгт энэхүү туузыг 
зүүжээ. 

Ингэснээр шөнийн цагаар явж байгаа тээврийн 
хэрэгслийн гэрэлд ойлгогч тууз алсаас дохио болон 
цацарч, жолооч нар хурдаа тохируулж, аюул осол 
гаргахгүй байх боломж бүрджээ. 
Малчид үүнийг санаачилж, Оюу Толгой компани 
дэмжсэн байна. Компани, малчдын хамтын 
ажиллагааны илрэл болсон энэ ажилд сэтгэл 
хангалуун байгаагаа Д.Мөнхбаяр илэрхийлсэн юм. 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ ОРЧМЫН МАЛ СҮРЭГТ 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ ХИЙЖ БАЙНА

ГЭРЭЛ ОЙЛГОГЧТОЙ 
ТЭМЭЭН СҮРЭГ
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ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН
ХАНБОГД СУМЫН ХҮҮХДҮҮД АВТО ТЭЭВРИЙН ИНЖЕНЕР 
МЭРГЭЖЛИЙН ТАЛААР СОНИРХЛОО

Оюу Толгой ХХК нийгмийн хариуцлагаа биелүүлж, 
Ханбогдын ирээдүй болсон хүүхэд, багачуудын 
боловсрол, хөгжилд анхаарал хандуулдаг. Энэ 
ажлын хүрээнд Ханбогд сумын ЕБС-ийн сурагчдын 
дунд “Мэргэжил бүхэн сайхан” уулзалт сар бүр 
зохион байгуулдаг юм. 

Уулзалтад Оюу Толгой компани болон бусад 
байгууллагын амжилттай ажиллаж байгаа нэг хүн 
уригдан өөрийн мэргэжлийн талаар сурагчидтай 
ярилцдаг. Эдгээр уулзалт ахлах ангийн сурагчдад 
мэргэжлээ сонгоход нь туслах зорилготой юм. 
Оюу Толгой компани 1 дүгээр сарын уулзалтад 

авто тээврийн механик инженер мэргэжил 
эзэмшиж, энэ салбартай ажил амьдралаа холбосон 
Магвалын Долгорсүрэнг урьж оролцуулсан юм. 
Тэрээр Ханбогд сумын уугуул бөгөөд энд суралцаж 
төгсөөд хуучнаар ЗХУ-д мэргэжил эзэмшиж, олон 
жилийн турш тээврийн салбарт амжилт гаргаж 
яваа нэгэн аж.

Түүний хувьд анхны жолооны сургуулиа Ханбогд 
суманд байгуулж, дараа нь хүрээгээ тэлж, 
Даланзадгад хотод салбараа нээсэн бөгөөд 
аймагтаа томоохонд тооцогдох “Дэгжих говь” авто 
жолоодлогын сургалтын төвийн үйл ажиллагааг 

амжилттай явуулж байгаа аж. М.Долгорсүрэн 
40 гаруй жилийн дараа сурч байсан сургуульдаа 
уригдан өөрийн мэргэжлээ нутгийн хүүхэд 
багачуудад дэлгэрэнгүй тайлбарлан, халуун дотно 
яриа өрнүүлсэн юм. 

Үүний зэрэгцээ Ханбогд суманд сүүлийн жилүүдэд 
дэд бүтэц эрчимтэй хөгжиж, сумын төвийн замын 
хөдөлгөөн ихэссэнтэй холбогдуулан “Замын 
хөдөлгөөнд хэрхэн осол эндэгдэлгүй, соёлтой 
оролцох вэ” гэсэн зөвлөмж өглөө. 
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ХАНБОГД СУМЫН 21 ОЮУТАН ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦАЖ БАЙНА

Оюу Толгой ХХК нийгмийн хариуцлагаа биелүүлэн 
Ханбогд сумын боловсролыг дэмжих зорилготой 
ажилладаг. Тиймээс тус сумын оюутнуудад 
сургалтын тэтгэлэг олгох хөтөлбөрийг 2010 
оноос Ханбогд сумын Засаг дарга, түүний 
дэргэдэх зөвлөл, орон нутгийн Жавхлант нутаг, 
Оюуны Өргөө Ханбогд зэрэг ТББ-уудтай хамтран 

хэрэгжүүлж, нийт 45 оюутан хамруулжээ. Энэ 
хөтөлбөрөөр Оюу Толгой уурхайн үйл ажиллагааг 
дэмжих дэд бүтцийн орчмын тодорхой шалгуур 
хангасан өрхийн хүүхдүүдэд тэтгэлэг олгож байгаа 
юм. Үүнээс гадна Ханбогд сумын Засаг дарга, 
түүний дэргэдэх зөвлөл, Оюуны Өргөө Ханбогд 
ТББ-ын зүгээс амжиргааны түвшин доогуур 

өрхийн, мөн орон нутагт хэрэгцээ шаардлагатай 
мэргэжлээр суралцаж байгаа зэрэг үндэслэлээр 
тодорхойлсон хүүхдүүд тэтгэлэгт багтдаг. 
Хөтөлбөрийг цаашид хэрхэн чанаржуулах, үр 
дүнг сайжруулах талаар сумын удирдлагууд, 
хэрэгжүүлэгч ТББ-аас санаачлага гарган ажиллаж 
байгаа аж. 

Ханбогд сумын 21 оюутан 2013-2014 оны 
хичээлийн жилд тэтгэлэг авч, хэрэгжүүлэгч 
байгууллага, оюутан, Оюу Толгой компанийн 
хооронд байгуулсан гэрээнд гарын үсэг зурж, 
Оюу Толгой компанийн Улаанбаатар хот дахь 
Мэдээллийн төвд 12 дугаар сарын 23-нд уулзсан 
юм. Тэтгэлгийн багцад сургалтын бүрэн төлбөр, 
Улаанбаатарт ирэх, буцах унааны зардал, дотуур 
байрны төлбөр багтдаг. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн хамт олноос тэтгэлэгт 
хамрагдаж байгаа оюутнууд, хөтөлбөрийг 
дэмжиж, хамтран ажиллаж байгаа талуудад 
ажил хөдөлмөр, оюуны үйлсэд нь өндөр амжилт 
хүсэн ерөөхийн ялдамд оюуныг дэмжсэн бидний 
үйлс орон нутгийн хөгжилд бодитой хувь нэмрээ 
оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. 
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ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН
С.САНДАГСҮРЭН: ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫГ ОЮУ ТОЛГОЙ 
КОМПАНИТАЙ ХОЛБОХ ГҮҮР НЬ БОЛЖ АЖИЛЛАДАГ

“Оюуны өргөө Ханбогд” ТББ-ын Гүйцэтгэх 
захирал С.Сандагсүрэнтэй ярилцлаа. Тус 
байгууллага Оюу Толгой ХХК-ийн Ханбогд 
сумын орон нутгийн оюутны тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа юм. 

-	 Танай	байгууллага	энэ	хөтөлбөрийн	
хүрээнд	ямар	ажлууд	хийж	байна	вэ?

- Бид 2013 оны 9 сараас хөтөлбөрийн 
хэрэгжүүлэгчээр ажиллаж эхэлсэн. Үндсэндээ 
тэтгэлэг хүртсэн оюутнуудыг Оюу Толгой 
компанитай холбох гүүр нь болж ажилладаг. 
Өөрөөр хэлбэл компанийн өмнө оюутнуудаа 
төлөөлнө гэсэн үг. Манай байгууллага тэтгэлэгт 
хамрагдах оюутны судалгаа хийх, хөтөлбөрийг 
танилцуулах, тэтгэлэгт хөтөлбөрийн нэр хүндийг 

оюутан, олон нийтийн дунд өргөх ажлууд 
хийдэг. Үүнээс гадна оюутнуудыг нэгдэх, 
хамтрах, хөгжүүлэх чиглэлийн ажлуудыг зохион 
байгуулж байна.

-	 Сүүлийн	үед	хийсэн	ажлуудаасаа	дурдаж	
болох	уу?	

- Саяхан Ханбогд сумын тэтгэлэгт хамрагдсан 21 
оюутан, хэрэгжүүлэгч байгууллага, Оюу Толгой 
компани хамтран энэхүү хөтөлбөрийнхөө 
гурван талт гэрээг үзэглэх ёслолын ажиллагаа 
болсон. Үүнийг урлаг, соёлын үйл ажиллагаатай 
хамтатгаж, нийгэмд тодорхой байр суурь 
эзэлсэн, оюутнуудад үлгэр жишээ болсон хүнээр 
лекц уншуулж зохион байгуулсан. Энэ үеэр 
хөтөлбөрийн багийн ахлагч оюутан Б.Бурмааг 
“Шилдэг оюутан”-аар шалгаруулан шагнаж, 
бүх хүүхдүүдэд “Эрхэмлэл”, бэлэг дурсгалын 
зүйл гардууллаа. Компаний төлөөлөл болон 
оюутнууд энэ үйл ажиллагааг маань тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн нэр хүндийг өргөж, оюутнууддаа 
урам өгөхөд тодорхой хэмжээний ахиц 
гаргасан, шинэлэг ажил боллоо үнэлсэнд 
хувьдаа баяртай байгаа. Бас Оюу Толгой хэмээх 
энэ том компанийн тэтгэлгээр суралцана гэдэг 
нь нэр хүндтэй, үүрэг хариуцлагатай гэдгийг 
ойлгуулж байгаа хэрэг.

-	 Цаашид	хийхээр	төлөвлөж	байгаа	ямар	
ажлууд	байна	вэ?	

- Ханбогд сумын оюутнуудад сургалтын 
тэтгэлэг олгох хөтөлбөрийн зорилго, хамрах 
хүрээ, ач холбогдол, онцлог, давуу талын 
тухай телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэж 
байгаа. Удахгүй олон нийтэд хүргэнэ. Мөн 
ирэх 4 дүгээр сард Найрамдал зусланд 
хөтөлбөрийнхөө оюутнуудын чуулга уулзалтыг 
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Үүний 
зэрэгцээ хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр 
цуврал сургалт явуулна. Ер нь сурлага, 
спортоор тодорхой амжилт гаргасан тэргүүний 
оюутнууд тэтгэлэгт хамрагддаг гэдгийг бусдад 
таниулах, сурталчилах, олон нийтийн дунд 
энэ хөтөлбөрийн нэр хүндийг өргөх тал дээр 
анхаарлаа хандуулах болно. 

-	 Хөтөлбөрт	хамрагдах	оюутнуудад	ямар	
шалгуур	тавигддаг	вэ?	

- Оюу Толгойн уурхайн үйл ажиллагааг дэмжих 
дэд бүтцийн орчмын тодорхой шалгуур 
хангасан өрхийн цөөн тооны хүүхдүүдэд 
тэтгэлэг олгож байгаа. Үүнээс гадна сургуулиа 
төгсөөд нутагтаа ирж, эрүүл мэнд, эрчим 
хүч, сургуулийн өмнөх насны боловсролын 
чиглэлээр ажиллахаар гэрээ байгуулсан, 
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сурлагын голч дүн нь тэтгэлгийн шаардлага 
хангасан оюутнууд сумын ЗДТГ, хэрэгжүүлэгч 
байгууллагын тодорхойлолтын дагуу 
хамрагдаж байгаа юм. Эдгээр оюутнууд зөвхөн 
тэтгэлэг авах бус захиалгаар суралцаж байгаа 
болохоор илүү хариуцлагатай, зорилготой байж, 
өөрийгөө дайчилдаг. Оюутнууд 3-3.2, түүнээс 
дээш голч дүнтэй суралцвал сургуулиа төгстөл 
тэтгэлэг авах боломжтой. 

-	 Орон	нутагт	ийм	хөтөлбөр	
хэрэгжүүлэхийн	давуу	тал	хэр	олон	
байдаг	вэ?

- Энэ хөтөлбөр нь Оюу Толгой компаний 
нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд орон 
нутагт хийж байгаа томоохон ажлын нэг. 
Ханбогд сумын хүн ам өдрөөс өдөрт нэмэгдэж 
байна. Сумын ерөнхий боловсролын сургууль 
төгсөгчдийн тоо ч нэмэгдэж байна. Их, дээд 
сургуульд 2-3 оюутан зэрэг сургадаг айл ч бий. 
Тиймээс тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хэрэгцээ их 
байгаа. Хамрагдах оюутны тоо жилээс жилд 
нэмэгдэж байвал бүр сайн. Үүний зэрэгцээ 
чанарын үзүүлэлт хөтөлбөрийн үр өгөөжтэй 
хамт байх ёстой. Оюу Толгой компанийн зам арчилгааны 

ажилчдын Шинэ жилийн баяр болж, өнгөрсөн 
2013 оны ажлын үр дүнгээ хэлэлцэн, шилдэгүүдээ 
тодруулсан байна. Энэхүү үйл ажиллагаанд Бүсийн 
хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсийн захирал 
Ш.Байгалмаа ажилчдадаа баяр хүргэлээ. 

2013 оны Шилдэг ажилчнаар мэдээллийн 
туслах ажилчин Д.Отгон, жолооч Ц.Чулуунбат, 
О.Хоролсүрэн, зам арчилгааны ажилтан Ц.Мөнхтөр, 
Б.Пүрэв-Очир нар тодорсон юм.

ЗАМ АРЧИЛГААНЫ 
ШИЛДЭГҮҮД ТОДОРЛОО 
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Оюу Толгой ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд 5 км 
хатуу хучилттай авто зам 2013 оны сүүлчээр 
ашиглалтанд орсон юм. Үүнтэй холбогдуулан 
тухайн орон нутгийн иргэд, ялангуяа хүүхэд, 
багачууд, өсвөр үеийнхэнд замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах талаар мэдлэг олгох, 
ухамсар соёлыг төлөвшүүлэх “Замын хөдөлгөөнд 
соёлтой оролцох” сэдэвт сургалт 2013 оны 12-р 
сарын 22-23-нд Ханбогд суманд боллоо. 

Уг сургалтыг Улаанбаатар хотоос ЭКПАТ Монгол 
үндэсний сүлжээ, Өсвөр үеийнхний хөгжлийн 
төв, Дүдү боловсрол сангийн дөрвөн төлөөлөгч 
ирж, Ханбогд сумын Цагдаагийн тасаг, Ерөнхий 
боловсролын сургууль, Оюу Толгой ХХК-тай 
хамтран зохион байгуулсан юм. Сургалтад тус 
сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 35 багш, 
1-8- р ангийн 680 сурагчид оролцов.

ЭКПАТ Монгол үндэсний сүлжээний сайн дурын 
ажилтан А.Билгүүн “Монгол улсын хэмжээнд 
зам тээврийн осол тулгамдсан асуудал болсон. 
Тиймээс бид Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оюу 
Толгой компани, Өсвөр үеийнхний хөгжлийн 
төвтэй хамтран “Орон нутгийн замын хөдөлгөөнд 
зөв соёлтой оролцох” нэртэй гарын авлага 
боловсруулсан. Энэхүү гарын авлагын дагуу багш 
нарыг хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний талаар 
боловсрол олгох сургалт явуулсан. 

Ингэснээр хүүхэд, багачууд багаасаа замын 
хөдөлгөөнд соёлтой оролцох, осол аваараас 
урьдчилан сэргийлэх чадвар дадлыг өөрсдөдөө 
бий болгох, бусдад үлгэр дууриал болох юм” гэж 
ярилаа. Сургалтыг Манай нутгийн газрын зураг, 
Бидний сайхан сум, Манай нутгийн зам, Миний 
Дүдү машин, Цагдаа ахын өртөө гэсэн таван 
сэдвээр, өртөөчилсөн хэлбэрээр явуулсан нь 

хүүхдүүдэд сонирхолтой, үр дүнтэй болж чаджээ.
Ханбогд сумын Замын цагдаагийн тасгийн 
ажилтан Г.Баянмөнх ”Ханбогд суманд хүн амын 
тоо ихэсч, замын хөдөлгөөн нэмэгдсэн. Үүнээс 
үүдээд зам тээврийн осол аваар, зөрчил нэмэгдэх 
хандлагатай боллоо. Иргэдийн аюулгүй байдлыг 
хангах зорилгоор энэхүү сургалтад нэлээд 
идэвхитэй, анхаарал хандуулж оролцлоо. Цаашид 
зөвхөн хүүхэд, багачууд биш иргэдийн дунд ч 
замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох сургалт зохион 
байгуулвал манай суманд осол аваар багасна” 
гэлээ. 

Ханбогд сумын дунд сургуулийн 6 В ангийн сурагч 
Б.Анужин “Явган хүний гарцаар байнга гарч 
хэвшээрэй. Тэгвэл осол аваараас хол байна шүү” 
хэмээн үе тэнгийнхэн болон хүүхэд багачуудад 
хандан хэлэв. 

ХҮҮХЭД, БАГАЧУУД ЗАМЫН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛД СУРАЛЦАВ



Манлай сумын малчин И. Мөнхбаттай уулзаж 
ярилцлаа. Тэрээр Монгол улсын сайн малчин 
бөгөөд 2008 оноос өнөөг хүртэл 1000 гаруй 
мал тоолуулж байгаа аварга малчдын нэг юм. 

-	 Сайхан	өвөлжиж	байна	уу.	Хэдийнээс	мал	
маллаж	эхлэв.	Нутаг	ус	хаагуур	нутаглаж	
байна	даа?

- Сайхан өвөлжиж байна. 1992 оноос хойш өнөөг 
хүртэл мал маллаж малыхаа ашиг шимийг хүртэж 
амьдарч байна. Шанхайн хэцийн зүүн үзүүр болох 
Оргих, Муруй хавиар нутагладаг.

-	 Мал	маллахад	хамгийн	хэцүү	зүйл	нь	юу	
вэ?

- Хамгийн хэцүү гээд байх ч юу байхав. Мал 
маллана гэдэг тэнгэрийн аяыг дагасан ажил. 
Цагийн аясаар отор нүүдэл хийнэ. 

 Түүнд зохицож амьдрахгүй бол мал маллахгүй 
шүү дээ. Манай говьд усны асуудал хэцүү. Олон 
мал нэг доор услах худаггүй болж. Ус шавхана, 
ундрахыг хүлээнэ гэдэг бол мал, малчин хоёрын 
хамгийн хүнд асуудал болоод байна. Ер нь хаа 
сайгүй хөрсний ус ховордлоо. Гүний ус байх ч 
өртөг өндөртэй гарна.

 
-	 2009-2010	оны	зуд	малчдын	зүрхэнд	их	
орсон.	Цаг	агаар	хүнд	байсан.	Тэр	жил	
танайх	хаана	өвөлжив?

- Дорноговь амгийн Хатанбулаг сумын нутагт 
өвөлжсөн. Нутгаасаа 200 гаруй км отроор явсан. 
Үржил шимтэй сайхан нутаг байсан даа. Малын 
хорогдолгүй сайхан давсан шүү. 

-	 Анх	хэдэн	онд	мянгат	малчин	болсон	бэ?
-  2008 онд мянгат малчин болж байсан. Өнөөг 

хүртэл тасралтгүй мянга гаруй мал тоолуулж 
ирлээ. 

-	 Энэ	олон	жил	говьд	мянган	малтай	байна	
гэдэг	хэр	баргийн	малчны	хөдөлмөр	биш	
гэж	санагдаж	байна.	Таны	авсан	гавьяа	
шагнал	ч	олон	биз	дээ?	

-  Аймгийн сайн малчин, аймгийн 9 алдартан, 2010 
оны Монгол улсын сайн малчин, Улаан загалмайн 
нигүүсэл мөнгөн медаль, энэрэл алтан медаль, 
энэрэнгүй үйлст Манлай малчин одон медалиар 
шагнуулж байсан. 

-	 Энэрэнгүй	үйлст	Манлай	малчин	гэж	ямар	
шагнал	байдаг	вэ?	

- Айл малжуулсан, Улаан загалмайд мал өгсөн хүнд 
өгдөг шагнал байгаа юм. 

-		Та	энэ	үйлсээ	хэзээнээс	эхэлж	хэдэн	айлыг	
хэр	олон	малтай	болгов?	

-  2005 оноос эхэлсэн. Одоо ч малжуулж байгаа. 
Нийтдээ 30 гаруй өрхийг 1500 гаруй малтай 
болгосон юм байна. 

-	 Таныг	үндэсний	бөхөөр	хичээллэдэг	
байсныг	мэдэх	юм	байна.	Үзүүлсэн	
амжилтаасаа	дурьдвал?	

- Үндэсний бөхөө сонирхож, барилддаг байсан. 
Суманд 3 удаа түрүүлсэн сумын заан цолтой. 

-	Таны	сэтгэл	эмзэглэж	байдаг	зүйл?	
- Залуу малчин гэж байхгүй боллоо. Энэ бол 

нүүдлийн уламжлалт мал аж ахуйн ёс заншил 
алдагдах эх үндэс болж байна. 

-	 Та	энэ	жил	хоршоо	байгуулсан.	Хоршооны	
ажил	тань	хэр	явж	байна?	

- Нэг багийн хэдэн айл санаа нийлж “Манлайн 
эрин” хоршоог байгуулж, даргаар нь сонгогдон 
ажиллаж байна. Улсын бодлого хоршоо руу 
чиглэсэн өнөө үед сонирхох малчдын тоо ч 
нэмэгдлээ. 

И.МӨНХБАТ: МАЛ МАЛЛАНА ГЭДЭГ ТЭНГЭРИЙН АЯЫГ ДАГАСАН АЖИЛ

2006 оны аймгийн сайн малчны шагнал гардаж буй нь 

10 | www.ot.mn



ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН

Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 11

ЗҮРХЭЭ ХАЙРЛАЯ Халдварт бус өвчний тархалтыг бууруулж эрүүл урт удаан амьдарья

Дэлхий дахинд хүн амын соёл иргэншил, амьдралын 
хэв маяг, хоол хүнсний хэрэглээ, хөдөлгөөний 
хомсдол, хорт зуршилтай холбоотойгоор халдварт 
бус өвчнөөр өвчлөгсдийн тоо асар хурдацтайгаар 
нэмэгдэж нийгэм эдийн засгийн хөгжил болоод 
сая сая хүний амьдрал эрүүл мэндэд аюул учруулж 
байгаа нь нийгмийн эрүүл мэндийн нэн тулгамдсан 
асуудлын нэг болоод байна. Сүүлийн жилүүдэд зүрх 
судасны өвчин, чихрийн шижин, хорт хавдар нь 
дэлхийн хүн амын өвчлөлийн 43 хувь, нас баралтын 
60 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 2020 он гэхэд 
өвчлөлийн 60 хувь, нас баралтын 73 хувьд хүрэх 
магадлалтай гэсэн харамсалтай тооцоо байна. 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дэлхий 
нийтийн болон бүс нутгийн хүрээнд хамгийн 
түгээмэл тохиолдож болох зүрх судасны халгаат 
хүчин зүйлсийн тэргүүлэх байранд:

• Цусны даралт ихсэлт
• Архи, тамхи
• Стресс бухимдал 
• Цусан дахь холестеролын хэмжээ нэмэгдэх
• Таргалалт, хөдөлгөөний хомсдол зэрэг орж 

байна.

Иймээс хамгаалж болох халгаат хүчин зүйлсээс 
зайлсхийж эрүүл зөв амьдралын дадал хэвшлийг 

эрхэмлэн хүн бүр өөрийн эрхэлдэг ажил хөдөлмөр, 
амьдралын орчин, бие махбодийн онцлогтоо 
нийцүүлэн хоолны илчлэгээ тохируулан, идэвхтэй 
хөдөлгөөн хийж, архи тамхины хэрэглээг бууруулж, 
стресс тайлах аргад суралцах нь зүйтэй. Монгол 
улсын хэмжээнд халдварт бус өвчний тархалтыг 
бууруулах зорилгоор эрт илрүүлгийн үзлэг 
шинжилгээг зохион байгуулж хэрэгжүүлээд хоёр 
жил болж байна. Үүнд: Артерийн гипертензи, 
чихрийн шижин хэв шинж-2 үзлэг, хөх, умайн 
хүзүүний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үзлэгүүд 
хийгдэж байна.

Эдгээр эрт илрүүлгийн үзлэгийн хамралт 2013 онд 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд:

• Артерийн гипертензийн үзлэг-63.5 %
• Чихрийн шижин хэв шинж-2 үзлэг- 62 %
• Хөхний хавдрын эрт илрүүлэг үзлэг-58.3 %
• Умайн хүзүүний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх 

үзлэг-56.4 % 
үзүүлэлттэй хийгдсэн байна. 

Нийт Өмнөговьчууд та бүхнийг өөрсдийн харъяа 
Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Сумын эрүүл мэндийн 
төвүүд дээрээ эдгээр үзлэг шинжилгээнүүдэд үнэ 
төлбөргүй хамрагдахыг уриалж байна.

“Өнө-Орших” Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, 
их эмч Б.Оюунчимэг

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БУЛАН
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БАЯН-ОВОО СУМЫНХАН ТЭМЭЭНИЙ БАЯР ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ 
Оюу Толгой компанийн нэрэмжит “Шилдэг залуу тэмээчин” шагналын эзэд тодорлоо

Манай улс дэлхийд ховордож байгаа хос бөхтэй 
тэмээний өлгий нутаг. Тиймээс сүүлийн жилүүдэд 
малчид, төр, Засгийн дэмжлэгээр амьдын 
үнэмлэмжийг нь нэмэгдүүлэх олон ажил хийх 
боллоо. Энэ ажлууд ч өгөөжөө өгч тэмээн сүргийн 
тоо жил дараалан өсч байна. 

Говьчууд сүүлийн жилүүдэд өвлийн улиралд 
тэмээгээ уралдуулж, нааддаг уламжлалтай болж 
байгаа юм. Үүний тод илрэл нь тэмээгээ уяж, сойж 
уралдуулах малчдын тоо эрс нэмэгдэж, хурдан 
тэмээний тоо толгой олширч байна. 

Баян-Овоо сумынхан 1 дүгээр сарын 15-нд 
уламжлал болсон тэмээчдын баяраа тэмдэглэн 
өнгөрүүлсэн юм. Уламжлалт баяраар энэ жилийн 

11 дүгээр сард зохион байгуулах “Монгол тэмээ 
999” Геннесийн дээд амжилт тогтоох уралдаандаа 
бэлтгэж, газар газраас олон тэмээчид, уяачид ирж 
хурдан хурдан шандаст тэмээнүүдээ оролцууллаа. 
Тэмээний уралдааныг дээд нас ат, дунд нас буйлт, 
бага нас тором гэсэн ангиллаар зохион байгуулж, 
200 орчим элсэн говийн зөөлөн тавагтнууд тоосоо 
өргөлөө. 

Нийт 75 хурдан ат уралдсанаас Мандал-Овоо 
сумын уяач С.Түвшинбаярын хүрэн ат түрүү магнай 
болж, Цогт-Овоо сумын уяач М.Цолмонгийн хөх 
аман хүзүүдэж, мөн сумын уяач А.Алдарсайханы 
ногоон ат, Булган сумын уяас Б.Жамьянгийн улаан 
ат, Мандал-Овоо сумын уяач С.Түвшинбаярын шар 
ат гурав, дөрөв, тавд хурдалаа. 

Харин 43 тайлаг уралдсанаас Цогт-Овоо сумын 
“Говийн нарны илч” ХХК-ийн хөх тайлаг тэргүүлж, 
Цогт-Овоо сумын уяач Т.Ууганбаярын улаан 
тайлаг аман хүзүүдэж, Баян-Овоо сумын уяач 
Д.Хүрэлбаатарын хүрэн, Хүрмэн сумын уяач Ж.Бат-
Эрдэнийн улаан, Ханбогд сумын уяач Т.Эрдэнэ-
Очирын хүрэн тайлагууд тус тус эхний тавд ирлээ. 

Энэ баярт 45 тором уралдсанаас Цогт-Овоо сумын 
уяач Т.Уламбаярын бор тором тэргүүлж, Хүрмэн 
сумын уяач Б.Адьяагийн хар аман хүзүүдэж, Цогт-
Овоо сумын уяач Б.Лхагвадоржийн хонгор, Хүрмэн 
сумын уяач Ж.Энхтайваны хүрэн, Булган сумын уяач 
Б.Буяндэлгэрийн улаан тором тус тус эхний тавд 
хурдлав. 
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Тэмээний баярын үеэр Оюу Толгой ХХК өөрийн 
нэрэмжит “Шилдэг залуу тэмээчин” шагналыг 
сүүлийн жилүүдэд тэмээн сүргээ төлөөр нь тогтмол 
өсгөж, ашиг шимийг нь хүртэж тэмээ маллах 
уламжлалт зан үйлийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхэд 
хувь нэмрээ оруулж, тэмээчдээ хошуучлан ажиллаж 
байгаа залуу тэмээчин Б.Шинэхүү, Б.Бэх-Очир, 
Ш.Мөнхтүвшин нарт олголоо. 

Залуу тэмээчид Баян-Овоо суманд олгож байгаа 
анхны шагналын эздээр ийнхүү тодорсон юм. 

Оюу Толгой компани хос бөхтэй тэмээг өсгөн 
үржүүлэх, тэмээний түүхий эдээр говь нутгийн 
нэрийн хуудас болсон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
ажлуудыг дэмжиж, хамтран ажилладаг билээ. 
Эдгээр ажлуудынхаа хүрээнд энэхүү шагналыг 
бий болгож Баян-Овоо сумын залуу тэмээчдийг 
шагнажээ. 

Залуу тэмээчид тус бүрдээ өөр өөрийн онцлог 
давуу талаар тэмээн сүргээ өсгөн үржүүлж байна. 
Тэмээчин Ш.Мөнхтүвшингийнх тэмээн сүргээ гол 

төлөв хурдны угшлаар, Б.Бэх-Очирынх ноосны 
чиглэлээр, Б.Шинэхүүгийнх сүү, цагаан идээний 
чиглэлээр өсгөн үржүүлж байгаа аж. Баян-Овоо 
сумынхан тэмээний баярын үеэр Цагаан сарын 
баяртаа зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанаа 
зохион явууллаа. Барилдаанд сумын заан 
Д.Эрдэнэбат түрүүлж, Увс аймгийн харьяат Аварга 
биеийн тамирын дээд сургуулийн бөх, сумын заан 
Г.Даваадорж үзүүрлэж, залуу бөх Э.Алтанхуяг, 
Аварга биеийн тамирын дээд сургуулийн залуу бөх 
Б.Мөнгөнзориг нар шөвгөрч үзэгч олноо баясгалаа.

“ШИЛДЭГ ЗАЛУУ ТЭМЭЭЧИН” ШАГНАЛЫН ЭЗЭД

Б. Бэх-Очир Ш. Мөнхтүвшин Б.Шинэхүү
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Боржигон овогт С. Ваанчиг нь 1928 онд Ханбогд суманд төржээ. 1940 оны анхны бага сургуулийн анхны сурагч, 
Бага сургууль төгсөлтөөс хойш бүх насаараа мал маллаж 1970 – аад онд 454-515 хонь маллаж 100 эхээс 108 төл 
бойжуулж, 1976, 1979 онд аймгийн хошой аварга малчин болжээ. 1998 онд 1005 толгой малтай болж хамгийн олон 
буюу 721 хоньтой өрхөөр шалгарч, тус сумын 2 дахь мянгат малчин цолыг хүртээжээ. Тэрээр 1987, 1972, 1973 онд 
төл бойжуулалтын сумын аварга болжээ. Төр засгаас Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон, Алтангадас одон, 
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Ардын хувьсгалын 60, 70, 80 жилийн ойн медаль, хөдөлмөрийн алдар медаль, тэргүүний 
нэгдэлчин цол тэмдэг, 6-р таван жилийн гавшгайч цолоор шагнагджээ. Ваанчиг нутгийн найман иргэнийг дэмжиж 
малжуулсан гавъяатай үйл бүтээжээ. 

Зохиогч: С. Тогоохүүгийн Галбын Говийнхон (Түүхэн тайлбар толь)

С.ВААНЧИГ: ОЛОН АМЖИЛТ ГАРГАЖ БАЙЛАА ДАА

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын өндөр настан, 
мянгат малчин С.Ваанчигтай Гавилууд багийн нутагт 
өвөлжиж байхад очиж, ярилцлаа. Тэрээр биднийг 
найрсагаар угтан, мэнд амараа мэдэлцэж, гэртээ 
орохыг урилаа. Түүнтэй олон сэдвээр хөөрөлдсөн юм. 
- Таны бие тэнхээ сайн уу, бидэнд өөрийнхөө 

тухай ярихгүй юу?
- Сайн, сайн. Намайг миний өвөг ах Сайнгэрэлээр 

овоглочихсон юм билээ. Би уг нь Чингисийн 

удмын Балдангомбо тайжийн хүү нь. Манайх 
Баян-Овоо сумын айл. Тэнд тайж нар ховор. Эцэг 
маань Баян-Овоо сумаас тайж язгууртай гэж 
баригдаад, хотод очоод нас барсан гэдэг. Би тэр 
үед 3, 4 орчим настай байсан болов уу. Сүүлд 
хотод явж байхдаа тэр хүний хийж байсан ажил, 
эдэлж хэрэглэж байсан эд хогшилыг нь хадгалж 
байгааг олж мэдсэн. Гаанс, тамхи, гудас зэрэг 
зүйлс байсан. Балдангомбо тайж барилга дээр 
ажиллаж байгаад унаж нас барсан гэнэ лээ. 
Ханбогд суманд 1940 онд анхны бага сургууль 
байгуулагдсан. Анхны 47 сурагчийн нэг. Одоо 
тэднээс 5-6 хүн л үлдэж. Монгол бичиг өөрөө бие 
дааж сурсан. Одоо ч Монгол бичгээ хэрэглэхгүй 
юм даа. 

- Та эхээс хэдүүлээ вэ?
- Эхээс тавуулаа. Бага нь би. Бусад маань өөд 

болцгоосон. Би одоо 86 нас сүүдрийг зооглож 
байна. 

- Та одоо хэнтэйгээ цуг амьдарч байна вэ?
- Надтай цуг хүүхдүүдийн маань 5-6 хүүхэд байдаг. 

Тав нь сургуульд явдаг. Голдуу том хүүгийн маань 
хоёр дахь хүү хамт байдаг.

- Улсаас ямар гавьяа шагналууд хүртэж 
байв?

-  Манайх 1998 онд 1000 гаруй толгой малтай болж, 
хамгийн олон хоньтой өрхөөр шалгарч байлаа. 
Сумынхаа 2 дахь мянгат малчин цол хүртсэн. Олон 
амжилт гаргаж байлаа даа. Дээр үед намайг олон 
төл бойжуулж амжилт гаргахад тайжийн хүүхэд 
гээд их хавчдаг байсан. Миний ажлын амжилтаар 
өөр хүнийг мандуулж, хэдэн сум харьяалсан 
их хурлын депутат болгож байлаа. Гэхдээ төр, 
Засгаас Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн 
одон, Алтангадас одон, Хөдөлмөрийн хүндэт 
медаль, Ардын хувьсгалын 60, 70, 80 жилийн ойн 
медаль, хөдөлмөрийн алдар медаль, тэргүүний 
нэгдэлчин цол тэмдэг, 6-р таван жилийн гавшгайч 
цолоор шагнуулж байсан. Ганцхан Сүхбаатарын 
одон л байхгүй. 

- Та хэдэн хүүхэдтэй вэ?
- Би есөн хүүхэдтэй. Бүгд айл болцгоосон. 



ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН

Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 15

УРЛАГИЙН 
НААДАМ 2013

Манлай сумын Соёлын төвөөс санаачлан, 
уламжлал болгон явуулдаг Урлагийн наадам 
саяхан боллоо. Энэ жилийн арга хэмжээ 2014 
онд тохиож буй сумын 90 жилийн ойн наадмын 
урлагийн тоглолтод оролцох авъяастнуудаа сонгож 
авснаараа онцлог юм. 

Сумын байгууллага, багууд тус бүрдээ авьяастнаа 
бэлтгэж, чадвараа уралдууллаа. Багуудаас 1-р 
байранд Далай баг, 2-р байранд Өгөөмөр баг, 3-р 
байранд Өехий баг шалгарлаа. 

Харин байгууллагуудаас Манлайн бадрах 
ОНӨААТҮГ тэргүүлж, дэд байрыг ЕБСургууль, 
3-р байрыг 15-р цэцэрлэгийн хамт олон, тусгай 
шагналт байрыг ЗДТГ тус тус эзэллээ. Та бүхнийг 
урлагийн тэнгэр Янжинлхам бурхан мөнхөд ивээж 
явах болтугай.

- Хүүхдүүдийн хэд нь малчин болсон бэ?
- Бүгдээрээ мал малладаг. 

- Та цагаан сарын бэлтгэлээ хийж байна уу?
- Цагаан сарын бэлтгэлээ бодож байна. Ач хүү цааш 

нь хэлдэг юм. Хүүхдүүд маань бэлдээд өгчихдөг. 
Миний бэлдэх гэж юу байхав. Ингээд болоо (энгэр 
дүүрэн медаль зүүсэн дээл рүүгээ харав) Тэгээд 
“За хүүхэд минь урт насалж удаан жаргаарай” 
гээд үнсээд байна шүү дээ. Миний ахын хүүхдүүд 
олуулаа. Тэд ирж золгоно. Энүүхэнд ойрхон толгой 
даваад өвөлждөг юм. Заримдаа бөөнөөрөө ирнэ. 
Ганц нэгээрээ ирдэг. 

- Таны хувьд цагаан сар удаан үргэлжилнэ 
биз дээ?

- Цагаар сар 4-5 хоног үргэлжилнэ. 

- Таныг бага байхад цагаан сар яаж 
тэмдэглэж байв? 

- Цагаан сарыг тэмдэглэхийг хориглодог байсан 
үе ч бий. 1940, 1950- иад оны үед нутгаараа 
нууцаар шинэлж байсан үе ч байгаа. Сүүлд 1960 
оны үед Их хурлын дарга асан Самбуу гуай Цагаан 
сарыг тэмдэглэх зарлиг гаргасан юм. Тэр үед 
идээ, будаагаа засаад сайхан шинэлдэг байлаа. 
Бид бага байхдаа морь, тэмээгээр айл их хэснэ. 
Танихгүй айлаар ч орно. Хэний морь, тэмээ хурдан 
байна гээд уралдана шүү дээ.

- Одоогийнх юугаараа ялгаатай байна вэ?
- Улс орны хөгжил дагаад Цагаан сар тэмдэглэх 

ёслол өөрчлөгдөлгүй яахав. Одоо сум дээр 

Соёлын төвдөө цуглаад настнуудаа тайзан дээр 
суулгаад золгож, их өргөн тэмдэглэдэг болсон 
байна лээ. 

- Та сумын төвийн цагаан сарын баярт 
очдог уу?

- Үгүй ээ. Сумын төвд амьдардаггүй болохоор очиж 
байгаагүй. 

- Таныг зорьж, сумаас хүмүүс ирж байна 
уу?

-  Саяхан сумын Засаг дарга, багийн дарга нар 
ирсэн. Сумын дарга их сайхан хүн бий. Бид Буяаа 
дарга гэж дууддаг юм. 

- Сумын төв руу очиж байна уу?
- Сар болгон тэтгэврийн мөнгөө авах гэж ордог. Он 

гараад очиж амжаагүй л байна.

- Та залуу хойч үеийнхэндээ хандаад юу 
захиж хэлмээр байна?

- Би хүүхдүүдэд хэрэгтэй, хэрэггүй үг хэлж загнах 
вий гэж их эмээдэг. Өндөр настнууд, тэр дундаа 
малчдаа дэмжиж байгаасай гэж боддог. Малгүй 
бол Монгол орон хэцүүднэ шүү дээ. Оюу Толгой 
компани малчдыг их дэмждэг. Хуучин худаг 
сэргээн засварлаж, шинэ худаг гаргаж өгсөн 
байна лээ. Илүү ихийг хийгээсэй гэж хүсч байна. 

- Танд их баярлалаа. Сайн сууж байгаарай. 
Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй. 

- Намайг зорьж ирсэнд баярлалаа.
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Манай улс анх удаа эх орныхоо үзэсгэлэнт байгаль, 
ховор амьтан ургамлын газар зүйн байршил, зураг, 
дүрс бичлэг, шинжлэх ухааны нэршил зэргийг 
багтаасан мэдээллийн сантай болно. Энэ төслийг 
хэрэгжүүлэгч Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах 
үндэсний нийгэмлэг, Соёл, спорт аялал жуулчлалын 
болон Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамтай 
хамтран ажиллах санамж бичигт 12 дугаар сард 
гарын үсэг зурсан юм. 

Төслийн нээлтийн үеэр Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн яамны Дэд сайд Б.Тулга “Монголчууд 
төдийгүй гадныхан ирэх гурван жил Монголын 
байгалийн сайхныг харуулсан цуврал кино, 
баримтжуулсан гэрэл зургуудыг үзэх нь. Энэ 

төслийг хэрэгжүүлэхэд Оюу Толгой компани 
хөрөнгө оруулж, дэмжиж байгаад баяртай 
байна” гэж хэллээ. Оюу Толгой компани энэ 
төслийн санаачлагыг дэмжин, Өмнөговь 
аймгийн биологийн олон янз байдал, байгалийн 
үзэсгэлэнт газруудын кино болон гэрэл зургийн 
сан байгуулуулах зорилгоор 38 сая төгрөгийн 
санхүүжилт олгосон юм. 

Төсөл хэрэгжүүлэгч багийнхан 2014 онд Өмнөговь 
аймгийн Хэрмэн цав, Говь гурван сайхан, Хонгорын 
элс, Галба, Борзон, Хүрмэний говь, Чоно шургуул 
зэрэг үзэсгэлэнт газруудаар аялж, хөхтөн амьтан, 
шувууд, хэвлээр явагч, ургамал, шавьжийн гэрэл 
зураг, дүрс бичлэгийг баримтжуулах 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. 
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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


