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Эх сайхан Монгол орны минь алтан босго, эртний 
түүхтэй, ээлтэй баян Галба нутгийн зүрхэн төв 
Ханбогдчуудаа сум байгуулагдсаны 90 жилийн 
ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Хуучин 
Түшээт хан аймгийн Мэргэн вангийн хошууны 
нэгэн хязгаар Галбын говь нутаг засаг захиргааны 
бие даасан нэгж болсон цагаас хойш эдүгээ 90 
жил болжээ. 
Ханбогд хайрханаараа овоглосон Галба 
нутгийнхан маань өнгөрсөн жилүүдэд мал 
сүргээ үржүүлж, соёл боловсролоо хөгжүүлж, 
аж амьдралаа дээшлүүлж, төрөлх говь нутгаа 
эх орныхоо хөгжингүй хязгаарын нэгэн болгосон 
амжилтаар түүхт ойгоо угтаж байна. 

Бид шинэ хотынхоо бүтээн байгуулалтыг эхэлж, 
дэд бүтцийн томоохон ажлууд гүйцэтгэж, сумын 
төвдөө өндөр хүчдэлийн шугам ирүүлж, хатуу 
хучилттай авто зам барьж, шинэ цэцэрлэг, 
сургуулийн барилгыг ашиглалтад орууллаа. 
Үүний зэрэгцээ жижиг, дунд үйлдвэрүүд олноор 
байгуулагдаж, ард иргэдийн маань амьдрал 
өдрөөс өдөрт цэцэглэн хөгжихийн хэрээр тарьж 
ургуулсан цэцэг, жимс, мод, сөөг маань сумын 
өнгө үзэмжийг чимсээр байна. 

Байгаль цаг агаарын хатууг даван туулж эрдэнэт 
сүргээ таван төрөл дээр өсгөсөний дотроос 
тэмээн сүргээ 21222 толгойд хүргэж, Монгол 

улсын хамгийн олон тэмээтэй сумын шагналыг 
гардлаа. Угшилт хурдан хүлгийнхээ шандсыг сойн 
улсынхаа наадамд торгон жолоогоо өргүүлж, 
эрдэнийн алтан хасаанд мөнгөн сумаараа 
магнайлж, спортын тавцанд аз хийморьтой байж, 
төрөлх сумынхаа 90 жилийн ойг угтаж байна. 

Ханбогдчуудыг олж харах, зорьж ирэх, биширч 
мөргөх сайн сэтгэлтний хийморийг өргөж, 
хүслийг нь тэтгэсэн эрч хүчтэй говь нутаг минь та 
бүхнийгээ үргэлж урин даллаж, эрүүл энх байж 
ихийг бүтээхийн өлзий дэмбэрэлийг хүсье.

МЭНДЧИЛГЭЭХАНБОГД СУМЫН ИТХ-ЫН 
ДАРГА X.НЭХИЙТ

ХАНБОГД СУМЫН 
ЗАСАГ ДАРГА T.БУЯН-ӨЛЗИЙ
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Алдартан гавьяатны өлгий алтан говь сайхан 
нутгийн  Баян-Овоочууд та бүхэндээ болон 
Эрхэм хүн танд төрөлх сум үүсч хөгжсөний 
түүхт 90 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэхийн 
ялдамд түмэн олон даяараа тэнгэрт тэтгэгдэж 
газарт ивээгдэж явахыг ерөөж чин сэтгэлийн 
халуун мэндчилгээ дэвшүүлье. Та бид орон 
нутгийн хөгжил дэвшил ард иргэдийнхээ сайн 
сайхны төлөө өөрөөр хэлбэл өөрсдийнхөө ая 
тухтай орчинд сэтгэл хангалуун амьдрах нөхцөл 
бололцоог бий болгох гэж чармайсаар 90 жилийг 
хамтдаа үдэж, хамтдаа бүтээжээ.

Эрт дээр үеэс өвөг дээдэс маань энэ л газар 
шороо орон нутгийн төлөө эдүгээ цагийн бидний 
нэгэн адил бие сэтгэлээ зориулж явсантай 
адилаар  ирээдүй хойчийн үр хүүхдүүд маань 
нутгийн гал голомтоо улам бадрааж явах нь 

дамжиггүй юм. Буурал түүхийн 90 жилийн 
хугацаанд дэлхий нийт, улс орны хөгжлийн цаг 
үетэй Баян-Овоочууд бид хөл нийлүүлэн алхаж 
сум орон нутаг маань өнөөдрийн энэхүү түвшинд 
хүрч цаашдын хөгжил дэвшлийн замд нэгэнтээ 
оржээ. 

Сүүлийн жилүүдэд улс, орон нутгийн төсвөөр 
томоохон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын 
ажил хийгдсэнийг дурьдхад таатай байна. Мөн 
бахархах түүхтэй Баян-Овоочуудын хөдөлмөр 
зүтгэлийн үр шимээр мал сүрэг жил дараалан 
таван төрөл дээрээ өсч  сумын төвд орон 
сууцны хороолол бий болж өргөжин тэлж 
хөгжиж байна. Сумын нутгийн удирдлагын болон 
нутгийн захиргаа, албан байгууллага, аж ахуй 
нэгж, айл өрх , ард иргэд бүгдээрээ нэгэн үзүүрт 
сэтгэлээр нэг баг болж ажилласны үр дүнд сум 

ажлаараа аймагтаа тэргүүлсээр байна. Энэ 
маань хэдийгээр тоон үзүүлэлт хэдий ч цаана 
хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт, иргэдийн 
амьдралын түвшин дээшилж байгаа зэрэг олон 
эерэг түзүүлэлтүүдийг харуулж байгаа болно. Бид 
хамгийн үнэт баялаг хүн таны төлөө буюу “Таны 
төлөө бид” уриаг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа 
зорилт маань биелэлээ олж 2013 онд төлөвлөсөн 
ажил маань 90 гаруй хувьтай хэрэгжсэн. Ингээд 
ирж буй 100 жилийн ойгоороо бүтээснээсээ илүү 
ихийг  бүтээж эрүүл энх  элэг бүтэн, саруул сайхан 
санасан зорилгоо биелүүлж эргэн уулзахын ерөөл 
дэвшүүлье.

 УУЛ УСАА  ШҮТЭЖ АМЬДАРЦГААЯ
УНАГАН НУТГАА ХАМТАРЧ ХӨГЖҮҮЛЦГЭЭЕ

МЭНДЧИЛГЭЭБАЯН-ОВОО СУМЫН ИТХ-ЫН 
ДАРГА О.МАНДАХБАЯР

БАЯН-ОВОО СУМЫН 
ЗАСАГ ДАРГА Х.БАТБОЛД
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Та бүхний энэ өдрийн түмэн амар амгаланг эрэн 
мэндчилж, сум байгуулагдсаны 90 жилийн түүхт 
ойгоо тэмдэглэж буй Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо сумын бүтээлч, хөдөлмөрч ард түмэнд чин 
сэтгэлийн баяр хүргэе.

Оюу Толгой компани нар далласан өмнийн их 
говьд бүтээн байгуулалт өрнүүлж, баяжуулах 
үйлдвэрийн цогцолбороо барьж байгуулан, 
олборлосон баяжмалаа олон улсын зах зээлд 
нийлүүлж, үйл ажиллагаагаа амжилттай 
явуулж байна. Энэхүү ололт амжилт бол Оюу 
Толгойчууд төдийгүй говьчууд та бүхний нөр их хүч 
хөдөлмөрийн үр шим билээ. 

Бид хамтдаа өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрч, өвөг, 
дээдсээсээ өвлөсөн байгалийн  баялгийн нэгээхэн 
хэсгийг боловсруулан, эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулж, улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийг хурдасгах, ард түмнийхээ аж амьдралыг 
дээшлүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байна. 
Оюу Толгой компани өнгөрсөн хугацаанд Ханбогд, 

Манлай, Баян-Овоо суманд авто зам, цахилгаан 
зэрэг хөгжлийн суурь болсон дэд бүтцүүдийг 
амжилттай байгуулж, ханган нийлүүлэгчид, 
компаниудын бизнесийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэн хөгжүүлж, мал аж ахуй, газар тариалан, 
жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр төсөл 
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, соёлын өвийг хадгалж, 
хамгаалах болон эрүүл мэнд, боловсролын салбарт 
хөрөнгө оруулалт хийсээр ирлээ. Энэ үйл ажиллагаа 
маань цаашид олон талаар өргөжин, цар хүрээгээ 
нэмэгдүүлнэ гэдэгт итгэж байна. 

Өнөөдрийн амжилт ололт бүрээ хамтдаа бататгаж, 
ирээдүйдээ илүү ихийг бүтээж, говь нутгаа Монгол 
улсын хөгжил дэвшлийн түүчээ болгоход сэтгэл, 
зүтгэл, зорилгоо нэгтгэн ажиллацгаая.

Тэнэгэр говь шигээ уужуу тайвуу сэтгэлтэй, ухааны 
цартай, ажилч, хөдөлмөрч говийн ард түмэндээ 
сумынхаа 90 жилийн ойн түүхэн баярыг ёслол 
төгөлдөр тэмдэглэж, дэлгэр сайхан наадахын 
өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. 

МЭНДЧИЛГЭЭ

Оюу Толгой ХХК-
ийн Үйл ажиллагаа 
хариуцсан захирал 
Айван Велла
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-	 Сайн	байна	уу?	Юуны	өмнө	та	манай	
уншигчдад	өөрийгөө	танилцуулна	уу?	

- Намайг Рэнцэндоржийн Бурмаа гэдэг. Би 
Манлай сумын уугуул иргэн. Халуун ам 
бүл маань 9-үүл. Санхүү эдийн засгийн 
техникумыг 1984 онд нягтлан бодогч, 
эдийн засагч мэргэжлээр, Санхүү Эдийн 
Засгийн Дээд Сургуулийг 2003 онд нягтлан 
бодогч, санхүүч мэргэжлээр суралцаж 
төгссөн. Бизнесийн удирдлагын бакалавр 
зэрэгтэй. Санхүүгийн салбарт 20 шахам 
жил, хувийн хэвшилд 10 гаруй жил 
ажиллаж хөдөлмөрлөсөн. Сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр 2 
удаа, Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын Төлөөлөгчөөр 2 дахь удаагаа, 
2012 оноос Манлай сумын Засаг даргаар 
сонгогдон ажиллаж байна.

-	 Сумынхаа	түүхийн	талаар,	өнөөгийн	
байдал?	

- Манлай сум урт түүхтэй. 1732-1911 он буюу 
Манж чин улсын үед Түшээт хан аймгийн 
Эетэй бээлийн хошуу гэсэн нэрээр түүхийн 
200 шахам жилийг туулж, 1911 оноос Богд 
хан уул аймгийн “Хоёр-Өлзийт” хошуу гэж 
нэрлэсэн түүх байдаг. Харин Манлай сум 
1924 онд 6 баг, 261 өрхтэй байгуулагдсан 
юм билээ. 1922 он хүртэл хошуу ноён 
С.Галсандаржаа захирч байж. Харин одоо 
сум маань 2500 гаруй хүн амтай, 714 
өрхтэй, мал аж ахуйн 4 багийн 500 шахам 
өрхийн 800 гаруй малчид уламжлалт мал 
аж ахуйгаа эрхлэн амьдарч байна. 

 Төсөвт 7 байгууллага, Орон нутгийн өмчит 
2 байгууллага, малчны 3 хоршоо, 20 гаруй 

аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Нийт 118.0 мянган толгой малтай. Хүн ам, 
малын тоогоороо манай сум аймагтаа 
томоохонд багтдаг.

-	 Сумын	90	жилийн	ойн	босгон	дээрх	
ажил,	амжилтуудаас	дурьдвал?	

- Бид 90 жилийн түүхийн өндөрлөгт хүрсэн 
сумынхаа ойн баярыг тэмдэглэхээр 
бэлтгэл ажлаа хийж эхлээд байна. Хүүхэд, 
багачууд, оюутан залуус, албан хаагчид, 
ахмад настангууд, хувийн хэвшлийнхэн сум 
даяараа л дор бүрнийхээ хариуцсан ажлаа 
сайн хийж , сайхан болгохын төлөө зүтгэж 
байна. Ард түмэн маань бүгд л эрвийх 
дэрвийхээрээ ажиллаж байна. 

 Нутгаа гэсэн нутгийн иргэд ч байнгын 
харилцаатай байгаа. Бид ойгоо угтан 90 
бүтээлч ажил хийх төлөвлөгөө гаргаж 
амжилттай хэрэгжүүлж байна. ОНХСангийн 
хөрөнгөөрөө төлөвлөсөн ажлаа амжилттай 
гүйцэтгэж байгаа. Тэдгээрээс дурьдвал 
Сумын Эрүүл мэндийн төв хүчин чадал 
сайтай ЭХО аппараттай боллоо. Соёлын 

Р.Бурмаа: Манлайчуудын маань хийморь өөдөө, цог заль бадрангуй 
байж, урлаг, спортын салбарт ч амжилт арвинтай ойгоо угтлаа
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төвдөө дуу авианы техник хэрэгсэл, 
үзэгчдийн сандал авсан. Төв цэцэрлэгт 
хүрээлэнгүүддээ, мөн хүүхдийн цэцэрлэгээ 
стандарт хайсаар хашин хамгааллаа. 
Өвс тэжээлийн фондоо засварлаж 
хүүхдийн тоглоомын талбай нэгийг шинээр 
суурилуулах гэж байна. Сумын төвийн 
авто замуудаа тэмдэгжүүлж байна. 
“Архигүй Манлай”, “Сүү тараг”, “Авъяас”, 
“Ном” зэрэг хөтөлбөрүүдийг амжилттай 
хэрэгжүүлж байгаа. Наадмын талбай 
шинээр байгуулж байна. Өнгөрсөн жил 100 
хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 32.0 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий тоглоомтой, Төрийн 
албан хаагчдийн 12 айлын тохилог орон 
сууц ашиглалтад орсон. Бохир усны болон 
хог зөөврийн машинтай болсон, дулаан 
цахилгааны шугамаа өргөтгөсөн. Одоо 
улсын төсвийн санхүүжилтээр Соёлын 
төвийн шинэ барилга барих ажил эхлэнэ. 
Скайтелийн сүлжээний хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх ажил хийгдэж байна. Албан 
газар, айл өрх тохижолт, соёлжилтын их 
ажлыг эхлүүлж, цэвэрхэн орчин бий болгох 
их аян эхэлсэн байгаа. Мал сүргээ 5 төрөл 
дээр нь өсгөн адуун сүргийн тоогоороо 
12 дахь жилдээ аймагтаа тэргүүлж явна. 
Хонины тоогоороо хоёрт, тэмээгээрээ 
гуравт ордог. Энэхүү он удаан жилийн 
тогтвортой амжилт бол орон нутгийн 
болон Монгол улсын эдийн засгийн бодит 
суурь болсон уламжлалт мал аж ахуйгаа 
хөгжүүлж ирсэн ажилч хичээнгүй малчдын 
маань нөр их хөдөлмөрийн үр дүн юм. 
Мал аж ахуйн салбараас гавъяат малчин, 
улсын болон аймаг сумын аварга, сайн 
малчид 100 гаруй төрсөн нь малчдын 
хүнд бөгөөд уйгагүй хөдөлмөрийг төр 
өндөр үнэлсэн хэрэг. Сүүлийн дөрвөн 
жилд Улсын сайн малчин гурав төрлөө. 
Мөн хүний гавъяат эмч, аж үйлдвэрийн 
гавъяат ажилтан төрсөн. Олон хүн төрийн 

дээд одон, медалиар шагнууллаа. Ойн 
босгон дээр 3 хүн “Алтан гадас”, 1 хүн 
“Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон”, 
4 хүн “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар 
шагнуулсан тухай мэдээ авлаа. Залуу сайн 
уяачид хурдан морио уяж сойж, сумдын 
наадамд айраг түрүү авч байгаа мэдээ 
ирж байна. Манлайчуудын маань хийморь 
өөдөө, цог заль бадрангуй байж, урлаг, 
спортын салбарт ч амжилт арвинтай 90 
жилээ угтаж байна. Удмын номоо шинэчлэн 
бичиж хэвлэсэн. Баримтат кино хийж байна 
гээд хийж байгаа ажил олон байна. 

-	 Сумын	цаашдын	хөгжлийн	төлөвлөгөө? 
- Олон жилийн туршид сумын хөгжлийн 

урт хугацааны төлөвлөгөө гараагүй явж 
ирсэн. Удахгүй бид сумын хөгжлийн мастер 
төлөвлөгөөгөө ИТХ-аараа хэлэлцүүлэн 
батлуулж, хэвлэн гаргана. Шинэ соёлын 
төвөө барьж эхлүүлэх байх. Оюу Толгой 
компани олон төсөл хөтөлбөр дээр 
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хамтран, амжилттай ажиллаж байгаа. Ард 
иргэдийн маань эрүүл мэндээ хамгаалах, 
бие бялдараа хөгжүүлэх, амралт чөлөөт 
цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулан 
энэ оноос эхлэн спорт заалыг барьж эхлэх 
гэж байна. Ард иргэдээ хорт зуршлаас 
хол байлгах зорилгоор “Архигүй Манлай” 
хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 
Цаашдаа үндсэн аж ахуй болсон мал аж 
ахуйгаа эрчимжүүлж, үүлдэр угсааг нь 
сайжруулах, бэлчээрийн болон хүн амын 
ундны усан хангажийг сайжруулах, уян 
болон хатуу дэд бүтцээ хөгжүүлэх, уурын 
зуухаа нүүлгэн шинэчлэх зураг төсөв хийх 
гээд хөгжлийн өнөөгийн чухал зорилго 
зорилт болсон олон ажил хийхийн төлөөнөө 
хичээнгүйлэх бодолтой байна. 

 
 Яг ойрын зорилт бол ойн баяр цэнгэл 

наадмаа ард түмэн, зочид гийчдийнхээ 
сэтгэлд хоногшихоор сайн сайхан 
тэмдэглэхийн төлөө ажиллах юм даа. 
Уугуул, суугуул иргэн бүрийн хичээл 
зүтгэлээр энэ ажил маань сайн бүтэж 
сайхан болно гэж бодож байна.

-	 Оюу	Толгой	компанитай	хэрхэн	
хамтарч	ажиллаж	байна?	

- Хайгуулын шатнаас ашиглалт хүртэл 
манайхыг нөлөөллийн сумандаа багтааж 
яваа нь баярлууштай байдаг. Энэ бүсэд 
байгаа сумдууддаа соёлын өв, эрүүд 
мэнд, бэлчээрийн менежмент, жижиг 
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хүн, малын 
эрүүл мэнд гээд олон талаар хамтарч 
ажиллаж байна. Сүүлийн үед судалгаанууд 
ихээхэн явагдаж байна. Энэ нь бидэнд 
бага зардлаар нэлээд зүйлийг олж 
мэдэх, ерөнхий төлөвлөгөөг олж харах 
гээд ихээхэн ач холбогдолтой байгаа 
нь талархалтай юм. Өнгөрсөн жил олон 
худаг засварлаж өглөө. Энэ жил мөн тэр 
ажил үргэлжилнэ. Говийн нөхцөлд газар 
тариаланг хөгжүүлэхээр 3 га газрыг хашиж, 
иж бүрэн тохижуулж өгөн сумын зарим 
иргэдийн өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд 
бодит хувь нэмэр оруулж байна. Сумын 
Улаан загалмайн нийгэмлэгтэй байнга 
хамтран ажиллаж гэр олгож байна. 

 Төрийн үйлчилгээг алслагдсан айлуудад 
хүргэхэд дөхөм болгож 2 машин өгсөн. 
Эртний палентологийн олдвор болох үлэг 
гүрвэлийн мөрийг хашиж хамгаалж өглөө. 
Үүнийг цааш авч явах тал дээр онцгой 

анхаарч ажиллаж байна. Энэ дашрамд 
Оюу Толгойн хамт олонд цаашдын хамтын 
ажиллагаанд нь амжилт хүсье. 

-	 Сумын	болон	зэргэлдээх	сумын	иргэдэд	
хандаж	баярын	мэнд	хүргэнэ	үү?	

- Энэ жил Өмнөговь аймгийн 7 сум ойгоо 
тэмдэглэнэ. Аймаг нэгт сумдынхаа бүтээлч 
ард түмэнд Манлай сумын нийт ард 
иргэдийн өмнөөс Ардын Хувьсгалын 93 
жил, сумынхаа 90 жилийн ойн баярын мэнд 
хүргэе. Бүх сумын ой зэрэг болно. Манлай 
сумтай ямар нэг сэжмээр холбогдсон 
хүн бүрийг ойдоо урьж байна. Ойн баяр 
маань 8 дугаар сарын 7,8,9-ний өдрүүдэд 
болно. Мөн хийдийн суваргын нээлт 8-р 
сарын 6-нд болно. Манлай сумын бүтээлч, 
хийморилог ард түмэнд болон сумын ойн 
баярыг сайхан болгохоор дэмжиж тусалж 
буй нутгийн иргэд, хот, аймаг, сумдын 
нутгийн зөвлөлүүд, хамтран ажиллаж 
байгаа байгаа компани, байгууллага хамт 
олонд баярлаж талархаснаа илэрхийлэн 
сумын их ойн баярт маань хүрэлцэн ирж 
бидэнтэй сайхан наадахыг хүсье.
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О.Хоролсүрэн: Говьд шимтэй 
өвс, ногоо ургадаг

-	 Та	өөрийгөө	манай	уншигчдад	
танилцуулна	уу?

- Намайг Осорын Хоролсүрэн гэдэг. 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын мянгат 
малчин.  

-	 Хэдэн	жил	мал	маллаж	байгаа	вэ.	Хэдэн	
тооны	малтай	вэ.	Хаагуур	нутаглаж	
байна?

- Би 1993 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 20 
жил мал маллаж байна. Манайх таван 
хошуу малтай. 1100 гаруй малтай айл. 

Саяхан нүүдэллэсэн. Одоо Цагаанчулуут 
гэдэг газар оторлож байна даа.

-	 Таны	тавиур	дээр	эгнүүлээд	тавьсан	
гавьяа	шагнал	чамгүй	их	юм.	Гаргасан	
амжилтуудынхаа	тухай	хуваалцаач?

- Би 2011 онд мянгат малчин болсон. 
Сүүлд авсан шагналуудаасаа хэлбэл, 
2012 онд “Залуу сайн малчин”, Ханбогд 
бөхийн дэвжээний 5 жилийн ойн баярыг 
ивээн тэтгэж батламж гардаж авсан. Би 
үндэснийхээ бөхийг их  дэмждэг. 2013 
онд “Хөдөө аж ахуйн шилдэг гэр бүл” мөн 
“Өглөгч буянтан” батламж бичиг гардаж 
авсан. Говийн бид нар тэмээний уралдаан 
уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Үүнд 
шилмэл ат, ингээ уралдуулж хишигтэй 
буцсан. Саяхнаас морь сонирхож эхэлж 
байгаа. Морио уралдуулж айрагдуулсан. 
Дорнод, Сүхбаатар аймгуудаас саяхан нэг, 
нэг морь уяулахаар авч ирээд байна.

-	 Сумынхаа	ойд	хэдэн	насны	морь	
уралдуулах	гэж	байна?

- Сумынхаа 90 жилийн ойд уралдуулахаар 
даага, хязаалан, соёолон гурван насны 
морь уяж байгаа. 

-	 Говь	нутагт	мал	маллах	юугаараа	
онцлох	вэ?

- Хүмүүс говьд мал маллана гэхээр их 
гайхдаг юм шиг санагдсан. Говийн ургамал 
хангайн ургамалтай харьцуулахад эрс 
тэс, идэж байгаа малдаа өгч байгаа шим 
тэжээл нь ч өөр. Би сая Дорнод, Сүхбаатар 
аймгаар явж үзлээ. Тэр их өвсөн дунд 
байгаа мал нь их эцэнхий харагдаж байна 
лээ. Манай говийг харвал юу идэх юм 
гэмээр л байдаг ч ургаж байгаа ургамал 
нь өөр. Тэр их ургаж байгаа өвс ногоо шим 
тэжээл байдаггүй, харин энд бол цөөхөн 
хэрнээ их шимтэй өвс, ногоо ургадаг гэж 
бодсон.

-	 Залуу	малчдаа	дэмжих,	мал	маллах	
ухаанаа	өвлүүлэх	талаар	ямар	
бодолтой	явдаг	бэ?

- Үүнд би их эмзэглэдэг. Өмнө нь малаа 
маллаад өөрсдийгөө болгодог байсан 



бол одоо харин өөр болж. Уул уурхайгаа 
дагаад мал малладаг хүн, залуу малчид 
их цөөрсөн. Манай сумын Засаг дарга 
2014 он гараад малчидаа урамшуулах 
талаар ярьсан байгаа. Мэдээж хүн болгон 
мянгат малчин болж чадахгүй, цаг уурын 
байдал, мал идэх өвс, ногоо ч нөлөөлнө. 
Хэрвээ залуу малчидаа дэмжээд өгвөл их 
түшигтэй байх болов уу гэж боддог. Миний 
хүү ажилд орохгүй малчин болно, тэмээ 
уралдуулна гэж  ярьдаг. Би хувьдаа их 
дэмжиж байгаа. Мал маллавал ам тосдоно 
гэдэг үг байдаг шүү дээ.

-	 Сумынхаа	ойд	зориулж	мэндчилгээ	
хэлнэ	үү?

- Ханбогд сумын уугуул болон ажиллаж 
амьдарч байгаа та бүхэндээ сумынхаа 
90 жилийн ойгоор сайхан наадаарай гэж 
ерөөе.

Өмнөговь аймгийн нутагт буй биологийн олон төрөл зүйлийг хамгаалах 
зорилгоор “Зэрлэг ан амьтан, ургамал болон тэдгээрийн гаралтай 
бүтээгдэхүүнтэй холбоотой хууль бус үйлдлийн талаар мөрдөх журам” 
боловсруулагдан 2014 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэллээ.
 
Энэхүү журмын дагуу Оюу Толгой компаний нийт ажилчид, гэрээт ажилтнууд 
болон зочид дараах үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглож байгаа бөгөөд дараах 
үйл ажиллагаанд оролцсон нь тогтоогдсон үндсэн болон гэрээт ажилчид, зочдод 
ажлаас халах хүртэлх сахилгын арга хэмжээ авч болно:
• Оюу Толгой компанийн эзэмшдэг, үйл ажиллагааг нь эрхлэн явуулдаг аливаа 

өмчид байх үедээ, эсвэл түүнээс гадуур Оюу Толгой компанитай хамааралтай 
ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа үедээ хууль бус болон хулгайн ан хийх

• Оюу Толгой компанийн эзэмшлийн бүсэд хууль бус зэрлэг ан амьтан, ургамал, 
тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн хадгалах, эзэмших

• Оюу Толгой компанийн эзэмшлийн бүс рүү хууль бусаар зэрлэг ан амьтан, 
ургамал, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх буюу авч гарахыг оролдох

• Зэрлэг ан амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүний хууль бус 
наймаанд оролцох 

• Хууль бус ан амьтан, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг түгээх, наймаалах, 
хадгалах, дамжуулах аливаа үйл ажиллагаанд оролцох, дэмжлэг үзүүлэх
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Ц.Мягмар-Очир: Хоршоо байгуулахад 
малчдын санаачилга маш чухал

Хоршооны булан

Монголын	хоршооллын	сургалт,	
мэдээллийн	төвийн	гүйцэтгэх	захирал	
Ц.Мягмар-Очиртой	ярилцлаа.	

-	 Өнөөдөр	хоршоо	байгуулах	шаардлага	
яагаад	гарч	байна	вэ?	

- Хоршооллын хөдөлгөөнийг хөгжүүлэх 
талаар зөвхөн манай улс ярьж байгаа юм 
биш. Энэ бол дэлхий нийтийг хамарсан 
хамгийн ардчилсан зарчимтай 170 гаруй 
жилийн түүхтэй нийгмийн томоохон 

хөдөлгөөн. Хоршоо бол тогтвортой 
хөгжлийн тулгын гурван чулуу болох 
эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны 
нягт шүтэлцээг хангаж  ажиллах 
боломжтой нэг талаас аж ахуйн нэгж, 
нөгөө талаас сайн дураар нэгдсэн хувь 
хүмүүсийн нэгдэл юм. Хөгжлийн зорилго 
бол хүмүүсийг урт удаан, эрүүл саруул, 
бүтээлч амьдралаар амьдрах боломжит 
орчин бүрдүүлэхэд оршиж байгаа. 
Иймд хүн амын орлого хуваарилалтанд 
ялгаа гарч, ажилгүйдэл ядуурал 
буурахгүй байгаа нь хязгаарлагдмал 
нөөц боломжтой нийгмийн бүлгүүдийн 
дунд дундын эд хөрөнгө, хамтын 
хөдөлмөр дээрээ үндэслэн ардчиллын 
зарчимд тулгуурласан аж ахуй эрхлэх 
замаар өөрсдөө ажлын байраа бий 
болгох боломжийг олгодог хоршооллын 
хөдөлгөөнийг өрнүүлэх нь аль ч орны 
хувьд зайлшгүй. Манай улсын хувьд 
өнөөдөр бодитоор оршиж байгаа ядуурал, 
ажилгүйдлийг бууруулах, мөн жижиг дунд 

үйлдвэрийг хөгжүүлэх, малчдын нийгэм, 
эдийн засгийн байдлыг дээшлүүлэхэд 
иргэд өөрсдөө санаачлан хоршоо 
байгуулж, түүний үйлчилгээг хүртэж, 
өөрийгөө дэмжих, амьдрах арга ухаанд 
нийтээрээ суралцах шаардлагатай байна. 

-	 Орон	нутгийн	иргэд,	малчид	хоршоо	
байгуулахын	давуу	талыг	хэр	ойлгож	
байна	вэ?	

- Хоршооны давуу талыг ойлгохгүй 
иргэд, малчин цөөхөн. Монгол түмний 
уламжлалт хот-айл гэдэг нь хөдөлмөрөө 
хорших, хүчээ нэгтгэх ууган хэлбэр 
юм.  Малчид хөдөлмөрөө хорших тухай 
асуудалд цаг уурын таатай жилүүдэд 
нэлээд алгуур байсан ч сүүлийн үед 
эрчимжих хандлага гарч байна. Энэ нь 
олон зүйлээс шалтгаалж байна. Тухайлбал 
тухайн орон нутгийн байгалийн хувирал, 
төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа эдийн 
засгийн хөшүүрэг ихээхэн нөлөөлж байна. 
Ганц ганцаар яваад хэцүү хатууг давахгүй 
гэдгийг ойлгож хамтарч түншилж, 
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ажиллаж, амьдрахыг эрмэлзэх болсон. 
-	 Малчдын	хувьд	хоршоо	байгуулахад	
ямар	бэрхшээл	байна	вэ.	Санаачилга	уу,	
эсвэл	туршлага	уу?

- Хоршоо байгуулахад малчдын санаачилга 
маш чухал. Хэн нэгэн санаачилга гаргаад 
байхад түүнийг бусад малчид дэмжихгүй 
бол цааш явахгүй. Санаачилга гаргаад 
байгуулагдлаа гэхэд аж ахуйг удирдах, 
олон өөр үзэл бодолтой иргэдийг зохион 
байгуулах ур чадвар, туршлага хоршооны 
удирдлагад шаардлагатай. Иймд хоршоо 
үүсгэн байгуулах тухай болон удирдлага 
гишүүдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа 
маш их дутагдаж байна. Хоршоог зөвхөн 
хэн нэгэн удирдагч гарч ирээд аваад 
явах юм шиг хүлээлтүүд бий. Хоршоо бол 
хэн нэгэн эзний байгууллага биш, харин 
эзэд нь гишүүд өөрсдөө, үйлчлүүлэгчид 
нь гишүүд өөрсдөө, мөн өмчлөгчид нь 
ч гишүүд өөрсдөө.  Жишээ нь малчдын 
хоршоо сумын төв дээр дэлгүүр байгуулж 
болно шүү дээ. Өнөөдөр ихэнх малчид 
өөрсдийн хэрэгцээт бараагаа сумын 
төвд байгаа аль нэг дэлгүүрээс хангаж 
байна. Тэгвэл өөрсдөө хөрөнгөө нэгтгээд 
хоршооны дэлгүүр байгуулаад өөрсдийн 

малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ зарах, 
өргөн хэрэглээний бараагаа авах 
үйлчилгээ явуулж болно. Гагцхүү үүнд л 
зөв зохион байгуулалт хэрэгтэй бөгөөд энэ 
арга ухааныг зааж сургах ажил дутагдаж 
байна .

-	 Байгуулсан	хоршоогоо	цаашид	
тогтвортой	авч	явахын	тулд	юу	
анхаарах	ёстой	вэ?	

- Мэдээж олон хүчин зүйл нөлөөлнө. 
Удирдлага зохион байгуулалт, хөрөнгө 
мөнгө, төрийн дэмжлэг, мэдлэг 
туршлагатай боловсон хүчин гэх мэт. 
Гэхдээ хоршооны тогтвортой үйл 
ажиллагаанд итгэлцэл маш чухал. Дээр би 
хэлсэн хоршоо гэдэг нэг талаас аж ахуйн 
үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага 

боловч нөгөө талаасаа хувь хүмүүсийн 
нэгдэл юм. Итгэлцэл гэдэг үг ил тод гэсэн 
үгтэй агаар нэг. Хоршооны гишүүн малчин 
хоршоогоороо дамжуулан зах зээлтэй 
харилцана. Түүхий эдээ борлуулахдаа ч, 
мөн өргөн хэрэглээний бараагаа худалдан 
авахад ч тэр. Гэтэл хэн нэгэн тэр дундаас 
нь тогтоосон дүрэм журмаас гадуур 
хууран мэхлэх гэж оролдвол гишүүдийн 
хоршоонд итгэх итгэл алдагдана. Ийм 
байдалд орсон хоршоонд хоёр л зам 
байдаг. 

-	 Ямар	зам	гэж?	
- Нэг зам нь хоршоо нэртэй эзний 

байгууллага болох, эсвэл дампуурах. 
Говь-Алтай аймгийн Дарив сумын 
Улсын тэргүүний “Буян-Ундрал” хоршоо 
1990-өөд оны дунд үеэс өнөөг хүртэл 
тогтвортой ажиллаж байгаа нэг шалтгаан 
нь гишүүдийн хоршоондоо итгэх итгэл. 
Хоршооны үйл ажиллагаа, гишүүдийн 
нийлүүлсэн түүхий эд, үйлчилгээ авсан 
байдал, өр зээлийн асуудал тэр байтугай 
хоршооны хурал болон бусад ажилд 
оролцсон гээд бүх зүйл хоршооны төв 
байрны хананд сар, жилээр өлгөөтэй 
байдаг. Түүнтэй хэн дуртай гишүүн хэзээ 
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ч танилцаад өөрийгөө болон бусад 
гишүүдээ харж болно.  Энэ нь нэг талаас 
гишүүдийн итгэлцлийг бий болгох нөгөө 
талаас тэднийг идэвхжүүлэх арга юм. 
Ингэж л ажиллаж чадвал хоршоод 
хөгжинө.

-	 Танай	байгууллагаас	Өмнөговь	аймгийн	
сумуудад	хоршооны	чиглэлээр	ямар	
ажлууд	хийж	байна	вэ?	

- Бид 2013 оноос эхлэн Оюу Толгой 
компанитай хамтран Баян-Овоо, 
Ханбогд, Манлай сумдын иргэд, малчдад 
хоршооны давуу талыг ойлгуулах 
сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, 
байгуулагдсан хоршоодод хэрэгцээтэй 
сургалт зөвлөх, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг 
гүйцэтгэж байна. Эдгээр ажлын үр дүнд 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын 11 
багийн нийт малчид, иргэд хоршооны 
талаар анхан шатны мэдлэг олж авсан. 
2013 оны эцсийн байдлаар нийт 5 
хоршоо, нэг малчны бүлэг байгуулагдсан. 
Эдгээр нь 264 малчин өрхийн гишүүдээс 
бүрдэж байсан. 2014 оны 6 сард 
биднийг эдгээр сумдаар очиход хоршоо 
байгуулагдаагүй багуудад шинээр 4 
хоршоо байгуулагдах санаачилга гарч 
байсан юм. Монгол улсын Засгийн 

газрын 2011 оны 30 дугаар, 2013 оны 
48 дугаар тогтоолууд хэрэгжиж, малчид 
1кг ноосонд 2000 төгрөг, богийн арьсанд 
3000 төгрөг, бодын ширэнд 15000 
төгрөгийн урамшуулалд хамрагдах 
боломж бүрдэж байгаа. Мөн үндэсний 
үйлдвэрүүдтэй гэрээ байгуулан түүхий 
эд нийлүүлэх, “Хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бараа, түүхий эдийн бирж”-ийн үйл 
ажиллагаанд оролцох нөхцөл бүрдсэн. 

-	 Дээрхи	сумуудад	хийж	байгаа	ажлын	үр	
дүн	хэр	байна	вэ?	

- Бидний ажлын үр дүнд хоршооны талаарх 
малчдын хандлагад өөрчлөлт гарсан. 
Хоршоо байгуулах, хамтран ажиллах 
идэвхи, санаачилга нэмэгдсэн. Орон 
нутгийн Засаг захиргааны хувьд хоршоог 
дэмжих бодлого баримталж байна. 
Дээрх сумдын Засаг дарга нар шинээр 
байгуулагдсан хоршоодыг өөрсдийн нөөц 
боломжийн хүрээнд дэмжин ажиллаж 
эхэлсэн. Тухайлбал, Манлай сумын Засаг 
дарга Р.Бурмаа сум хөгжүүлэх сангийн   
бага хүүтэй урт, хугацааны зээлийг 
шинээр байгуулагдсан хоршоодод түлхүү 
олгох бодлого баримтлан ажиллаж 
байгаагийн үр дүнд хоршоод нь ажлын 
гараагаа амжилттай эхлүүлж байна.

• Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоо бүрдэнэ
• Далд бизнес ил болж, эдийн засаг тэлнэ
• Түүхий эдийн бодит үнэ тогтож, мэдээлэл 

ил тод болно
• Оролцогчдын зах зээлд нэвтрэх боломж 

нэмэгдэж, үүрэг хариуцлага сайжирна /
гэрээний арилжаа/

• Бараа, түүхий эдийн чанар, баглаа 
боодол сайжирч, агуулах, тээврийн 
үйлчилгээ нэмэгдэнэ 

• Оролцогчид биржийн арилжаанд 
орсноор төлөвлөх, эрсдлээ тооцох, 
сэргийлэх боломжтой болно.

• Түүхий эдээ бэлтгэх, хадгалах, тээвэрлэх, 
зах зээл хайх нийт зардлаа хэмнэснээр 
арилжаанаас хүртэх үр ашиг нэмэгдэнэ.

• Дотоодын үйлдвэрүүд чанартай түүхий 
эдээр хангагдах, үйлдвэрлэл, экспорт 
өсөх, гадаад худалдаа нэмэгдэх 
боломжтой

• Дэд бүтэц хөгжиж, шинээр ажлын 
байрууд бий болж, гэмт хэрэг буурна

• Банк санхүү, брокер, даатгал, интернэт, 
холбооны үйлчилгээ сайжирна.

Хөдөө аж ахуйн 
Биржийн ач холбогдол
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Биржийн арилжаа хэрхэн явагддаг вэ?

МАЛЧИН ӨРХ

МАЛЧИН ӨРХ

330 СУМ 
ХАА-Н ХОРШОО

1100 БАГ
МАЛЧДЫН ХОРШОО

Түүхий эдийг төвлөрүүлэх
АГУУЛАХ

Түүхийн эдийн
- Ангилан ялгалт
- Тордолт
- Чанар хамгаалалт
- Баглаа боодол

Захиалга Захиалга
Арилжаа

БИРЖ

ҮНДЭСНИЙ 
ҮЙЛДВЭР

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТЭЭВЭР

МЭҮТ БРОКЕР

АРИЛЖААНЫ БАНК

Төлбөр тооцоо
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Оюу Толгой ХХК нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд орон нутгийн 
соёл, ёс заншилд хүндэтгэлтэй хандаж, 
тэдгээрийг хамгаалах, өвлүүлэх, 
сурталчилан таниулах талаар олон ажил 
зохион байгуулдаг. Үүний нэг бол говь 
нутгийнхны уламжлалт соёл, эрхэмлэж 
нандигнах зүйлс, хорио цээрийн талаар 

ЁС ЗАНШЛЫН ӨРГӨӨНД НУМ, СУМ ЗАЛЛАА

уурхайн ажилчдад сурталчилан 
таниулах зорилгоор байгуулсан Ёс 
заншлын өргөө юм. Энэхүү өргөөнд 
говьчуудын эрт үеэс өнөөдрийг хүртэл 
эдэлж хэрэглэж байгаа уламжлалт эд 
өлгийн зүйлсийг дэлгэн тавьж, зочдод 
тайлбарлан үзүүлдэг. Ёс заншлын 
өргөө өнгөрсөн наадмын үеэр гадна, 

дотны зочдоор тасарсангүй. Энэ 
үеэр Ханбогд сумын Сурын холбооны 
тэргүүн Х.Жаргал Ёс заншлын өргөөнд 
Монголчуудын эрийн гурван наадмын 
нэг болох нум, сумыг Өүлүн эхийн 
домгийг илэрхийлсэн 5 сумны хамт 
гардуулж өгсөн нь бэлгэдэлтэй үйл 
явдал байлаа. 
Тэрээр “Оюу Толгой компани орон 
нутгийн ахмадын байгууллагатай 
хамтран ийм сайхан өргөө барьсныг 
сонсоод би ирж үзсэн. Тэр үед энэ 
өргөөнд нум, сум дутуу байгааг 
анзаарсан юм. Та бүхэнд бэлэглэж 
буй энэхүү нум, сумыг анх 2004 онд 
Ханбогд суманд авчирсан. Ханбогд 
сумын хувьд олон ууган харваачдыг 
төрүүлсэн түүхтэй. Энэ нум, сум олон 
хүний мэлмийг мялааж, олон хүнд 
Монгол үндэстний нум, сум гэж ийм 
сайхан зүйл байдаг гэдгийг таниулна 
хэмээн бодож байна” гэлээ.
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Өмнөговь аймгийн Манлай сум үүсч 
хөгжсөний 90 жилийн ойг тохиолдуулан 
Оюу Толгой ХХК зургийн цомгоор бэлэг 
барилаа. 

Оюу Толгой компани “Манлай сумын гэрэл 
зургийн цомог”-ийг эрт үеэс өнөөг хүртэл 
хадгалагдаж ирсэн нутгийн түүхийн ховор 
нандин зүйлс, дурсгалт газар, үзэсгэлэнт 
байгалийн тогтоц, ард иргэдийн ахуй 

амьдрал, тэдний хүндэтгэн дээдэлж 
ирсэн уул ус, хүрээлэн буй ургамал, 
амьтан, эдлэж хэрэглэж ирсэн эд зүйлс, 
уламжилж үлдээсэн зан үйл зэрэг нутгийн 
онцлог бүхнийг цаг үед нь баримтжуулан 
үлдээхийг эрмэлзэж, өнөө үеийн хөгжил 
дэвшил, гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд 
залуус, ахмад дээдсийн дүр төрхийг гэрэл 
зурагт буулгаж, олонд таниулж хойч үедээ 
түүхэн дурсгал болон үлдээхээр сумын 
захиргаа, нутгийн ард иргэдтэй хамтран 
бүтээсэн юм. 

Мөн соёлын өв, ялангуяа өмнийн говийн 
бүс нутгийн уламжлалт соёлыг хүндэтгэн 
дээдэлж, биет болон биет бус соёлыг 
хамгаалах хөтөлбөр болон нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд энэ ажлыг 
гүйцэтгэсэн байна. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсийн 
захирал Ш. Байгалмаа “Энэхүү цомог 

нь Манлай сумын түүхийн нэгэн үеийг 
ирээдүй хойч үед уламжлуулан таниулах 
чухал хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт 
итгэлтэй байна. Түүхт 90 жилийн ойг нь 
тохиолдуулан компанийнхаа хамт олны 
зүгээс нийт Манлайчууд та бүхэндээ 
баярын мэнд хүргэж, энэхүү гэрэл зургийн 
цомгоор бэлэг барьж байгаадаа туйлын их 
баяртай байна” гэлээ. 

Гэрэл зургийн цомгийн ерөнхий зурагчин, 
дизайнераар Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн ахлах ажилтан 
Ж.Чингэс ажилласан бөгөөд түүнийг 
газар орноо сайн мэдэх нутгийн хүмүүс 
газарчилсан юм. Цомгийг “Мөнхийг үсэг” 
хэвлэлийн газарт 2000 ширхэг хэвлүүлж 
суманд хүлээлгэн өглөө. 

ЗУРГИЙН ЦОМГООР БЭЛЭГ БАРИЛАА
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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 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 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

Оюу Толгой ХХК-ийн Соёлын өвийн 
хөтөлбөрөөс уурхайн эргэн тойронд буй 
түүх, соёлын дурсгалт газрыг хамгаалах, 
эрсдлийг хянаж бүртгэх, шаардлагатай 
тохиолдолд хамгаалах яаралтай 
арга хэмжээ авах зорилгоор хяналт 
ажиглалтыг тогтмол хийдэг. 
Хяналт ажиглалтын явцад зарим 
газруудад хүмүүс аялж зугаалахдаа 
идэж, уусан зүйлийн үлдэгдэл, хог 
хаягдлаа замбараагүй хаяж, байгаль 
орчин, түүх соёлын газpуудаа 
бохирдуулж байгаа зөрчил байнга 
бүртгэгдэж 

байсан юм. 
Тиймээс эдгээр дурсгалт газруудыг 
хамгаалж, орчныг цэвэрхэн байлгах 
үүднээс ойр орчимд нь хог, үнсний сав, 
самбар, замын тэмдэглэгээ байрлуулах  
төслийг өнгөрсөн онд Ханбогд сумын 
байгаль орчны байцаагчтай хамтран 
хэрэгжүүлсэн юм. 
Энэхүү ажлыг үргэлжлүүлэн “Дурсгалт 
газруудыг хамгаалах” төслийг түүхт 
ойгоо тэмдэглэх гэж буй Манлай, Баян-
Овоо сумдад хэрэгжүүлэхээр Ханбогд 
сумын “Анир хур” компани ажлаа эхлээд 
байна.

МАНЛАЙ, БАЯН-ОВОО СУМЫН 
ДУРСГАЛТ ГАЗРЫГ ХАМГААЛНА


