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

БАГАЧУУД ТОГЛООМЫН 
ШИНЭ ТАЛБАЙТАЙ БОЛЛОО
Ханбогд сумынхан хүүхдийн 
тоглоомын талбай барих 
санаачилга гаргаж, Оюу Толгой 
ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 
баригдан, эх, үрсийн баярын 
өдөр буюу 6 дугаар сарын 1-нд 
хүлээлгэж өгсөн юм.

(5-р нүүрт)

МАЛЧДЫН АХУЙ АМЬДРАЛ, 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ӨГЛӨӨ
“Өмнөговь аймгийн малчдын ахуй 
амьдрал, эрүүл мэндийн байдлын 
үнэлгээ” судалгааны ажлын үр дүн, 
тайланг танилцуулж хэлэлцүүлэв.

(9-р нүүрт)

АВСТРАЛИЙН УР 
ЧАДВАРЫН МЭРГЭЖЛИЙН 
СЕРТИФИКАТ ГАРДЛАА

Оюу Толгой ХХК орон нутгийн 
иргэдийн амьдралд бодитой 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
“Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх 
хөтөлбөр” хэрэгжүүллээ.

(6-р нүүрт)

Б.АЛТАНЦЭЦЭГ: 
ЗАГИЙН СУУЛГАЦ 
79.7 ХУВИЙН 
УРГАЛТТАЙ БАЙНА
... заган ойн нөхөн сэргээлтийн эхний үе шатанд 10677 
ширхэг загийн бортоготой тарьцийг 6.34 га талбайд 
тарьсан байгаа. 

(3-р нүүрт)
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Их Монгол улс байгуулагдсаны 
808, Ардын хувьсгалын 93 жилийн 
ой, Үндэсний их баяр наадмын 
халуун мэндийг Та бүхэндээ 
хүргэе. Монголчууд наадмаас 
наадмын хооронд аж амьдрал, ахуй 
хийгээд хөгжил дэвшилдээ гарсан 
өөрчлөлтийн талаар ярилцдаг билээ. 
Оюу Толгой ХХК өнгөрсөн хугацаанд 
үйлдвэрийн цогцолбороо барьж, 

баяжмалаа олон улсын зах зээлд нийлүүлж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Бид хамтдаа өмнийн говьдоо эрдэс баялгаа боловсруулж, эх орныхоо хөгжил 
дэвшлийг урагшлуулж явна. Энэ амжилтын буухиа цаашид ч тасралтгүй 
үргэлжлэх биз ээ. Монголын хөгжил өмнийн говиос эхэллээ. Энэ хөгжилд 
говьчууд та бүхний оруулсан хувь нэмэр асар их юм.  

Оюу Толгой компани Өмнөговь аймаг, төсөл хэрэгжүүлж буй сумдын иргэд, 
удирдлагууд та бүхэнтэйгээ нягт хамтран ажилласны үр дүнд тодорхой дэд 
бүтцийн  бүтээн байгуулалтууд хийж, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
чиглэлээр олон төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаагаа дурдахад таатай 
байна. 

Тухайлбал, Ханбогд сумыг 24 цагийн эрчим хүчтэй холбосон цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, ашиглалтад оруулж, Баян-
Овоо сумыг байнгын цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэртэй холболоо. Үүний 
зэрэгцээ соёлын өвийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, тэмээгээр 

жин тээх уламжлалыг сэргээн харуулж, ардын урлагийн төрөл бүрийн 
сургалт явуулж, археологи, палеонтологийн ховор дурсгалуудыг ч хамгаалж 
байна. Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид, компаниудтай идэвхтэй хамтран 
ажиллаж, газар тариалан, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр 
хөтөлбөрүүдээ эрчимжүүллээ. 

Монгол улсын эдийн засгийг бүрдүүлж буй тулгуур салбарын нэг 
болох уламжлалт мал аж ахуйг эрхлэж буй малчид руу чиглэсэн цогц 
хөтөлбөрүүдийг аймаг, орон нутгийн захиалгаар, та бүхэнтэй хамтран 
хэрэгжүүлж байна. Үүнээс товч дурьдвал, малчдын эрүүл мэндийн судалгаа, 
бэлчээрийн хяналт, шинжилгээ, малын эрүүл мэндийн үзлэг, үнэлгээ,  худаг уст 
цэг сэргээн засахзэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Эрүүл мэнд, боловсролын 
салбарт ч чамгүй хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм. Бид уурхайн ойр орчимд 
500 гаруй цэгт усны түвшин болон чанарыг тогтмол хянахын зэрэгцээ Ханбогд 
сумын нутагт зургаан га талбайд заг тариалах зэргээр техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлэн хийж байна. Монголчууд бид баяр 
наадмын өдрүүдэд төрт ёсоо дээдлэн, үндэсний уламжлал, өв соёлоороо 
бахархаж, хотол түмнээрээ цэнгэн баярладаг билээ. 

Та бүхэн эр бяраараа эзэн нь байж, эрмэг хурдаараа эрэлхэг нь байж, эрхий 
мэргэнээрээ түрүүнд нь байж, дэлгэр зуны налгар талдаа дэнж хотойтол 
сайхан наадаарай! 

МЭНДЧИЛГЭЭ

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсийн захирал  

Ш.Байгалмаа
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Б.Алтанцэцэг: Загийн суулгац 79.7 хувийн 
ургалттай байна
Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн Ургамлын судалгааны багийн ахлах ажилтан Б.Алтанцэцэгтэй ярилцлаа. 

-	 Байгаль	орчны	хэлтсээс	өнгөрсөн	жил	
Ханбогд	сумын	Гүний	хоолойд	заг	
тариалсан.	Нийт	хичнээн	га	талбайд	заг	
тариалсан	бэ.	Ургалт	нь	хэр	байна	вэ?

- Оюу Толгой уурхай 70 гаруй км-ийн зайтай 
орших Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны эх 
үүсвэрийг ахуйн болон үйлдвэрийн хэрэгцээндээ 
ашигладаг. Ус татах шугам хоолойг газрын өнгөн 
гүнд байрлуулахын тулд газар шорооны ажил 
нэлээд хийсэн. Бид нөлөөлөлд өртсөн газрын 
биологийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ тухайн 
газрын гадарга болон ургамлын бүрхэвч, түүнд 
түшиглэсэн экосистемийг унаган төрхөнд нь аль 
болох ойртуулах, нөхөн сэргээлтийн ажилд орон 
нутгийн иргэдийн оролцоо, хамтын ажиллагааг 
нэмэгдүүлэхийг чухалд үздэг. Иймээс заган 

ойн нөхөн сэргээлтийн эхний үе шатанд 10677 
ширхэг загийн бортоготой тарьцийг 6.34 га 
талбайд тарьсан байгаа. Энэ нөхөн сэргээлтийн 
ажилд Гүний хоолой, онгоцны буудал орчимд 
нутагладаг малчид сайн дураараа оролцож 
хамтран ажилласан. 2014 оны хаврын байдлаар 
эдгээр тарьц суулгац 79.7 хувийн ургалттай 
байна. 

-	 Тариалах	загаа	ямар	байдлаар	бэлтгэдэг	
вэ?	

- Оюу Толгой компанийн зүгээс биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажилд зөвхөн тухайн нутагт нь 
ургадаг нутгийн ургамлыг тарьж, нөхөн сэргээлт 
хийх үндсэн зарчим баримтлан ажиллаж байна. 
Энэ ажил хурдан, санаагаар болдоггүй ч бид 
аль болох боломжоороо үржүүлгийн талбайдаа 
байгалийн ургамлын үр үржүүлэх ажил хийж 
эхэлсэн. Загийг үрээр нь үржүүлж, 2 нас хүртэл 
нь хүний асаргаанд буюу үржүүлгийн газар 
ургуулж, дараа нь шилжүүлэн суулгаж байна. 
Загийн үрсэлгээ бэлтгэх, тарих, арчлах ажил 
хугацаа их шаардана. Эхлээд загийн үрийг 
байгалиас түүж, цуглуулан замбага болон бусад 
хог хольцоос нь цэвэрлэж, хатаадаг. Мөн заг 
тарих бортогоо өвлийн улиралдаа амжуулж 
бэлтгэдэг. Эдгээр ажлыг 11 дүгээр сарын 

дундаас эхлэн 2 дугаар сар гэхэд бэлэн болгоно. 
Ингээд 4-5 дугаар сард ил талбайд бортогоо 
байршуулж, үрээр тарьж эхлэн, хоёр зун, нэг 
өвлийг өнгөрөөгөөд бортогоноос нь гаргаж, 
шилжүүлэн тарьж байна. Бортогонд тарьснаар 
үндэсний системийг хамгаалж, ялангуяа 
хялгасан үндсийг гэмтээлгүй шилжүүлж боломж 
бүрддэг. Бид 2012 оны хавар үрээр тарьсан 
загийг 2013 оны намар шилжүүлэн тарих ажил 
хийсэн байгаа. 

-	 Яагаад	заавал	намар	тарьдаг	юм	бол
	 Хавар	тарьж	болох	уу?	
- Бортоготой тарьцны хувьд аль ч үед тарьж 

болдгоороо давуу талтай. Гэвч тухайн орчныхоо 
цаг уурын нөхцөл байдал, ажилчдынхаа аюулгүй 
байдлыг давхар бодолцож намрын улиралд 
тарихыг илүүд үздэг. Үүнд хэд хэдэн үндэслэл 
бий. Тухайлбал, хаврын улиралд говьд шороон 
шуурга ихтэй, зундаа ч цөөнгүй, намар хамгийн 
бага байдаг. Хаврын хавсарга, хүчтэй салхитай 
үед шилжүүлэн суулгасан ургамлын үндэс хатах 
эрсдэл их.  Гадаа ил талбайд ажиллаж байгаа 
ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
хувьд ч эрсдэлтэй. Бид өнгөрсөн намар тарьсан 
загийн суулгацдаа цэнэг усалгаа хийж, хөрстэй 
нь бэхжүүлж хөлдөөх, орчинд нь дасган,  
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өвлийн улирлыг давах нөхцөл бүрдүүлсэн. 
Бас хавар эртний усалгаа хийснээр загийн 
суулгацууд их сайхан сэргэж эхэлсэн.   

  
-	 Энэ	жил	дахин	заг	тарих	уу?	
- Үндсэндээ Гүний хоолойгоос уурхай хүртэл ус 

татах шугам хоолойн барилгын ажлын явцад 
нийт 12.14 га талбайн ой өртсөн байдаг. Бид 
өнгөрсөн намар 6.34 га талбайд заг тарьсан. 
Тиймээс заган ойн нөхөн сэргээлтийн ажил 
энэ онд үргэлжлэн явагдах нь зайлшгүй. 
Өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн намар заг 
тарьсан талбайд 2170 ширхэг загийг нөхөн 
тарьж, 2860 ширхэгийг шинээр нэмж тариад 
байна. Өмнө хэлсэнчлэн бид намар тарихыг 
илүүд үзэж байгаа ч зориудын аргаар тарьсан 
суулгацыг туршин судлах үүднээс өөр өөр цаг 
хугацаанд шилжүүлэн тарих ажлыг хийж байна. 
Үүнээс хамгийн тохиромжтой цаг хугацаа, 
сайн чанарын суулгацыг бэлтгэж, үр бүтээлтэй 
нөхөн сэргээх ажлыг хийх юм. Үүнтэй төстэй 
судалгааны ажлууд ч мөн хийгдэж байгааа. 

Тухайлбал, Дундговь аймагт жижиг навчит 
харганыг тарималжуулах ажлыг туршиж байна. 
Хил зэргэлдээ Өвөр Монгол, Шинжян-Уйгурын 
нутагт ойжуулалт болон бусад зорилгоор 
тарималжуулж байна.

-	 Нутгийн	иргэд	оролцож	болох	уу.	Оролцох	
бол	хаана,	хэнд	хандах	вэ?	 

- Биологийн нөхөн сэргээлт тухайлбал, заган ойн 
нөхөн сэргээлтийн ажилд бид нутгийн иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, хамтран ажиллах тал 
дээр анхаарал хандуулж байгаа. Жишээ нь 
өнгөрсөн намар Гүний хоолойн заган ойн нөхөн 
сэргээлтийн ажилд орон нутгийн 38 малчин 
хамтран ажилласан. Энэ ажлыг Оюу Толгой 
компанийн Байгаль орчин, Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсүүд хамтран зохион 
байгуулсан байгаа. Цаашид ч манай хоёр хэлтэс 
хамтран ажиллах болно. Малчид, орон нутгийн 
иргэдээс энэ талаар асуух, лавлах зүйл болон 
өөрсдийн хүсэлтээр хамтран ажиллах саналыг 
манай Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны 

хэлтсийн ажилтан  П.Болд, О.Үүрийнтуяа хоёр 
хариуцдаг юм. 

-	 Ер	нь	заг	ямар	үүрэгтэй,	ач	холбогдолтой	
ургамал	вэ? 

- Заг бол Төв Азийн цөлийн ургамал бөгөөд 
манай орны цөл, цөлөрхөг хээрийн бүс нутагт ой 
үүсгэгч үндсэн ургамал. Энэ ургамал нь түүхэн 
хөгжлийнхөө уртад хөрс, уур амьсгалын хатуу 
ширүүн нөхцөлд дасан зохицож, сөөгөн болоод 
ганц ишт мод хэлбэрээр ургадаг. 

 
 Элс тогтоох, хөрс бүрдүүлэх, хамгаалахаас 

гадна тухайн орчиндоо бусад ургамал ургах 
нөхцлийг бий болгож, мал сүрэг, зэрлэг амьтдын 
идээшлэх, амьдрах таатай орчинг бүрдүүлнэ. 
Бас тэжээлийн арвин нөөц үүсгэх, ган, хужир 
зэрэг орчны хязгаарлагч хүчин зүйлсийг сайн 
тэсвэрлэдэг тулд байгалийн өнгө төрхийг 
сайжруулах зэрэг өөрийн гэсэн үүрэг, ач 
холбогдол ихтэй ургамал юм.
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Ханбогд сумын удирдлагууд сумандаа хүүхдийн 
тоглоомын талбай барих санаачилга гаргаж, Оюу 
Толгой ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар баригдан, 
эх, үрсийн баярын өдөр буюу 6 дугаар сарын 1-нд 
хүлээлгэж өгсөн юм. Нээлтэд Ханбогд сумын Засаг 
дарга Т.Буян-Өлзий, Оюу Толгой ХХК-ийн Үйл 
ажиллагаа хариуцсан захирал Айван Велла, Хүний 
нөөцийн ерөнхий менежер Бриггс Бэнжамин нар 
оролцож үг хэллээ.

Тоглоомын талбайн гүйцэтгэлийг Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгадын сумын “Даянбайгаль” 
ХХК 4 дүгээр сарын 5-наас 5 дугаар сарын 20-ны 

хооронд хийж, Оюу Толгой компанийн Барилга 
инженерийн хэлтэс аюулгүй ажиллагааг нь хянан 
ажиллажээ. Тоглоомын талбай нь 100 орчим 
хүүхэд зэрэг тоглох хүчин чадалтай, 85х44 метр 
талбайтай бөгөөд автомат гэрэлтүүлэгтэй. Эдгээр 
гэрэлтүүлгүүд нь нар жаргах үед асч, шөнийн 2 
цагт унтардаг. Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 
талбайг бүхэлд нь зөөлөн хавтангаар хучсан байна. 
Үүний зэрэгцээ машин орох болох хүүхэд зам руу 
гарахаас сэргийлж,  талбайг тойруулж, металл, 
тоосгон хашаа барьсан аж. Тоглоомууд нь 12 
хүртэлх насны хүүхэд тоглох боломжтой Германы 
Tuv Nord компанийн лицензтэй, ISO 9001:2008 

стандарттай юм. Талбайд хөгшчүүд амрах саравч, 
төрөл бүрийн чийрэгжүүлэх тоног төхөөрөмж 
суурилуулсан байна.

“Даянбайгаль” компанийн ажилтнууд “Хүмүүсийн 
хүсч байсан зүйлийг бүтээж өгсөндөө баяртай 
байна. Энэ талбайг барьж байхад хөгшчүүд ирж 
сонирхоод, хүүхдүүд тоглох гэж яарч байсан” 
хэмээн ярилаа. Тус компанийн 15 ажилчин 
ажлаа эхлэхийн өмнө Оюу Толгой компанийн 
аюулгүй ажиллагааны сургалтад сууж, холбогдох 
зөвшөөрлүүдээ авсан байна. 

Багачууд тоглоомын шинэ 
талбайтай боллоо
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Оюу Толгой ХХК орон нутгийн иргэдийн амьдралд 
бодитой дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Ажил 
хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр” хэрэгжүүллээ. Сургалт 
нь хүмүүст мэдлэг, ур чадвар болон дадлага 
туршлага олгох замаар ажил хөдөлмөр эрхлэхэд 
нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байсан юм. Энэ 
хөтөлбөр 2 дугаар сарын 10-нд Ханбогд сум дахь 
Техникийн сургалтын төвд эхлэн, онол, дадлага 
хосолсон хэлбэрээр явагдаж, 6 дугаар сарын 13-нд 
төсгөлтөө хийлээ. 

Хөтөлбөрт хамрагдсан 24 суралцагч Оюу Толгой 
уурхайд байрлаж, танилцах аялал хийж, аюулгүй 
ажиллагааны заавал хамрагдах ёстой 4 сургалт 
дүүргэсэн юм. Мөн уурхайд мөрдөх стандарт 
журмын талаарх хичээлд сууж тодорхой ойлголт 
мэдээлэл авчээ. Сургалт, танилцах аяллын дараа 
Оюу Толгой уурхай дахь Баяжуулах үйлдвэр, төв 
агуулах, сургалтын төв, орон нутагтай харилцах 
хэлтэс, онцгой байдлын хэлтэс, дэд бүтэц  болон 
байгаль орчны хэлтсүүдэд дөрвөн удаа дадлага 
хийжээ.

Хөтөлбөрт хамрагдсан 24 хүний 22 нь 
Австралийн ур чадварын мэргэжлийн стандартын 
Сертификат-2, нэг суралцагч Сертификат-1 
батламж авлаа. Энэ батламжууд нь олон улсад 
хүчин төгөлдөр үйлчилдэг. Одоогоор төгсөлтийн 
дараа 6 суралцагч ажилд орох урилга аваад 
байна. Үүний зэрэгцээ зарим сурагчид хөтөлбөрийн 
үеэр олж авсан мэдлэг, ойлголтондоо тулгуурлан 
хувиараа жижиг бизнес эрхлэхээр төлөвлөжээ.

Австралийн ур чадварын мэргэжлийн 
сертификат гардлаа
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Оюу Толгой ХХК Монголын байт харвааны 
холбоотой хамтран “Ерөнхий боловсролын сургууль 
дахь байт харвааны үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлж байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 
Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын 
долоон сургуульд  сургалтын нум, сум, харвалтын 
байг өнгөрсөн оны 3 дугаар сард хүлээлгэн өгсөн 
билээ. 

Хөтөлбөр 3 үе шаттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд 
сүүлийн шатанд үр дүнгээ үзэх, аварга шалгаруулах 
анхдугаар тэмцээнийг 6 дугаар сарын 9-нд 
Даланзадгад суманд зохиолоо. Байт харвааны 
үндэсний хөтөлбөрт дөрвөн сумын 400 гаруй хүүхэд 

хамрагдсанаас аварга шалгаруулах тэмцээнд 90 
гаруй хүүхэд 3 насны ангиллаар оролцов.

Тэмцээний 1-р байрыг Эрдэнэбаяр багштай Баян-
овоо сумын ЕБС-ийн баг, 2-р байрыг Цэрэнтогтох 
багштай Даланзадгад сумын  4-р бүрэн дунд 
сургуулийн баг, 3-р байрыг Өлзийбаатар багштай 
Даланзадгад сумын 1-р бүрэн дунд сургуулийн 
баг тамирчид тус тус эзэллээ. Тэмцээний 
шүүгчээр Монголын байт харвааны ерөнхий 
менежер Б.Цэцгээ, тус холбооны дасгалжуулагч 
П.Жамъяангомбо нар ажилласан юм.  

Сурагчид байт 
харваагаар өрсөлдөв

МБХХ-ны ерөнхий менежер 
Б.Цэцгээ
Оюу Толгой ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалттай энэ хөтөлбөрийг 
Монгол улсад анх удаа 
хэрэгжүүлж байгаадаа их 
баяртай байгаа. Хүүхдүүд нас, 
хүйс, авьяас чадвар, нийгмийн 

байдал хамааралгүй хөтөлбөрт жигд хамрагдах 
боломжтой юм. Нэг төрлийн, адилхан хүчин чадал, 
нэмэлт тоноглолгүй нум, ижил урт, жинтэй сумаар 
харвадгаараа онцлогтой. 

МБХХ-ны дасгалжуулагч 
П.Жамъяангомбо 
ЕБС-ийн байт харваа нь хүүхдэд 
спорт гэдэг утгаараа чухал 
биш. Хамгийн гол нь хүүхдийн 
хүмүүжил, төлөвшилд их нөлөө 
үзүүлдэг. Мөн их спортод хөл 
тавих боломж нээдгээээ ач 

холбогдолтой. Хүүхдүүдийн дунд тэмцээнээс илүү 
баяр болдог. Учир нь хүүхдүүд сурч мэдсэн зүйлээ 
бусадтай хуваалцах, нийгэмших гэх мэт олон давуу 
талтай төдийгүй багш нар заах арга барилын 
талаар туршлагаа солилцдог.



Сумдын биологийн багш нарт зориулсан 
давтан сургалт зохион байгуулагдлаа

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, 
Баян-Овоо, Манлай болон Ханбогд 
сумын долоон сургуульд “Сурагчдын 
оролцоотой усны чанарын хяналт-
шинжилгээ” төсөл энэ оноос албан 
ёсоор хэрэгжиж байна. 

Төслийн хэрэгжүүлэгчээр ахмад 
багш П.Оюунчимэгийн удирдан 
ажилладаг Өмнөговь аймгийн 
Скаутын зөвлөл ажиллаж байгаа 
юм. Уг төсөл нь “Дэлхийн усны 
чанарын уриалга” хэмээх олон улсын 
боловсрол сурталчилгааны цахим 

хөтөлбөр бөгөөд Өмнөговь аймаг 
Монгол улсад анхлан уг хэрэгжүүлж 
байгаагаараа онцлогтой. Оюу Толгой 
ХХК-ийн зүгээс төслийг 2012 онд 
санаачлан туршилтаар хэрэгжүүлж 
эхэлснээр өнөөдөр АНУ-ын Азийн 
сангийн усны чанарыг ёроолын макро 
сээр нуруугүйтнээр тодорхойлох 
аргатай хослон илүү үр дүнтэй болж, 
сурагчдад хими, биологийн хичээлээр 
танхимд олж авсан онолын мэдлэгийг 
дадлага ажлаар бататгах боломж 
олгож байна. Төслийн хамгийн чухал 
хэсэг нь сургагч багш бэлтгэх сургалт 

бөгөөд гурван үе шаттай зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн юм. 

I үе шат: Эхний сургалтыг 2013 оны 
9 дүгээр сард Даланзадгад суманд 
зохион байгуулж, дөрвөн сумын 7 
сургуулийн хими, биологийн 16 багш 
хамрагдсан.

II үе шат: Давтан сургалтыг 2014 
оны 6 дугаар сарын 12-13-нд зохион 
байгуулж, оролцсон багш нарт 
гэрчилгээ гардуулсан.

III үе шат: Төслийг хэрэгжүүлэгч 
багш нарт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
сургууль бүрээс ахлах, дунд ангийн 
5 хүүхдийг сургагч багшаар бэлтгэх 
зуны зуслан сургалтыг 2014 оны 7 
дугаар сарын 2-8-нд Даланзадгад 
сумын “Буянт хотхон” хүүхдийн 
зусланд зохион байгуулна.

Төслийн II үе шатны 2 өдрийн 
сургалт амжилттай болж, 13 багш 
хамрагдлаа. Сургалтын эхний өдөр 
усны ёроолын макро сээр нуруугүйтэн 
шавжаар усны экологийн бохирдлын 
зэргийг тодорхойлох сургалтын 
онолын мэдлэг олгож, дараагийн 

өдөрт Даланзадгад сумаас зүүн өмнө 
зүгт орших Далангийн булагт дадлага 
хийлээ. 

Сургалтын дараагийн өдрүүдээс эхлэн 
төсөлд хамрагдсан 7 сургуулиуд тус 
бүр өөрсдийн сонгож авсан уст цэг 
дээр сурагчидтай хамтарсан усны 
чанарын хяналт-шинжилгээ эхлүүллээ. 
Даланзадгад сумын дөрвөн 
сургууль Говь Гурван Сайхан тусгай 
хамгаалалттай газрын нутагт орших 
Ёлын ам, Шатын ам, Дүнгэнээгийн ам 
болон Мухар шивэртийн аманд усны 
чанарын хяналт-шинжилгээ хийх юм. 

Баян-Овоо сумын сургуулийн 
сурагчид сумын төвөөс 2 км-т орших 
Хуруугийн задгайд, Ханбогд сумын 
сургуулийн сурагчид сумын төвөөс 
1 км зайд орших Их булагийн аманд 
сурагчидтай хамтарсан усны чанарын 
хяналт-шинжилгээг хийх юм. Харин 
Манлай сумын сургуулийн сурагчид 
сумын төвөөсөө 80 км зайд орших 
Баян булагийн усанд чанарын хяналт 
шинжилгээг хийхээр төлөвлөсөн 
байна. 
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Малчдын ахуй амьдрал, эрүүл мэндийн 
байдалд үнэлгээ өглөө
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 
Эрүүл мэндийн газрын захиалга, Оюу Толгой 
ХХК-ийн санхүүжилтээр Нийгмийн эрүүл мэндийн 
үндэсний төв (НЭМҮТ),  Халдварт өвчин судлалын 
үндэсний төв (ХӨСҮТ), Эрүүл мэндийн бодлогыг 
дэмжих сан (ЭМБДС), орон нутгийн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэсэн “Өмнөговь 
аймгийн малчдын ахуй амьдрал, эрүүл мэндийн 
байдлын үнэлгээ” судалгааны ажлын үр дүн, 
тайланг танилцуулж хэлэлцүүлэх зөвлөлдөх уулзалт 
6 дугаар сарын 6-нд Өмнөговь аймгийн Нутгийн 
удирдлагын ордонд амжилттай боллоо.

Үүнд үндэсний болон орон нутгийн холбогдох 
талуудын төлөөлөл 35 төлөөлөгч оролцож, 
судалгааны тайланг хэлэлцэв. Энэ судалгааны 
ажил нь Өмнөговь аймгийн уул уурхай, дэд 
бүтцийн томоохон төслүүд хэрэгжиж буй орон 
нутгийн малчдын ахуй амьдрал, эрүүл мэндийн 
байдалд үнэлгээ өгч, цаашид сайжруулах зөвлөмж 
боловсруулах, үр дүнг орон нутагт хэрэгжүүлэх 
нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөний  
суурь тоо мэдээлэл болгон ашиглах зорилготой юм.

Уулзалтыг нээж Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 
орлогч Д.Нацагдорж,  Төслийн удирдагч, ерөнхий 
судлаач, ЭМБДС-гийн тэргүүн Одонцэцэг Браун, 
НЭМҮТ-ийн Захирал Ө.Ганчимэг, ХӨСҮТ-ийн 
Захирал Д.Нямхүү нар үг хэллээ. Өмнөговь аймгийн 

Засаг даргын орлогч Д.Нацагдорж хэлсэн үгэндээ 
“Орон нутгийн захиалгаар, үндэсний болон орон 
нутгийн түвшний мэргэжлийн байгууллагууд, 
үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж, 
мэргэжлийн арга зүйгээр хангадаг эрүүл мэндийн 
үндэсний лавлагаа төв, судалгааны хүрээлэн, 
холбогдох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ, 
орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлсэн энэхүү судалгааны үр дүнг 
цаашид ажил төлөвлөх, бодлогын бичиг баримтанд 
малчдын эрүүл мэндийг дэмжих, ахуй амьдралыг 
сайжруулах асуудлыг тусгахад нотолгоо, суурь тоо 
мэдээлэл болгон ашиглах тул орон нутгийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн, өндөр ач холбогдол бүхий 
судалгаа болжээ. 

Ингээд Зөвлөлдөх уулзалтын арга хэмжээнд 
амжилт хүсээд, та бүхнийг уулзалтандаа идэвхитэй  
оролцохыг хүсье” хэмээн судалгааны ач холбогдлыг 
өндрөөр үнэлж, цохон тэмдэглэв. 

Судалгааны багаас “Судалгааны арга зүй, зорилго, 
зорилт, төслийн явц, Судалгааны тайлангийн 
агуулга, бүтэц”, “Судалгааны хүрээнд орон нутагт 
хийгдсэн үйл ажиллагаа”, “Орчны судалгааны үр 
дүн”, “Тоон болон чанарын судалгааны үр дүн”, 
“Малчдын дундахь өвчлөлийн байдал”, “ХДХВ, БЗДХ, 
Сүрьеэгийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадал болон 
ХДХВ, Тэмбүүгийн халдвар илрүүлэх шинжилгээний 

үр дүн”, “Судалгааны дүгнэлт, зөвлөмж” сэдэвт 
найман илтгэлээр судалгааны үр дүнг танилцуулж 
хэлэлцүүллээ. 

Зөвлөлдөх уулзалтын төгсгөлд Өмнөговь аймгийн 
Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, 
орон нутгийн холбогдох талуудын төлөөлөлд 
судалгааны ажлын хэвлэмэл тайлан гардуулах 
ёслолын ажиллагаа явагдсанаар зөвлөлдөх 
уулзалтын үйл ажиллагаа амжилттай өндөрлөв. 
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Хоршооны тэргүүлэгчид
1.	 Тэргүүлэгчдийн	бүрэлдэхүүний	тоо	хэд	байх	вэ?
- Тэргүүлэгчид нь дарга, хоёр буюу түүнээс дээш гишүүнээс бүрдэх ба 

тэргүүлэгчдийн дарга нь хоршооны дарга байна.

2.	 Тэргүүлэгчдийг	ямар	хугацаатай	сонгох	вэ?
- Тэргүүлэгч гишүүдийг бүх гишүүдийн хуралд оролцогчдын дийлэнх олонхийн 

саналаар сонгоно. Тэргүүлэгчид нь тус хоршооны гишүүн байна. Харин 
тэдгээрийн бүрэн эрхийн хугацаа хэдэн жил байхыг тухайн хоршоо дүрэмдээ 
зааж өгнө.

3.	 Тэргүүлэгчид	ямар	эрх	эдлэх	вэ?
- Бүх гишүүдийн хурлын чөлөө цагт хоршооны үйл ажиллагааг Тэргүүлэгчид 

удирдана.
- Тэргүүлэгчид хоршоог төлөөлөх эрхийг тэдгээрийн олонхийн саналаар 

хэрэгжүүлнэ.
- Тэргүүлэгчид үйл ажиллагааныхаа талаар бүх гишүүдийн хуралд тайлагнах,
- Хоршоог хөгжүүлэх бодлого, стратеги болон бизнес төлөвлөгөөг 

боловсруулж бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах,
- Тухайн жилийн төсөв  ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж бүх 

гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах, 

4.	 Хоршооны	тэргүүлэгчдийн	үүрэг	юу	вэ?	.
- Тэргүүлэгчид хоёр сард нэгээс доошгүй  удаа хуралдах,
- Хоршооны нягтлан бодох бүртгэлийг хуулийн дагуу хөтөлж, тайлангийн 

жилийн дүн гармагц Хяналтын зөвлөлд мэдэгдэн бүх гишүүдийн хуралд 
хэлэлцүүлэх,

- Жилийн болон завсрын тайлан гаргахад эсхүл баримжаалсан тооцоогоор 
алдагдал гарч тэр нь хоршооны эд хөрөнгийн 50 хувьд хүрсэн болон нөөцийн 
сангийн хөрөнгөөс нөхөж чадахгүйд хүрвэл Тэргүүлэгчид бүх гишүүдийн хурлыг 
нэн даруй зарлан хуралдуулж уг асуудлыг хэлэлцүүлэх үүрэгтэй,

- Тэргүүлэгчид хоршооны гишүүдийн бүртгэлийг хөтлөх, 

- Хоршооны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай бүх гишүүдийн 
хурлын шийдвэр гарснаас хойш Тэргүүлэгчид  10 хоногийн дотор бүртгэх 
байгууллагад мэдэгдэнэ.

5.	 Хоршооны	даргыг	хэрхэн	сонгох	вэ,
- Тэргүүлэгчдийн дарга нь хоршооны дарга байж болохыг хоршооны тухай 

хуульд зааж өгсөн байдаг. Тиймээс тэргүүлэгчдийн даргыг дотроосоо эсвэл 
бүх гишүүдийн хурлаас нууц санал хураалтаар хуралд оролцогчдын дийлэнх 
олонхийн саналаар сонгох нь нээлттэй. Үүнийг тухайн хоршоо өөрийн 
дүрэмдээ зааж өгөх хэрэгтэй. 

6.	 Хоршооны	дарга	ямар	эрх	үүрэгтэй	байх	вэ?
- Хоршооны дарга нь бүх гишүүдийн хурлыг даргалж, бүх гишүүдийн хурлын 

болон Тэргүүлэгчдийн шийдвэрт гарын үсэг зурах, 
- Хоршоог төлөөлөх итгэмжлэлд гарын үсэг зурах, 
- Тэргүүлэгчдийн санал болгосоноор хоршооны Гүйцэтгэх захирлыг томилж 

түүнтэй гэрээ байгуулах эрх, үүргийг Хоршооны тухай хуульд зааж өгсөн 
байдаг.

7.	 Хоршоо	гүйцэтгэх	захиралтай	байж	болох	уу?
- Болно. Тэргүүлэгчид-гүйцэтгэх захирал ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн бол 

хоршооны дарга тэргүүлэгчдийн санал болгосноор гүйцэтгэх захиралтай 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үүрэг хүлээдэг.

8.	 Хоршооны	гүйцэтгэх	захирал	ямар	хариуцлага	хүлээх	вэ?
- Гүйцэтгэх захирал нь хоршооны үйл ажиллагааны үр дүн, гэрээний биелэлтийг 

жилд нэгээс доошгүй удаа бүх гишүүдийн хуралд тайлагнах,
- Гүйцэтгэх захиралд хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг тэргүүлэгчдийн хурлаар 

хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл нь хөдөлмөрийн гэрээнд 
заасан зүйлүүдийг зөрчсөн буюу тайлан тэнцлийн үр дүнгээр батлагдсан 
байвал зохино. 

Хоршооны булан
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9.	 Хоршооны	тэргүүлэгчид	хариуцлага	хүлээх	үү?
- Хамтын хариуцлага хүлээнэ. Тэргүүлэгчид өөрсдийн буруу шийдвэр, буруутай 

үйл ажиллагаанаас хоршоонд хохирол учирвал хариуцлага хүлээж, хохиролыг 
нөхөн төлнө.Үүнд:
• Хоршооны гишүүдэд оногдох хувь, орлогоос ашигласан, захиран зарцуулсан 

бол,
• Хоршооны тэргүүлэгчид хууль дүрэмд заасан эрх хэмжээгээ хэтрүүлж 

хоршоонд үл хамаарах зүйлд хоршооны хөрөнгөөр төлбөр хийсэн,
• Тэргүүлэгчид хууль, тогтоомж, хоршооны дүрэм зөрчиж шийдвэр гаргасан 

буюу үйл ажиллагаа явуулсан. Уг үйл ажиллагаа хоршоонд бодитой хохирол 
учруулж төлбөрийн чадваргүй болгосон буюу дампууруулах үндэслэлийг 
бүрдүүлсэн,

• Хоршооны хөрөнгөөс гишүүн ба гишүүн бус этгээдэд дур мэдэн зээл 
олгосоноос төлөгдөөгүй мөнгө, эд хөрөнгө,

10.	 Хоршооны	тэргүүлэгчдэд	ямар	хариуцлага	хүлээлгэх	вэ?
- Тэргүүлэгчдэд ямар хариуцлага хүлээлгэхийг Бүх гишүүдийн хурлаар 

тогтооно. 
- Бүх гишүүдийн хурлаас тэргүүлэгчдийг чөлөөлөх, огцруулах, хоршооны 

гишүүнээс хасах, буруутай үйл ажиллагааны улмаас хоршоонд учирсан 
хохиролыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх зэрэг асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэж хариуцлага хүлээлгэдэг. 

- Харин Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрээр явуулсан үйл ажиллагааны улмаас 
учирсан хохиролыг Тэргүүлэгчид хариуцахгүй.

 
Монголын	хоршооллын	сургалт,	мэдээллийн	төвийн	сургалт,	

зөвлөх	үйлчилгээний	алба

Манлай сумын Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал 5 дугаар 
сарын 28-нд “Нээлттэй өдөрлөг” 
зохион байгуулж, иргэдийн дуу 
хоолойг сонслоо. Энэ үеэр ИТХ, 
Багийн иргэдийн нийтийн хурал, Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил 
зохицуулах салбар зөвлөл, Улаан 
загалмай, багуудаас сонгогдсон 
ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн хийсэн ажлын 
танилцуулгыг хулдаасан хэвлэлээр 
гаргаж, гарын авлага, хуулийн 
зөвлөгөө, сурталчилгаа хийсэн юм. 

Энэ үеэр ИТХ-ын нэрэмжит 
гар бөмбөгийн тэмцээн зохион 
байгуулж, эрэгтэй, эмэгтэй, холимог 
12 баг тамирчид өрсөлдсөнөөс 
Б.Отгонжаргал ахлагчтай баг 

тэргүүлж, Г.Лхагвабаяр ахлагчтай 
баг дэд байр, Д.Энхбаяр ахлагчтай 
баг 3 дугаар байрыг тус тус эзэлж 
алт, мөнгө, хүрэл медаль, мөнгөн 
шагналаар шагнууллаа.

Энэ үйл ажиллагаа нь Төлөөлөгчдийг 
иргэдтэйгээ ажиллах боломжоор 
хангахаас гадна иргэдийн дуу 
хоолойг сонсож, тэдний дунд нэг 
өдрийг өнгөрүүллээ. Иргэдийн санал 
хүсэлтийг сонсох дэвтэр, хайрцагт 
олон санал ирсэнээс өдөрлөгийг жил 
бүр зохион байгуулах, өдөрлөгийн 
арга хэмжээг иргэдэд хүртээмжтэй 
сайн ажил болсон талаар бичжээ. 

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 
Б.Өлзийжаргал

Нээлттэй өдөрлөг болов
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Цөлжилтийн эсрэг тэмцэлд 
хамтдаа хувь нэмрээ оруулж 
байна
Хүн төрөлхтөн цөлжилт хэмээх 
байгалийн гамшигт үзэгдлийн эсрэг 
дуу хоолойгоо энэ өдөр нэгтгэдэг 
билээ. Өнөө жил энэ өдрийг “Газар 
дэлхий бол хойч үеийнхний өмч” 
уриан дор тэмдэглэж байна. Монгол 
улс 1996 онд НҮБ-ын Цөлжилттэй 
тэмцэх конвенцод нэгдэн орж, 2007 
оноос эхлэн жил бүрийн зургадугаар 
сарын 17-нд энэ өдрийг тэмдэглэж 
ирсэн түүхтэй. 

Энэ нь цөлжилтийн хор уршиг, 
цөлжилт үүсгэж буй шалтгаануудын 
талаарх мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэх, цөлжилтийн эсрэг тэмцэлд 
тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, 

аргагүй хүчин мөхөстсөн тохиолдолд 
түүнд дасан зохицох арга замуудыг 
эрэлхийлэх зэрэгт чухал ач 
холбогдолтой юм. Монгол улсын 
нийт бэлчээрийн 90 орчим хувь нь 
цөлжилт, газрын доройтолд өртөх 
магадлалтай нутагт хамрагддаг 
бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 
нутаг дэвсгэрийн 42.5 хувь нь говь, 
цөлийн бүс байгаа юм. Монгол улсын 
Засгийн газраас цөлжилтийн эсрэг 
тууштай тэмцэж, ус, ой, газрын нөхөн 
сэргээлтэд онцгой анхаарч, үндэсний 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй. Үүнтэй 
зэрэгцээд хариуцлагатай уул уурхайн 
компаниуд дор дороо энэ ажилд хувь 
нэмрээ оруулж байна. 

Оюу Толгой компанийн хувьд говь 
нутгийн байгаль орчныг хамгаалах 
хариуцлагатай үүрэг хүлээж, 
цаашид тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 
Тухайлбал, уурхайн үйлдвэрлэлд 
ашиглах усыг газрын гадарга, 
хөрсний усны нөөцөөс тусдаа, хүн 

малын унданд хэрэглэж болохооргүй, 
газрын гүний эрдэсжилт ихтэй 
усны нөөцөөс авахын зэрэгцээ 
үйлдвэрлэлдээ дэлхийн хамгийн 
сүүлийн үеийн усны хэмнэлт бүхий 
технологийг нэвтрүүлэн ажиллаж 
байна. Энэ оны эхний дөрвөн сарын 
дунджаар Оюу Толгойн үйлдвэр нэг 
тонн хүдэр боловсруулахдаа 0.549 
шоо метр ус ашигласан нь дэлхийн 
ижил төрлийн үйл ажиллагаатай 
уурхайн дундаж хэмжээ болох 1.22 
шоо метр хэмжээнээс даруй хоёр 
дахин бага байна. Оюу Толгой энэ 
хугацаанд үйлдвэрлэлд хэрэглэсэн 
усныхаа 84 хувийг дахин ашигласан 
юм. 

Өөрөөр хэлбэл, дусал усыг ууршиж 
алга болохоос нь өмнө таван удаа 
эргүүлэн ашигласан гэсэн үг юм. 
Оюу Толгой компани байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх, хөрсний 
бохирдол, газрын доройтлоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
багагүй ажил хийж байна. Байгаль 

орчинд уурхайн үйл ажиллагаанаас 
үүдэн гарах аливаа нөлөөллийг 
хамгийн бага түвшинд байлгах, бүс 
нутгийн биологийн төрөл зүйлд 
эерэг нөлөөг ахиу үзүүлэх зорилгоор 
байгаль орчны цогц хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж байгаа юм. Өнгөрсөн 
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Өөрөө удирдах 
байгууллагынхан туршлагаа 
солилцов

Сэврэй сумын Хонгорын голд болсон туршлага судлах уулзалтанд 
Өмнөговь аймгийн ИТХ, Улаан загалмайн дунд шатны хороо,15 
сумын ИТХ-ын төлөөлөл оролцож тус сумын бүтээн байгуулалт, албан 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцахын зэрэгцээ сум тус бүр 
өөрсдийн давуу талыг харуулсан, туршлага болохуйц ажлын талаар 5-10 
минутын илтгэл тавьсан юм. Уулзалтын гол зорилго нь сумдууд нэгнээсээ 
шинэлэг зүйлсийг суралцан өөрийн сумандаа нэвтрүүлэхэд чиглэсэн 
байна.

Мөн энэ үеэр спортын арга хэмжээнүүд зохион  байгуулагдсанаас 
Манлай сумын ИТХурал “Элсний гар бөмбөг” болон “олс таталт”-ын 
тэмцээнүүдэд тус тус тэргүүн байрыг эзэлж ганзага дүүрэн ирлээ.  

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Б. Өлзийжаргал

онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт зургаан га талбайд 
заг тарьсан бөгөөд 80 гаруй хувь нь 
ургажээ. Цөлжилттэй тэмцэх олон 
улсын өдрийг угтаж Оюу Толгой 
компани цөлжилт, бэлчээрийн 
менежмент, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн чиглэлээр суралцдаг 
оюутнууд, эрдэмтэн судлаачид, 
цөлжилтийг бууруулах бодлого, 
менежментийн баялаг санал 
санаачилга өвөрлөн явдаг хүмүүсийн 
дунд “Цөлжилт ба хариуцлагатай уул 
уурхай” сэдэвт нийтлэлийн уралдаан 
зохион байгууллаа.

Уралдаанд 30 гаруй хүн бүтээлээ 
ирүүлснээс Оюу Толгой компанийн 
Баяжуулах үйлдвэрийн металлургийн 
шинжээч Д.Бүдрагчаагийн нийтлэл 
тэргүүн байр эзэлж, ШУТИС-ийн 

Уул уурхайн сургуулийн уул уурхайн 
ашиглалтын технологийн нэгдүгээр 
дамжааны оюутан Б.Баасандорж, 
БНХАУ-ын Хар мөрөн мужийн Харбин 
хотын Боловсролын их сургуулийн 
магистрант Б.Батмөнх нарын бүтээл 
удаалжээ.
Д.Бүдрагчаа бүтээлдээ Монгол улсын 
нутаг дэвсгэрийн таван хувь нь 
цөлжилтийн нэн хүчтэй зэрэглэлд, 18 
хувь нь хүчтэйд, 26 хувь нь дундаж, 
29 хувь нь цөлжилтийн сул зэрэглэлд 
хамрагдаж байгааг баримтаар 
дурдаад “Хүн бүр дор бүрнээ өөрийн 
үйлдэлд анхаарал ухамсартай 
хандаж байгаль дэлхийн эс ширхэг 
бүрийг хайрлаж, шалтгаангүйгээр 
хөндөхгүй байж тэнцвэрийг хадгалж 
чадах аваас байгаль дэлхий тэр 
хэрээр бидэнд өгөөмөр хандана. 
Эс бөгөөс хохирогч нь хүн та бид 
өөрснөө байхыг үргэлж санаж байх 
хэрэгтэй” хэмээн сануулжээ.
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Манлай сумын 15-р цэцэрлэг 6 дугаар сарын 1-нд 
бяцхан авъяастан хүүхдүүдийн бэлтгэсэн “Цэцэг 
юм уу би” хөгжимт дасгал, “Бөөн баяр” урлагийн 
тоглолтоо эцэг, эхчүүд болон сумын иргэдэд өргөн 
барилаа. 

Мөн жил бүр 2-5 настай хүүхдүүдийн дунд 
уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Манлай 
гоёл-2014” үндэсний болон гоёлын  хувцасны 
уралдааныг явуулсан юм. Энэхүү уралдааны 
1-р байрыг А.Энхриймаа, загвар зохион бүтээгч 
Х.Содбаяр, 2-р байрыг И.Дэлгэрмаа, загвар зохион 
бүтээгч Б.Нарантуяа, 3-р байрыг А.Арвинбаяр, 
загвар зохион бүтээгч Х.Оюунгэрэл нар шалгарлаа.  

Хүслийн баяраа 
бөөн баяртай 
угтав

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

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

ТАНИН МЭДЭХҮЙН БУЛАН

Таних шинж:
Биеийн урт 15-17 см. Өргөн, урт далавч, урт нарийн 
хушуутай. Толгой, нуруу, хондлой, хэвлий үнсэн 
саарал. Эр шувууны шанаа, хоолой, гүеэ хар байхад 
эмийнх нь цайвар цагаан байдаг. Далавч улаан ба 
хар саарал хосолсон өнгөтэй. 1-р дэвүүр өднүүд 
дээр бөөрөнхий цагаан толбуудтай. Хушуу нарийн, 
доошоо махирдуу.

Статус ба нүүдэл:
Суурин шувуу. 
Амьдрах орчин: 
Өндөр уулархаг газар байц, элгэн хад асгатай газар 
амьдарна. Хадны нүх, ан цавд үүрээ засч 4 өндөг 
гаргана. Ханбогд сумын нутагт өндөр, эгц хадтай 
уулын амаар өвөл тохиолдоно. 
Идэш тэжээл: 
Шавж, аалзаар хооллоно.

Хэрмийн бялзуухай 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 6 дугаар сар

Эрхэм сонсогч та бүхэн Долоо хоног бүрийн Лхагва гарагийн 10.40 цагаас 
“Сэрсэн говь” нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсоно уу. Нэвтрүүлэг маргааш нь буюу 

Пүрэв гарагт 21.20 цагаас давтан цацагдана.

“Сэрсэн говь”
нэвтрүүлэг

Пүрэв гарагт 

21:20
 Лхагва гарагт 

10:40

Оюу Толгой ХХК, МҮОНР хамтран бэлтгэдэг  “Сэрсэн говь” нэвтрүүлэг
ТАНД ХЭРЭГТЭЙ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Хэрмийн бялзуухай 
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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

ГАЛ ТҮЙМРЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

• Асч буй, бүрэн унтраагүй галтай хог хаягдлыг хогийн суваг, хогийн ил цэгт хаяхгүй байх

• Гэр орондоо зул, хүж асаахдаа галын аюулгүй байдлыг хангаж, хяналтгүй орхихгүй байх

• Шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр ажилладаг тулга, зуухыг ашиглахдаа аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм журмыг баримтлан анхаарал болгоомжтой байх (шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн 
байгууллагаас зөвлөгөө авах)

• Цахилгаан ашиглалтын дүрэм журмыг сайтар мөрдөж, эвдрэл гэмтэлтэй, зориулалтын бус 
цахилгаан хэрэгсэл ашиглахгүй байх

• Гарааш, ил зогсоолд автомашинаа байрлуулахдаа галын аюулгүйн зай хэмжээг баримтлан хэт 
шахаж байрлуулахгүй байх

• Байр орон сууцны орчимд шуурхай албаны автомашины орж, гарах замыг бөглөхгүй байх

• Цахилгаан хэрэгслийг хүчдэлээс салгаж орхих

• Бага насны хүүхдийг харж асрах хүнгүй гэрт нь цоожилж орхихгүй байх

Гал унтраагуур ашиглах заавар

Тат Онил Шах Шүрш


