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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ 12 ДУГААР САР

ГОВИЙН ХҮҮХДҮҮДИЙН 
ТЕХНИК СЭТГЭЛГЭЭГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭВ
“Хөх тэнгэрийн говийн 
хүүхдүүд” техник загварын 
клубын хүсэлтээр санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлсэн юм. 

(3-р нүүрт)

ИХ СПОРТОД АМЖИЛТ 
ГАРГАХ УНДРАГА ГОВЬД Ч 
БАЙНА
Олон авьяаслаг хүүхдүүд төрөн 
гарч, тив, дэлхийд данстай шилдэг 
тамирчны босгонд ирснийг дурдахад 
нэн таатай байна.

(6-р нүүрт)

ӨВГӨН ДОКТОРЫН 
ЗАХИАС

“Зөвхөн мал аж ахуйдаа 
дулдуйдан аж төрөхөөс өөр 
амьдралын эх үүсвэр олж 
байж л амьдрахаас өөр арга 
зам байхгүй”

(4-р нүүрт)

ХОРШООД 
ТЭЖЭЭЛИЙН 
ЭРГЭЛТИЙН САН 
ҮҮСГЭХ БОЛОМЖТОЙ
“Оюу толгой” ХХК энэ жилийн өвөлжилтийн 
бэлтгэлд зориулан 250 тонн тэжээл “Алтан Тариа” 
компаниас худалдан авч хүргүүллээ. 

(14-р нүүрт)



МЭНДЧИЛГЭЭ
Та бүхэн тавтай сайхан өвөлжиж байна уу?

“Орон нутгийн сонин”-ы шинэ дугаараар дамжуулан Та бүхэнтэй мэндчилж байгаадаа туйлын баяртай 
байна. 

Миний бие өнгөрсөн 10 дугаар сард “Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий 
захирлын албан тушаалд томилогдон, Улаанбаатар хотноо гэр бүлээрээ суурьшин ажиллаж байна. Энэ 
хугацаанд компанийн хамт олонтойгоо танилцаж, хамтран ажиллагч талууд, орон нутгийнхантайгаа 
уулзан, нэлээд ажил амжууллаа. Монгол орны баялаг түүх соёл, уламжлалт зан заншилтай танилцаж, 
Ханбогд сумын малчин айлд зочилсон минь миний амьдралын хамгийн сайхан, хэзээ ч мартагдашгүй 
дурсамжийн нэг боллоо.   

Уурхайн үйлдвэрлэлээ эхлүүлээд төдийлөн удаагүй ч бид энэ жил чамгүй амжилт гарган ажилласан 
бөгөөд ирэх жил ололтоо улам бататган, илүү их амжилтад хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Өнгөрч 
байгаа онд орон нутгийн хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлж, ялангуяа сумдын 90 жилийн түүхт 
ойн баярыг хамтран тэмдэглэсэн нь манай компанийн хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Компанийн 
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал миний бие сум орон нутагтай үргэлжлүүлэн хамтран 
ажиллаж, харилцан итгэлцэлд суурилсан бат бэх харилцааг эрхэмлэн ажиллах болно. 

Та бүхэнд шинэ оны мэнд хүргэж, ирж буй 2015 ондоо амжилт бүтээлээр дүүрэн, эрүүл энх 
байхын өлзийт ерөөлийг өргөн дэвшүүлье!

Эндрью Вүдлей
“Оюу толгой” ХХК-ийн 
Ерөнхийлөгч бөгөөд 

Гүйцэтгэх ерөнхий захирал
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Говийн хүүхдүүдийн техник сэтгэлгээг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэв

“Оюу толгой” ХХК Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
сумын “Хөх тэнгэрийн говийн хүүхдүүд” техник 
загварын клубын хүсэлтээр санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлсэн юм. Тус клубынхэн энэ санхүүжилтээр 
өөрсдийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авчээ. 

Өнгөрсөн 10 дугаар сард “Хөх тэнгэрийн говийн 
хүүхдүүд” клубын хүүхдүүдтэй уулзалт зохион 
байгууллаа. 

Энэ үеэр Өмнөговь аймгийн харьяат, “Оюу толгой” 
компанийн дэд бүтцийн хэлтсийн инженер 
Д.Шараа клубын хүүхдүүдэд зориулж сонирхолтой 
лекц уншиж, зөвлөгөө өгч, өөрийн туршлагаас 
хуваалцсан юм. Уулзалтад Өмнөговь аймгийн 

Даланзадгад сумын Лаборитори 1-р сургуулийн 
захирал Д.Оюунчулуун оролцож “Манай сургууль 
дөрвөн үндсэн зорилго тавин ажиллаж байгаа. 
Үүний нэг нь техник загварын клубын үйл 
ажиллагааг дэмжин өргөжүүлж, хүүхдүүдийн 
техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх. 

Энэ үйл ажиллагааг дэмжин маш том, бодитой 
хөрөнгө оруулалт хийсэн “Оюу толгой” компанид 
талархал илэрхийлье. Одоо манай клубынхэн дутуу 
зүйлгүй болсон. Үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлж 
олон хүүхэд хамруулахад анхаарч ажиллаарай” гэж 
хэллээ.  

Мөн сурагчдын дунд “Оюу толгой” уурхайг хэн сайн 
мэдэх вэ асуулт, хариултын тэмцээн боллоо.  

“Оюу толгой” компанийнхан Ханбогд сумын 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын мэргэжлээ 
сонгоход нь туслах зорилгоор сар бүр “Мэргэжил 
бүхэн сайхан” уулзалт зохион байгуулдаг 
уламжлалтай. 

Сурагчид өөрсдийн сонирхсон мэргэжлийн хүнтэй 
уулзах хүсэлтээ “Оюу толгой” компанийн орон 
нутгийн харилцааны ажилтан Д.Билгүүнд гаргаж, 
уг мэргэжлээр Оюу толгойд ажиллаж байгаа 
ажилтныг урьж сурагчидтай уулзуулдаг юм. 
Уригдсан зочин тухайн мэргэжлийн онцлогоос 
гадна өөрийн амжилтын туршлагаас хуваалцдаг.

“Мэргэжил бүхэн сайхан уулзалт”-ын 12 дугаар 
сарын зочноор Засгийн газрын харилцааны 
ажилтан Б.Гантулга уригдаж, хуульч, эрхзүйч 
мэргэжлийн тухай танилцуулж, хүүхдүүдийг 
сонирхсон асуултуудад хариуллаа. 

Тэрээр хуульч болохын тулд өөрийгөө хэрхэн 
бэлтгэх, их дээд сургуулиа хэрхэн зөв сонгох, 
оюутан гэж хэн бэ гэх мэт сонирхолтой сэдвүүдээр 
ярилцсан юм.

Хуульч, эрхзүйч 
мэргэжлийн тухай 
ярилцлаа
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Өвгөн докторын захиас

Доктор профессор Намхайн Банди гуай “Хустайн 
цогцолборт газар” төвийн захирлаар арваад жил  
ажиллаж, орон нутагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
талаар арвин туршлагатай болсон нэгэн билээ. 
“Оюу толгой” компанийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийнхэн энэхүү баялаг туршлагаас нь суралцах, 
өмнийн говьд аялал жуучлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх 
зорилгоор өнгөрсөн жил түүнийг өмнийн говьд 
урьжээ. 

Н.Банди гуай ч энэ саналыг талархан хүлээж авчээ. 
Юу гэвэл, тэр өөрөө Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд малын зах, малчны хотонд хүй цөглөж 
хүн болжээ. Бас малзүйч мэргэжлээрээ олон жил 
ажиллажээ. Н.Банди доктор “Мал аж ахуйн салбар 

монгол түмнийг олон зууны туршид идэх хоол, 
өмсөх хувцастай байлгаж ирсэн нь маргашгүй 
үнэн. Гэхдээ нүүдлийн уламжлалт мал аж ахуйг 
Монголын хөгжлийн ирээдүй, монголчуудын сайн 
сайхан амьдралын тулгуур гэж огт үздэггүй” гэж 
шулуухан хэлж байна. 

Түүнийхээ учир шалтгааныг тэрээр Монголын 
хүн ам, мал сүргийн тоо толгой  эрс өсч буйгаар 
тайлбарлаж байгаа юм. Ардын хувьсгалаас өмнө 
манай улс 18 сая толгой малтай, 600-хан мянган 
хүн амтай байжээ. Цөөхүүлхнээ цөөн малтай 
болохоор бэлчээрийн сайныг хөөгөөд өргөн уудам 
нутгийнхаа хаа ч нүүгээд очих бүрэн боломжтой 
байж. Гэтэл одоо тийм боломж бололцоо огт 
байхгүй гэнэ. Хүн амын тоо бараг тав, малынх 
гурав гаруй дахин өсчээ. Хот суурин газар хэдэн 
зуугаараа бий болж, хөрсний эвдрэл, цаг уурын 
өөрчлөлт зэрэг олон янз шалтгаанаас улбаалан 
бэлчээрийн хомсдол нүүрлэчихжээ. 

Эдүгээ  бий болсон ийм бодит байдал цаашид 
нэгэнт өөрчлөгдөхгүйг хүн төрөлхтний хөгжлийн 
нийтлэг жам ёс, дүр төрх, өнгөрсөн түүх бэлхнээ 
харуулж буй аж. Ийм нөхцөлд талын нэг тарсан 
хэдэн зуун мянган малчин түмэн яаж амьдрах болж 
байна вэ. 

Гарц бий гэнэ. “Зөвхөн мал аж ахуйдаа дулдуйдан 
аж төрөхөөс өөр амьдралын эх үүсвэр олж байж 
л амьдрахаас өөр арга зам байхгүй” гэж Н.Банди 
гуай  хатуу сануулж байна лээ. Тэр Хустайд арваад 
жил тэрхүү өөр эх үүсвэрийг хайж туршсаны үр 
дүнд түүнийг олж чаджээ. “Амьдралын тийм шинэ 
эх үүсвэр гэвэл, юуны түрүүнд  аялал жуулчлал” гэж 
тэр баттай дүгнэж байна. 

Яагаад гэвэл, даяаршиж буй дэлхий ертөнцөд одоо 
хамгийн их хөгжиж буй салбар бол мөнөөхөн аялал 
жуулчлал аж. Аялал жуулчлалын шинэ урсгал буюу 
түрлэг сүүлийн жилүүдэд Ази руу чиглэж байгаа 
нь нэн таатай боломж. Хөгжилтэй орны жуулчид 
манай орны хувьд байгалийн онгон дагшин байдал, 
хөх тэнгэр, шөнийн огторгуйд анивчих сая живаа 
од, нүүдэлчдийн онцлог ёс заншил, түүх соёлоор 
жуулчдыг татах сайхан боломж бий. 

Үүнийг докторын Хустайн цогцолбор нутагт явуулж 
буй үйл ажиллагаа бэлхнээ нотолж байгааг ч 
дурдлаа. Түүний хэлснээс үзвэл, энэхүү жишгээр 
Ханбогд суманд нутгийн иргэдийн санаачилга, 
идэвхтэй үйл ажиллагаанд түшиглэсэн аялал 
жуучлалыг хөгжүүлэх бололцоотой гэнэ. “Оюу 
толгой” компани энэ чиглэлээр янз бүрийн төсөл 
хэрэгжүүлээд орон нутгийнхныг дэмжиж байгаа 
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билээ. Орон нутгийг хөгжүүлэх эхний алхам 
нь ирээдүйгээ бодож, жижиг дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шинэ салбар 
хөгжүүлэх явдал юм. 

Би төрсөн нутгийнхандаа илэн далангүй л 
хэлдэг юм. Юу гэж хэлдэг гээч. Хүн гэдэг амьтан 
өнөөдрийнхөө амьдралд сэтгэл ханаж ер болохгүй, 
хүн ингэж амарилангуй болохынхоо хэрээр хөгжих 
биш урууддаг жамтай. Гэтэл манай нутгийнхан 
өнөөдөртөө сэтгэл цадчихаад байна. 

Дэлхийд тэргүүлэх зэс, алтны том уурхай хажууханд 
нээгдчихээд байхад жижиг дунд үйлдвэр, аялал 
жуулчлал  хөгжүүлнэ ч гэх шиг шалдир булдар 
юмаар хөөцөлдөж толгойгоо гашилгаад яах вэ 
гэх хүн ч байдаг л юм. Ингэж хий хоосон онгирч 
болохгүй. Цаг цагаараа байдаггүй. Хорвоо ертөнц, 
нийгэм, цаг уур хүртэл байнга өөрчлөгдөж хувирч 
байдаг. 

Энэ бүхэнд хэрхэн зохицож, өөрсдийгөө авч явах 
вэ гэдэг зөвхөн монголчуудын биш, хүн төрөлхтний 
өмнө тулгараад буй эмзэг асуудал болоод 
байна. Уул уурхай хөгжиж байгаа нь хүмүүст аж 
амьдралаа сайжруулах сайхан боломж олгож 
байгаа нь үнэн. Мэдээж, өмнийн говьд нээсэн Оюу 

толгойн уурхайн үр шимийг бүс нутгийн иргэд зүй 
зохистой хүртэх ёстой. Одоо зарим улстөрч энэ 
нүсэр уурхайн талаарх ард түмний санаа бодлыг 
ихэд будлиулж байгаа нь туйлын буруу. Уул уурхайг 
зөв ашиглах ёстой. Түүний алдаа дутагдлыг 
шүүмжилж бололгүй яах вэ. Харин үндэслэлгүйгээр 
муулах хэрэггүй. 

Хэн хэнийгээ түшиж, хамтран ажиллаж, нэгэн зүгт 
харж байж л уул уурхай ч, орон нутаг ч хөгжинө. 
Оюу толгойн уурхайн орчмын сумдад хөгжлийн 
маш их ирээдүй бий. Үүнийг орон нутгийнхан олж 
харах ёстой. Хамтын ажиллагаа гэдэг бол харилцан 
ашигтай, бие биедээ тусалдаг байж л үүсдэг 
харилцаа  шүү дээ. Дандаа нэг нь өгөөд нөгөө нь 
аваад байж таарахгүй. 

Наад зах нь  олдвор нь хамгийн их байдаг 
палеонтологийн чиглэлээр аялал жуулчлалыг 
түлхүү хөгжүүлж болно шүү дээ. Урд хилд ойрхон 
байрладаг давуу талаа ашиглаад  өмнөд хөршөөс 
жуулчны урсгалыг татах бололцоо ч байна. Тэд 
дэлхийн хамгийн  том уурхайн  нэг болох Оюу 
толгой, Дэмчогийн хийд, Хонгорын элс, Жавхлант 
хайрхны хадны зураг зэрэг байгалийн болон түүх, 
соёлын элдэв дурсгалыг нүдээр үзэн баясч, малчин 
монгол айлд зочлоод буцаг л дээ. 

Энэ бүхнийг дагаад тээвэр, хоол хүнс, урлаг соёл, 
зочид буудлын гээд төрөл бүрийн үйлчилгээ 
бий болно. Энэ мэт алтан боломжийг алдалгүй 
ашиглаж чадвал жилд наад зах нь 100 мянган 
жуулчин зөвхөн Оюу толгойн уурхай орчмын 
говь нутагт ирэх багцаа тооцоо байгаа. Буурал 
докторын захиасын зах зухаас дуулгахад ийм буюу.

“Оюу толгой” компанийн идэвхтэй 
санаачилга, ихээхэн дэмжлэгээр өмнийн 
говьд аялал жуучлал хөгжих угтвар 
нөхцөл хэдийнээ бүрдсэн. Тус компанийн 
хөрөнгө санхүүжилтээр Ханбогд суманд 
байгуулсан “Ханбумбат” олон улсын 
нисэх онгоцны буудал, Оюу толгойн 
уурхайгаас Гашуун сухайт хилийн 
боомт руу тавьсан хатуу хучилттай 
авто зам, цахилгаан эрчим хүчний эх 
үүсвэр зэрэг дэд бүтцийг ашиглаад 
аялал жуулчлалыг яаж хөгжүүлэхээ 
говийнхон маань тунгаан бодох цаг 
болсон.
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Их спортод амжилт гаргах 
ундрага говьд ч байна

Залуучууд болон өсвөр үе, хүүхэд багачуудаа 
бөхийн спортоор хичээллүүлэх, тэднийг бөхийн 
спортод дур сонирхолтой болгохоор 2007 онд 
“Ханбогд бөхийн дэвжээ”-г Ханбогд сумын бөхчүүд, 
бөхийн зүтгэлтнүүдийн дэмжлэг, санаачлагаар 
байгуулж байсан юм. Энэ мөчөөс хойш олон 
авьяаслаг хүүхдүүд төрөн гарч, тив, дэлхийд 
данстай шилдэг тамирчны босгонд ирснийг 
дурдахад нэн таатай байна. “Оюу толгой” ХХК тус 
дэвжээний тамирчдыг дэмжиж,  гадаадын зарим 
уралдаан тэмцээнд оролцох замын зардлыг ивээн 

тэтгэж байсан юм. “Ханбогд бөхийн дэвжээ”-
ний сурагчдаас 2014 онд олон улс, тив дэлхийн 
тэмцээнээс амжилт ололт дүүрэн байсан жижүцү 
барилдааны тамирчин Буян-Өлзийн Оргилхуяг, 
Ширнэнгийн Бумбаяр нартай ярилцлаа. 

Анх яагаад бөхөөр хичээллэх болсон бэ?
Б.Оргилхуяг: Намайг анх О.Жавхланбаяр багш 
маань бөхөөр хичээллэх үү гэж санал болгосон, би 
тэгье гэлээ. Ингээд 2012 оноос эхлэн бөхийн жүдо 
барилдаанаар хичээллэж эхэлсэн.
Ш.Бумбаяр: Миний хувьд өөрөө бөх сонирхож 
бөхийн секцэнд хичээллэж эхэлсэн. Бөхийн секцэнд 
хичээллэж эхлээд 3 жил орчим болж байна.

Анх хэзээ тэмцээнд хэрхэн оролцсон, анхны 
тэмцээнийхээ сэтгэгдлийн талаар хуваалцах 
уу?
Б.Оргилхуяг: 2012 онд анх аймгийн аварга 
шалгаруулах жүдо бөхийн тэмцээнд оролцож алтан 
медаль, 2013 оны аймгийн аварга шалгаруулах 
жүдо бөхийн тэмцээнд мөнгөн медаль хүртсэн.
Ш.Бумбаяр: Би 2012 оны жүдо бөхийн өсвөр үеийн 
аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд анх хүрэл 
медаль хүртэж байсан.

Гадаадад болсон олон улсын уралдаан 
тэмцээнүүдэд анх хэзээ оролцож, ямар 
амжилт үзүүлсэн бэ?

Б.Оргилхуяг: 2013 онд Оросын холбооны улсад 
болсон жүдо бөхийн өсвөр үеийн олон улсын 
нээлттэй тэмцээнээс хүрэл медаль хүртэж, хилийн 
дээс алхсан анхны тэмцээнээс медаль хүртсэндээ 
маш их урамшиж ирсэн.
Ш.Бумбаяр: Би бас Оросын холбооны улсад болсон 
энэ тэмцээнээс хүрэл медаль хүртэж байсан.

Энэ жилийн тив дэлхийн аварга шалгаруулах 
тэмцээний тухай, ямар амжилт гаргасан 
тухайгаа ярих уу?
Б.Оргилхуяг: Би Японд болсон Жижүцү барилдааны 
ази тивийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 
оролцож хүрэл медаль хүртэж, дэлхийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхтэй болсон. 
Тэгээд АНУ-ын Лос-Анжелес хотод болсон Жижүцү 
барилдааны өсвөрийн дэлхийн аваргад оролцож 
бас хүрэл медаль хүртсэн. 
Ш.Бумбаяр: Миний хувьд Японы Азийн аваргаас 
мөнгөн, АНУ-д болсон дэлхийн аваргаас бас 
мөнгөн медаль хүртсэн. 

Баг, хамт олон, найз нөхдүүд, багш нартаа 
хандаж юу гэж хэлмээр байна?
Биднийг байнга дэмжиж тусалдаг бүх хүмүүсдээ 
баярлалаа гэж хэлье. Үүний дотроос аав, ээж, багш 
нар болон байнга бэлтгэл хамтдаа хийдэг найз 
нартаа талархаж явдгаа илэрхийлье.



Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   07

ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 12 дугаар сарХоршооны булан

ХОРШООДЫН ХОЛБООД
1. Хоршоодын холбоо гэж ямар байгууллагыг хэлэх вэ?
• Хоршооны тухай хууль, тогтоомжинд болон зорилгодоо нийцсэн үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа эсэх буюу хоршооны үйл ажиллагаа, зохион 
байгуулалт, санхүү, аж ахуй зэрэг асуудлыг хянан шалгаж нийтлэг 
удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий холбоог мэргэжлийн хоршоодын 
холбоод гэнэ.

2. Хоршоодын холбоод хэнд үйлчилдэг байгууллага вэ?
• Хоршоодын холбоод нь хоршоод, хуулийн этгээдээр гишүүнчлэгдсэн 

гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага.

3. Манай улсад хичнээн хоршоодын холбоод үйл ажиллагаа 
явуулдаг вэ?

• Манай улсад хоршоодын холбоодыг төлөөлдөг 1, салбарын хоршоодын 6 
холбоо, хоршооллын сургалт, мэдээллийн төв 1 үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Үүнд:

- Монголын хоршооллын үндэсний нэгдсэн холбоо,

- Худалдаа эд хэрэглэгчдийн хоршооллын төв холбоо,

- Үйлдвэрлэлийн хоршооллын төв холбоо,

- Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо,

- Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хоршоодын холбоо,

- Хадгаламж зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо,

- Ардын аж ахуйтны хоршоодын холбоо,

- Хоршооллын сургалт, мэдээллийн төв

4. Монголын хоршооллын үндэсний нэгдсэн холбоо хэзээ 
байгуулагдсан вэ?

• Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 6 хоршоодын 
холбоод 2008.05.08 өдөр үүсгэн байгуулсан. 

5. Тус холбоо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?
• Тус холбоо нь дараах үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:

- Хоршоологчдын эрх ашгийг хамгаалах,

- Хоршоо хөгжих таатай орчин бүрдүүлэхэд төр, засгийн газартай хамтран 
ажиллах,

- Хөгжлийн бодлого, стратегийг тодорхойлох,

- Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх,

6. Үндэсний хэмжээнд хоршоог чадваржуулах сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээг ямар байгууллага зохион байгуулдаг вэ?

• Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төв нь 1998 оноос хойш нийт 
орон даяар хоршооны тухай ойлголт өгөх, үүсгэн байгуулах, бэхжүүлэх, 
хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалт, зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулж 
явуулж байна.

Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төвийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээний алба

“Орон нутгийн сонин”, Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төвтэй хамтран хоршооны талаар цуврал мэдээлэл хүргэж байгаа билээ. Энэ удаа 
хоршооны “Хоршоодын холбоод”-ын талаар уншина уу.
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Б.Алтанцэцэг: Бид 2014 онд нөхөн сэргээлтийн олон 
ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ   

- Нөхөн сэргээлт бол уул уурхайн 
компанийн байгаль орчны томоохон 
ажлуудын нэг. 2014 онд энэ чиглэлээр 
ямар ажлууд хийсэн бэ?  

- Манай баг 2014 онд 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 
нийт 110.42 га талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажил хийж гүйцэтгэлээ. Үүнээс 
Ханбогд сумын Гүний хоолойн 73.33 га 
талбайг шинээр ургамалжуулах ажлыг 
гүйцэтгэсэн байгаа. Энэ ажилд 1101 кг 
үр болон 16900 ширхэг заг, хотир зэрэг 
ургамлын (14713 ширхэг заг, 2187 ширхэг 
хотир) 2 настай тарьц тарьсан юм. Үүнээс 
гадна 2012, 2013 онд нөхөн сэргээлт хийсэн 
газрын 37.1 га талбайд нөхөн тарилтыг 
23267 ширхэг тарьц суулгац ашиглан хийлээ. 
Олон хүн хамарсан энэ ажил гурван сар 
үргэлжилсэн. 

- Нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлыг 
хэрхэн бэлтгэдэг вэ?

- Бид биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд 
тухайн бүс нутгийн байгалийн ургамлын үр, 
тарьц суулгацийг хэрэглэдэг. Бидний хувьд 
цөлийн бүсэд ургадаг мод, сөөг, сөөгөнцөр, 
олон наст өвслөг, нэг наст ургамлын үр 
болон мөчрийн тайрдасыг бэлтгэж, нөөц 
бүрдүүлэх нь дараа жилийн ажлын эхлэл нь 

байдаг. Байгалийн ургамлын үрийн нөөцийг 
бүрдүүлэхэд цаг хугацаа их шаардана. 
Ургамлын зүйл бүрээс шалтгаалан өөр 
өөр цаг хугацаанд түүж бэлтгэдэг. Сухай, 
бургасны мөчрийг нэгдүгээр сарын дундаас 
эхэлж, 2014 оны тариалалтад зориулан 
11250 ширхэг сухайн, 10750 ширхэг бургасны, 
нийт 22000 ширхэг мөчирийн тайрдас 
бэлтгэж, 1000 гаран кг үрийг цэвэрлэж 
бэлтгэсэн. Оюу толгой төслийн Ханбогд 
сум дахь байгалийн ургамлын үржүүлгийн 
талбайд 2012-2014 онд тарьсан нийт 283450 
ширхэг цөлийн бүс нутгийн 1-3 настай 
тарьц суулгац өвөлжиж байна. Үүнээс 2014 
онд нийт 20 зүйлийн 142128 ширхэг тарьц 
суулгацийг шинээр ургуулсан. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны 
хэлтсийн Биологийн нөхөн сэргээлт хариуцсан 
мэргэжилтэн Б.Алтанцэцэгтэй ярилцлаа. 
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 - Тариалсан ургамлаа хэр ургаж байгааг 
судалдаг уу? 

- Өнгөрсөн жил нөхөн сэргээх талбайд 
шилжүүлэн тарьсан загийн тарьц байгалийн 
аясаар хэрхэн ургаж байгааг судлан, 
мониторинг хийж эхэлсэн. Өнгөрсөн 
хаврын байдлаар эдгээр тарьц суулгац 79.7 
хувийн амьдралттай буюу өвлийг өнөтэй 
даван ургажээ. Намар хийсэн мониторинг 
судалгаанаас харахад нэг жилийн хугацаанд 
титмийн өргөн 7.2 дахин, дундаж өндөр 2.4 
дахин, ишний диаметр 1.3 дахин нэмэгдсэн 
байгаа. Ийм хэмжилтүүдийг таван жилийн 
хугацаанд тогтмол хийнэ.

- Бид нэг байгаль дэлхийтэй гэж ярьдаг. 
Нөхөн сэргээлтийн ажилд орон нутгийн 
иргэд оролцдог уу? 

- Орон нутгийн иргэд өөрсдийн хүсэл 
сонирхлоор маш идэвхитэй оролцож байгаад 
талархдаг. 2013 онд Гүний хоолойн нөхөн 
сэргээлтийн ажилд давхардсан тоогоор 28 
малчин гурав хоногийн хугацаатай оролцож 
байсан бол энэ жил давхардсан тоогоог 
132 иргэн 10 хоногийн хугацаанд бидэнтэй 
хамтран ажилласан. Сум, орон нутгийн иргэд, 
малчдыг заган ойн сэргээлтийн явцтай 
танилцуулах ажлыг энэ намар хэд хэдэн 

удаа зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээнд 
Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар, 
Ахмадын хороо, Ерөнхий боловсролын дунд 
сургууль, Ханбогд хөгжлийн радио зэрэг 
байгууллага, малчдын төлөөлөл бүхий 57 
хүн оролцож, нөхөн сэргээлтийн явцтай 
танилцаж, санал бодол, хамтран ажиллах 
хүсэлтээ илэрхийлсэн. Зөвхөн нутгийн иргэд, 
малчид төдийгүй Оюу толгой төслийн үйл 
ажиллагаанд хамтран ажиллаж байгаа 
их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагын судлаач, мэргэжилтнүүд болон 
сонирхогч зэрэг 30 гаруй хүнд заган ойн 
нөхөн сэргээлтийн явцийг танилцуулах, санал 
шүүмж сонсох, харилцан яриа өрнүүлэх зэрэг 
ажлуудыг амжилттай зохион байгууллаа.     

- Сүүлийн жилүүдэд мод тарих хөдөлгөөн 
орон даяар явагдаж, мод тарих үндэсний 
өдөртэй болсон. “Оюу толгой” компани 
энэ ажилд хэрхэн оролцож байгаа вэ? 

- “Оюу толгой” компани 2011 оноос эхлэн 
дөрөв дэх жилдээ “Мод тарих үндэсний 
өдөр”-ийг тэмдэглэж байгаа. Энэ жилийн 
хувьд зөвхөн уурхайн талбай төдийгүй 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ханбогд, 
зэргэлдээх Манлай, Баян-Овоо сум, мөн 
аймгийн Байгаль орчны газрын ойн албатай 
хамтран ажиллаж, долоон зүйлийн мод, 
сөөгний 2-3 настай 15998 ширхэг тарьц 
суулгацыг иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд 
нийлүүлж, ногоон байгууламж байгуулах 
ажлыг дэмжин ажиллаж байна. 

 Ханбогд сумын төвд Рио Тинто компанийн 
хөрөнгө оруулалтаар “Галба” цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулсан. Тус цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн 2.18 га талбайд 7 дугаар 
сарын 27-ноос 8 дугаар сарын 15 хүртэл 
ногоон байгууламж байгуулах, тарьц суулгах, 
зүлэгжүүлэх ажил хийсэн байгаа. Манай баг 
хамт олон 2014 онд нөхөн сэргээлтийн олон 
ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ.    



Орон нутгийн иргэдээс ажлын байрны талаар эдгээр асуултууд ирсэн юм. Үүнд холбогдох хэлтсээс дараахь хариултыг өгч байна. 
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- Орон нутгийн иргэд ажлын байрны зарыг 
хаанаас, хэрхэн мэдэх вэ? 

 Нээлттэй зарлагдсан ажлын байрны зарыг 
“Оюу толгой” компанийн www.ot.mn цахим 
хуудас, “Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”, “Үндэсний 
шуудан”, “Нийслэл таймс” зэрэг өдөр тутмын 
сонин, мөн “Оюу толгой” уурхай, Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо сумд дахь Оюу толгой оффисын 
мэдээллийн самбаруудаар дамжуулан олон 
нийтэд хүргэж байна. Зарим шаардлагатай 
тохиолдолд орон нутгийн сонин, зурагт 
хуудас, фэйсбүүк, телевиз, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэлээр дамжуулж гаргадаг.    

- Ажлын байранд өргөдөл гаргаад тэнцсэн 
бол яаж мэдэгддэг вэ?

 Бид эхний шалгаруулалтад тэнцсэн өргөдөл 
гаргагчидтай утсаар холбогдож мэдэгддэг. 
Тухайн өргөдөл гаргагчийн утас нь холбогдох 
боломжгүй тохиолдолд анкет дээр байгаа 
бусад утас, и-мэйл хаягаар нь дамжуулан 
холбоо барьдаг. Хөдөө орон нутаг, алслагдмал 
хол газар ажиллаж амьдарч байгаа өргөдөл 

гаргагчид хэрхэн, яаж холбоо барих тухайгаа 
анкет, өргөдөл дээрээ тодорхой бичих 
хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. 

- Ажилд өргөдөл гаргахдаа юу анхаарах 
ёстой вэ? 

 Хамгийн эхний сонгон шалгаруулалт таны 
ирүүлсэн бичиг баримт дээр тулгуурлан 
хийгддэг тул аль болох мэдээллээ бүрэн 
гүйцэд, дэлгэрэнгүй, гаргацтай бичиж 
тэмдэглэх хэрэгтэй. Хамгийн нийтлэг жишээ 
бол ажлын туршлагаа бичихдээ л зөвхөн 
албан тушаалын нэрнээс гадна хийж 
гүйцэтгэж байсан ажил үүрэг, хэзээ, хэрхэн 
яаж гүйцэтгэж байсан тухайгаа дэлгэрэнгүй 
бичих нь бид таны талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлтэй болоход дөхөм байх болно. 
Өргөдөл материалыг аль болох Монгол, Англи 
хэл дээр авахыг эрмэлздэг боловч өөрийгөө 
хамгийн сайн илэрхийлж чадах хэлээ сонгох 
нь өргөдөл гаргагчид ашигтай. Мөн өргөдөл 
дээрээ таны ямар давуу талууд тухайн ажлын 
байранд амжилттай шалгарахад нийцэж 
байгаагаа оруулж өгч болно. Одоогоор зөвхөн 

өргөдөл, анкет, ажлын намтар авч байгаа тул 
өөрийгөө бүрэн илэрхийлэхүйц дэлгэрэнгүй 
бичиж ирүүлэх нь зүйтэй.

- Ярилцлага дээр юу анхаарах ёстой вэ?
 Ажлын ярилцлага нь тухайн өргөдөл 

гаргагчийн өөрийгөө бүрэн танилцуулах, 
ажил олгогчтой уулзаж хүссэн мэдээллээ 
авах хамгийн тааламжтай үе шат байдаг 
тул аль болох тайван, чөлөөтэй байж биеэ 
барьж, сандрахгүй байх нь чухал. Ярилцлагын 
үеэр тухайн асуултын хүрээнд ойлгомжтой, 
бүрэн гүйцэд мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байдаг. 
Хэрвээ асуултыг ойлгоогүй, нэмж тодруулах 
шаардлагатай тохиолдолд чөлөөтэй асууж 
харилцан ярилцах зарчмаар ярилцлагыг 
үргэлжлүүлээрэй. Ярилцлагын өмнө сонирхсон 
ажлын байрныхаа талаарх мэдээллийг 
бүрэн гүйцэд судалсан байх нь ярилцлагыг 
амжилттай өгөхөд тус болдог. “Оюу толгой” 
ХХК тухайн ажлын байрны шаардлагыг 
хамгийн сайн хангаж чадах хүнийг хайж олох 
зорилготой байдаг.

- Эцсийн шийд яаж гардаг вэ? 

Хүний нөөцийн булан
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 Тухайн өргөдөл гаргагчийн ур чадвар, мэдлэг 
боловсрол, ажлын туршлага зэргийг ажлын 
ярилцлага, шаардлагатай тохиолдолд бичгийн 
шалгалт, ажил байдлын тодорхойлолт 
авах, эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдуулах 
зэргээр шалгаруулах бөгөөд ажлын саналыг 
харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр 
эцсийн шийдийг хүний нөөц болон тухайн 
хэлтсийнх нь төлөөллөөс бүрдсэн сонгон 
шалгаруулалтын баг хэлэлцэж гаргадаг. 
Сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг 
багаар хэлэлцэж гардаг тул шударга, үнэн зөв 
гэдэгт итгэж болно.  

- Урд нь Оюу толгойд ажиллаж байгаад 
ямар нэг асуудалтай болоод халагдсан 
бол дараа нь дахин ажилд орох магадлал 
байдаг уу. Ямар тохиолдолд дахин боломж 
гарахгүй вэ? 

 Тиймээ. Та өөрийн сонирхож буй ажлын 
байрандаа өргөдөл гаргах боломжтой. 
Нээлттэй зарлагдсан ажлын байранд 
сонирхсон хүн бүр өргөдөл материалаа өгөх 
бүрэн боломжтой. Бид ажилд орох хүсэлт 
гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж 
олгодог. Сонгон шалгаруулалтын явцад бүх 
өргөдөл гаргагчдын өмнөх ажлын түүх, ажил 
байдлын тодорхойлолтыг анхааралтай хянаж, 
харьцуулан судалсны үндсэн дээр эцсийн 
шийдвэрийг гаргадаг.

12 дугаар сард орон нутгаас нийт хоёр гомдол хүлээн авсан бөгөөд үүний нэг нь барилга бүтээн 
байгуулалт, худаг устай холбоотой байсан. Үүнийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэхээр ажиллаж 
байна. Өөр нэг гомдол нь хүний нөөц, ус, нөлөөллийн талаар байсан бөгөөд холбогдох асуудлуудыг 
тодруулж шийдвэрлэсэн. 

Харин 11 дүгээр сард хүлээн авсан бэлчээр, худаг ус, хаягдал, нөхөн олговрын хөтөлбөрийн үнэлгээ,  
болон хүний нөөцтэй холбоотой гэсэн хоёр гомдлыг судлан шалгасны үндсэн дээр холбогдох арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэн гомдлыг хаалаа. 

Олон давтан 
гаргасан 

4%

Бусад
14%

Байгаль 
орчин
32%

Аюулгүй байдал 
9%

Ханган нийлүүлэлт/
Гэрээ байгуулалт
9%

Бүтээн байгуулалтын 
төсөл / гэрээтүүд 

14%

Ажилтан сонгон 
шалгаруулах явц 

18%

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2014 оны 12-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол - 2014 он 

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар otcommunities@ot.mn хаягаар эсвэл 9903 4732 
(Oюу толгой уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын оффис), 9909 8406 (Даланзадгад сумын оффис) руу 

холбогдоно уу. Гомдлын маягтыг дээрх оффисуудаас авч болно.
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“Оюу толгой” ХХК Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд 
бизнесийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд хэрхэн 
нөлөөлж байгааг хянах зорилгоор Монгол улсын 
хуулийн дагуу “Байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
цогц хөтөлбөр”-ийг 2003 оноос эхлэн хэрэгжүүлж 
байна. Уг хөтөлбөрийн нэг чухал хэсэг нь газрын 
доорхи усны хяналт шинжилгээ юм. “Оюу толгой” 
компани 2013 оны байдлаар нийт 513 уст цэг 
буюу 100 орчим гар худаг, 400 цооног болон 
11 ил задгай булаг шандад газар доорхи болон 
гадаргын усны хяналт шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн. 
Компанийн зүгээс усны хяналт-шинжилгээний 
хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг олон нийтэд үнэн 
зөв хүргэх, орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах 
үүднээс 2011 оноос “Нутгийн иргэдтэй хамтарсан 
усны түвшин хэмжилт” төсөл эхлүүлсэн юм. 2014 
оны байдлаар Ханбогд суманд 36 малчин 46 
гар худагт усны түвшний хэмжилт хийж байна. 
Хэмжилтийг хамтарч хийснээр дараах хоёр чухал ач 
холбогдолтой юм.
- “Оюу толгой” ХХК-ийн усны түвшин хэмжилтийн 

мэдээллийг үнэн зөв эсэхэд орон нутгийн иргэд 
хяналт тавьж харилцан итгэлцэлтэй байх

- Тухайн худгийн усны түвшингийн улирлын 
хэлбэлзэл, мал услах хүртээмж, худгийн засвар 
үйлчилгээ зэргийн урт хугацааны үнэн зөв, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулах

Сухай худгийн усны 
түвшин хэмжилтийн 
мэдээлэл
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Энэ удаа Гавилууд багийн Халивын голын 
сайр дагуу байрлах Сухай худгийн талаарх 
мэдээллийг хүргэж байна. Тус худгийг 2011 
оны 11 дүгээр сард “Оюу толгой” компани 
болон малчны хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар 
сэргээн засварласан бөгөөд шүүрлэсэн кольцо, 
дугуйгаар доторлосон 6 метр орчим гүнтэй юм. 
Сэргээн засварлахаас өмнө 1.5 метр орчим 
гүнтэй, нэг удаагийн услалтаар 200-300 орчим 
бог мал услахад шавхагддаг байсан бол сэргээн 
засварласнаас хойш тухайн айл малаа усалсны 
дараа 2.5 метр орчим уст давхарга үлдэж байгааг 
графикаас харж болно. 

Сухай худаг “Оюу толгой” компанийн усны түвшин 
хэмжилтэд 2005 оноос хамрагдсан бөгөөд малчны 
хэмжилт 2011 оноос эхэлсэн байна. 

Малчин болон Оюу толгойн хэмжилтийн дундаж 
зөрүү 0.05 метр байгаа нь маш бага зөрүү 
бөгөөд энэ дүнгээс харвал “Оюу толгой” компани 
нь худгийн усны түвшин хэмжилтийн мэдээг 
үнэн зөв хийдэг болох нь малчны хэмжилтээр 
батлагдаж байна. Хэмжилтийн хугацааны үр 
дүнгээс харахад 2014 оны хур тунадас өмнөх хоёр 
жилээс харьцангуй бага байгаатай холбоотой усны 
түвшинд 0.2-0.4 метрийн бууралт ажиглагдаж 
байна. Худгийн ундарга харьцангуй сайн, бог мал 
байнга усалдаг зэргээс хамаарч малын усалгаатай 
холбоотой усны түвшний өөрчлөлт төдийлөн 
илрэхгүй байна. 

2014 он 12 дугаар сар
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Хоршоод тэжээлийн эргэлтийн сан үүсгэх боломжтой
Тэжээл тараах журам боловсруулахад оролцсон хоршоодын нэрс:

№ Хоршооны нэр Сум Байгуулагдсан огноо

1 Арц гурван булаг

Баян-Овоо

2014.01.09

2 Шурхан залаа 2013.10.02

3 Халхын даваа 2013.03.21

4 Уранхийц бат холбоо

Манлай

2013.06.01

5 Манлайн шүтээн 2014.03.09

6 Манлайн эрин 2013.06.10

7 Бат цайз 2014.08.15

8 Баян саглар 

Ханбогд

2014.06.12

9 Төрлийн мянган тайж 2013.05.22

10 Галбын хөгжил 2003.03.20

11 Хан оорцог 2014.08.12

12 Галба эвсэл 2014.07.14

13 Говийн баян эрдэнэс 2014.07.18

14 Их ногоон гурвалжин 2014. 04.06

15 Галба дайчин 2014.08.01

Тэжээлийг хоршоодоор тарааснаар малчдын хоршоод малын тэжээлийн эргэлтийн сан байгуулах 
боломж бүрдэж байна.

“Оюу толгой” ХХК энэ жилийн өвөлжилтийн 
бэлтгэлд зориулан 250 тонн тэжээл “Алтан Тариа” 
компаниас худалдан авч хүргүүллээ. Тэжээлийг 
малын тоо болон хоршоодын тоотой харгалзуулан 
дараахь байдлаар хуваарилсан байна. 

Үүнд: Ханбогд 110 тн, Манлай 75 тн, Баян-Овоо 
65 тн 
Өмнөх дугаарт энэ оноос шинээр байгуулагдсан 
хоршоодын хөгжлийг дэмжих зорилгоор тэжээлийг 
хоршоодоор дамжуулан тусгай журмын дагуу 
тараахаар болсон талаар мэдээлж байсан билээ.

Энэхүү журмыг сумын удирдлага, Ханбогд сумын 
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга, Баян-
Овоо, Манлай, Ханбогд сумын хоршоодын дарга,  
тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн дарга нарын 
хамтарсан 2014 оны 10 дугаар сар 17-ны өдрийн 
хэлэлцүүлгээр баталсан юм.
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ХОРШООДОД МАЛЫН ТЭЖЭЭЛИЙН САН 
БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. Ерөнхий зүйл
Энэхүү журмыг Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумын нутагт 
үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоодоор дамжуулан “Оюу толгой” ХХК-иас 
хоршооны гишүүн болон гишүүн бус малчид, мал бүхий иргэдэд малын тэжээл 
хуваарилах, тэжээлийн эргэлтийн сан үүсгэх ажлыг зохион байгуулахад 
баримтлана.

1.1. Малын тэжээл хуваарилах, тэжээлийн эргэлтийн сан үүсгэхтэй холбоотой 
“Оюу толгой” ХХК хоршоодтой байгуулсан гэрээ болон орон нутгийн Мал 
эмнэлэг, үржлийн тасгаас гаргасан зөвлөмж, хоршооны дүрэм, энэхүү 
журмыг дагаж мөрдөнө. 

1.2.   Тухайн суманд үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоод өөрийн харъяа болон 
хуваарилж авсан багийн малчид, мал бүхий иргэдэд тэжээлийг хуваарилж, 
эргэлтийн сан үүсгэх ажлыг хариуцан зохион байгуулна.

1.3. Тэжээлийг багийн малчдад хуваарилахдаа багийн Засаг даргатай хамтран 
тухайн малчин өрхийн малын тоог харгалзан хуваарилалтыг хийнэ.

1.4. Хоршоод нь тэжээлийг хуваарилж, эргэлтийн сан үүсгэх зорилгоор өөрийн 
хариуцан авсан малчин, мал бүхий иргэдэд мэдээлэл хүргэх, тэжээлийг 
хуваарилах, эргэлтийн сан бий болгох ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ. 

1.5. Хоршоод тэжээлийг хуваарилснаас орох хандивыг нягтлан бодох бүртгэлд 
тусгахдаа тэжээлийн эргэлтийн сан хэлбэрээр хоршооны өмчид бүртгэнэ. 

1.6 “Оюу толгой” ХХК нь сумдад хуваарилах тэжээлийн тодорхой хувийг 
дээрхи сумдын аюулгүйн фондод, үлдсэн тэжээлийг хоршоодын тэжээлийн 
эргэлтийн сан бүрдүүлэх зорилгоор хоршоодоор дамжуулан малчидад 
хуваарилна.

ХОЁР. Тэжээлийн эргэлтийн сан бүрдүүлэх, зарцуулах
2.1   “Оюу толгой” ХХК-иас малчид, мал бүхий иргэдэд хоршоодоор дамжуулан 

хуваарилуулахаар нийлүүлсэн тэжээл нь тухайн хоршооны тэжээлийн 
эргэлтийн сангийн эх үүсвэр болно.

2.2   Хоршооноос малчид тэжээл хүлээн авахдаа төлбөрөөүйлдвэрийн 
үнээр тооцожмөнгөн болон мөнгөн бус  хэлбэрээр хоршооны тэжээлийн 
эргэлтийн санд байршуулна. (Тэжээлийг хүлээн авах, хуваарилахтай 
холбогдон гаргах зардлыг тухайн хоршоо тус сангаас гаргана.  

 2.3 Тэжээлийн эргэлтийн сан нь малын тэжээл тариалах, гишүүн малчдад өвс 
тэжээл худалдан авах зориулалтаар ашиглагдах бөгөөд санг тогтвортой 
байлгах асуудлыг тухайн хоршоо хариуцан гүйцэтгэнэ. 

ГУРАВ. Тайлагнал 
3.1 Хоршоод малын тэжээлийн хуваарилалт болон эргэлтийн сангийн 

бүрдүүлсэн тухайгаа 2015 оны эхний улиралд багтаан “Оюу толгой” ХХК-д 
тайлагнах үүрэгтэй.

3.2  Малын тэжээлийн эргэлтийн сангийн бүрдүүлэлт болон зарцуулалтын 
талаар хоршооны тэргүүлэгчид өөрийн хоршооны бүх гишүүдийн хуралд 
тайлагнаж тодорхой шийдвэрийг гаргуулж байх үүрэгтэй.

ДӨРӨВ. Бусад
4.1 Энэхүү журам нь Ханбогд сумын ЗДТГ-ын төлөөлөл, “Оюу толгой” ХХК-ийн 

Бүсийн хөгжил, нийгмийн хэлтсийн төлөөлөл, Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо сумдын нийт арван таван хоршооны дарга, тэргүүлэгчид, Монголын 
Хоршооллын Сургалт Мэдээллийн Төвийн төлөөллийн хамтарсан 2014 оны 
10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хэлэлцүүлгээс гарсан шийдвэрийн дагуу 
тэжээлийг хоршоод хүлээн авсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумдын хоршоодын дарга,
 тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн дарга нарын хамтарсан
 2014 оны 10 дугаар сар 17-ны өдрийн хэлэлцүүлгээр батлав

Ханбогд сум, 
Эх булаг 
2014.10.17 

2014 он 12 дугаар сар
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 

дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
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. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Техникийн сургалтын төв. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

“Оюу толгой” компанийн Ханбогд сумын дэд 
бүтцийн замуудын Зам арчилгааны ажилчдын 
Шинэ жилийн баяр болж, ажлын үр дүнгээ 
хэлэлцэн, шилдэгүүдээ тодрууллаа. 2014 оны 
Шилдэг ажилчнаар мэдээллийн туслах ажилчин 
П.Сайханцэцэг, жолооч Ц.Баттогтох, зам 
арчилгааны ажилтан Ц.Майнбаяр, М.Дамдинсүрэн, 

П.Цэвэгдорж нар шалгарлаа. Мөн Монголын 
залуучуудын холбооны дээд шагнал “Хөдөлмөрийн 
алдар” алтан медалиар Б.Баатарчулуун, 
Д.Болдбаяр нар энгэрээ мялаалаа. Ийнхүү нэг 
жилийн ажлаа дүгнэж, нэг жилээ угтах баярын 
арга хэмжээ сайхан боллоо.

Замын ажилчдын шилдэгүүд тодорлоо


