
Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   01

ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 11 дүгээр сар

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР

МОНГОЛЧУУД ЦАХИЛГААН 
ХАЙЧААР ХОНИО ХЯРГАЖ, 
ТЭМЭЭГЭЭ НООСЛОХ ЦАГ 
АЙСУЙ
Цахилгаан хайчаар хяргахын ач 
тус тун их ээ. Юуны өмнө цаг 
их хэмнэнэ.

(6-р нүүрт)

ХАНБОГД СУМЫН 18 
ОЮУТАН ТЭТГЭЛГЭЭР 
СУРАЛЦАЖ БАЙНА
“Оюу толгой” компани Ханбогд сумын 
оюутны тэтгэлэгт  хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байна. 

(15-р нүүрт)

Б.ГҮНЧИНСҮРЭН: ОЮУ 
ТОЛГОЙ ОРЧМООС 
АРХЕОЛОГИЙН 600 
ГАРУЙ ДУРСГАЛ ОЛДСОН

Товчхон хэлбэл, уг замын 
дагуу байсан 38 дурсгалыг 
нэгбүрчлэн малтаж 
судаллаа.

(8-р нүүрт)

ГОВИЙН УРЧУУД 
БҮТЭЭЛЭЭ 
ГАЙХУУЛАВ
Үзэсгэлэнд уран зураг, зээгт наамал, хайчилбар, 
хатгамал, хөөмөл, сийлбэр зэрэг урлагийн олон 
төрлийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Хоёр талын 
хамтарсан шалгаруулах багийнхан үзэсгэлэнд 
оролцсон бүтээлүүдээс шилдэг долоог 
шалгаруулан шагнав.

(3-р нүүрт)
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САРЫН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Өмнөговийн түүх, соёлыг хэлэлцэв

“Өмнөговийн түүх, соёлын өв: Өнөө ба ирээдүй” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал өнгөрсөн 
лхагва гаригт Улаанбаатар хотноо болов. Өмнөговь 
аймгийн Засаг даргын тамгын газрын санаачилсан 
уг бага хурлыг Шинжлэх ухааны академи  зохион 
байгуулж, “Оюу толгой” компани санхүүжүүлсэн юм.  

Хуралд ШУА-ийн удирдлага академич Б.Энхтүвшин, 
Т.Галбаатар, Т.Дорж, нэрт судлаач академич 
Р.Барсболд, Олон улсын Монгол судлалын холбооны 
ерөнхий нарийн бичгийн дарга, говь нутгийн унаган 
хүү академич Д.Төмөртогоо, “Монгол мэдлэг”дээд 
сургуулийн захирал Л.Дашням зэрэг нэртэй 
эрдэмтэд, Өмнөговь аймгийн бүх сумын Засаг 
дарга нар оролцож, Түүхийн хүрээлэнгийн захирал, 
доктор профессор С.Чулуун, ШУТИС-ийн Нийгмийн 
ухааны тэнхмийн эрхлэгч, доктор профессор 
Д.Сэрдарам, Археологийн хүрээлэнгийн эрдэм 

шинжилгээний ажилтан, доктор Ч.Амартүвшин, 
Н.Эрдэнэ-очир, МУБИС-ийн багш, доктор 
профессор Ж.Гэрэлбадрах, Соёлын өвийн төвийн 
захирал Г.Энхбат, Өмнөговь аймгийн музейн 
захирал Ц.Отгонтуяа нар өмнийн говийн түүх, 
соёлын өвийн талаар илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв.

Бага хурлын үеэр палеонтологийн олдвор болон 
уран бүтээлийн “Говийн өв соёл” үзэсгэлэнг 
нийслэлийнхэнд толилуулсан юм. 

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
Соёлын хэлтэстэй хамтран говийн авьяаслаг 
уран бүтээлчдийг дэмжих, тэдний бүтээлийг олон 
нийтэд сурталчлан танилцуулах зорилгоор  энэхүү 
үзэсгэлэнг зохион байгуулжээ. Өмнөговь аймгийн 
ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун үзэсгэлэнг нээж 
хэлэхдээ “Өмнөговь аймаг бол эртний хүмүүсийн 

эх нутаг. Түүх, соёлоор нэн баялаг. Тэдгээрийн 
дээжээс цөөхнийг та бүхний мэлмийд толилуулж 
байна” гэв. 

Палеонтологийн төвийн захирал, доктор 
профессор Х.Цогтбаатар Өмнөговьд үлэг гүрвэлийн 
олдвороос авахуулаад түүх, соёлын асар их дурсгал 
байдгийг, Археологийн хүрээлэнгийн захирал, 
доктор профессор Д.Цэвээндорж Монголын говь  
байгалийн үзэсгэлэнтэй сайхнаас гадна түүх, 
соёлын өвөөрөө дэлхийд гайхуулах алдартайг 
дурдаж, “Говийн бүсийн судалгааны төв” байгуулж, 
тэр ховор дурсгалаа хамгаалахын чухлыг, “Оюу 
толгой” компани өмнийн говийн байгалийн 
баялгийг ашиглахын зэрэгцээ тэр нутаг дахь түүх, 
соёлын дурсгалыг хамгаалах талаар ихээхэн хүчин 
чармайлт гаргаж, чамгүй  ажил амжуулж буйг  
онцлов. 
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Говийн урчууд бүтээлээ гайхуулав

“Говийн өв соёл” үзэсгэлэнд тавьсан Б.Отгонбаярын 
“Алтан намар”, Ц.Баярсайхан,  М.Чүлтэмсүрэн 
нарын “Дөрвөн хүчтэн”, “Ханбогд хайрхны 
домог” зээгт наамал, С.Борхүүгийн “Хонгорын 
элс”, Х.Одбаярын “Орсон буур”, “Ёлын ам”, 
Б.Чулуунбаатарын “Дэмчогийн хийд” тосон будгийн 
зураг, Д.Оюунчимэгийн эрдэнийн чулуугаар 
урласан “Говийн эгшиглэн”, А.Цоожийн Ноён Сэврэй 
хийцийн мөнгөн хазаар, хударга, П.Энхбатын 
баргилт чулуугаар хийсэн “Ботготой ингэ” сийлбэр, 
Э.Хатантөмөрийн урласан их гарын мөнгөн аяга, 
хазаар, Д.Цолмонбаатарын найман луу ороолгож 
3D маягаар урласан ширээний хөөрөг, заан, 
бадамлянхуа цэцэгтэй бага гарын хөөрөг, даалин, 

аяганы уут мэт урлалын зүйлс хараа булаана. 
Ханбогд сумын дунд сургуулийн технологийн багш 
М.Чүлтэмсүрэн сүүлийн хорь гаруй жил зээгт 
наамал урлажээ. “Дөрвөн хүчтэн” бүтээлээ бараг 
хагас жил шахам урласан гэнэ. Зээгт наамал бол 
цаг хугацаа, нарийн ур шаарддаг чимхлүүр урлаг 
гэж тэр хэлэв. Түүний шавь Г.Оюунчимэг Ханбогд 
сумын дунд сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагч. 
Хоёр жил орчим дугуйланд суралцахдаа хорь гаруй 
бүтээл урлажээ. 

Үзэсгэлэнд уран зураг, зээгт наамал, хайчилбар, 
хатгамал, хөөмөл, сийлбэр зэрэг урлагийн олон 
төрлийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Хоёр талын 

хамтарсан шалгаруулах багийнхан үзэсгэлэнд 
оролцсон бүтээлүүдээс шилдэг долоог шалгаруулан 
шагнав.  22 жил чулуу, модоор сийлбэр хийсэн 
Т.Энхбатын чүнчигноров чулуугаар урласан 
морины сийлбэр, Д.Цолмонбаатарын найман 
луу ороолгон урласан  цагаан шүрэн хөөрөг, 
Ханхонгор сумын дунд сургуулийн дүрслэх урлаг, 
технологийн багш Х.Одбаярын “Ёлын ам” уран 
зураг, Э.Хатантөмөрийн Ноён Сэврэй хийцийн 
мөнгөн эдлэл, М.Чүлтэмсүрэнгийн “Дөрвөн хүчтэн” 
зээгт наамал, түүний шавь сурагч Г.Оюунчимэгийн  
“Монгол наадгай” цаасан хайчилбар, аймгийн 
статистикийн тасгийн ажилтан Н.Чимэдбалжингийн 
хөөрөгний даалин хатгамал шилдгээр шалгарав.
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Хоршоод тэжээлийн эргэлтийн 
сан үүсгэх боломжтой

Сүүлийн жилүүдэд говийн бүсэд хур тунадас 
багатай, гандуу, зуншлага тааруухан байлаа. 
Малчдын хувьд малаа онд мэнд оруулах нь 
чухал бөгөөд цаг агаарын давагдашгүй хүчин 
зүйлээс шалтгаалж, бэлчээрийн ургамал багасч 
нэмэгдэл тэжээлээр тэжээх шаардлага гарах 
болжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд “Оюу толгой” компани 
зэргэлдээ сумдын малчдад өвс, тэжээлийн тусламж 
үзүүлж байсан. Эдгээр тусламжийн өвс, тэжээлийг 
малчдад хуваарилах ажлыг Засаг даргын тамгын 
газар болон Улаан загалмайн хороо хариуцаж 
ирсэн юм.     

Харин энэ оноос сумдад шинээр байгуулагдсан 
хоршоодын хөгжлийг дэмжих, хоршоод хоорондын 
хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх зорилгоор 
өвс, тэжээлийг хоршоодоор дамжуулан тараах 

тусгай журам боловсрууллаа. Энэ журмыг сумын 
удирдлага, Ханбогд сумын Мал эмнэлэг, үржлийн 
тасгийн дарга, Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд 
сумдын Хоршоодын дарга, тэргүүлэгчид, хяналтын 
зөвлөлийн дарга нарын 2014 оны 10 дугаар сар 17-
ны өдрийн хамтарсан хэлэлцүүлгээр баталсан юм. 

Журмыг хэлэлцэх үеэд “Хоршоодод малын 
тэжээлийн эргэлтийн сан байгуулах боломж” 
сэдвийн хүрээнд ярилцлага хийж, “Оюу толгой” 
компаниас 2014 онд сумдад хуваарилахаар 
төлөвлөж буй малын тэжээлийг хоршоодоор 
дамжуулж, үйлдвэрийн үнээр хүргэн улмаар 
хоршоодод эргэлтийн сангийн гарааны хөрөнгийг 
бий болгох боломжийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, 
оролцогчид нэг шийдэлд хүрсэн. 

Цаашид уул уурхайн компаниас малын тэжээлийг 
үнэгүй өгч малчдыг бэлэнчлэх сэтгэлгээнд сургахгүй 
байх, шаардлагатай тохиолдолд хоршоод тэжээл 
бэлтгэх нөөц хөрөнгийг гаргаж чаддаг болох нь 
хоршоодын ирээдүйн зорилго гэж үзлээ. 

Хэлэлцүүлгийн үеэр боловсруулагдсан “Хоршоодод 
малын тэжээлийн эргэлтийн сан байгуулах журам”-
ыг дараагийн дугаарт танилцуулах болно.

Ханбогд сумын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын 
мэргэжил сонголтод туслах зорилгоор сар бүр 
“Мэргэжил бүхэн сайхан” уулзалтыг Оюу толгой 
компаниас зохион байгуулдаг. Сурагчид өөрсдийн 
сонирхсон мэргэжлийн хүнтэй уулзах хүсэлтээ 
“Оюу толгой” компанийн орон нутгийн харилцааны 
ажилтан Д.Билгүүнд гаргаж, Оюу толгойд ажиллаж 
байгаа ажилтныг урьж, сурагчидтай уулзалт 
хийж байна. Энэхүү уулзалт ярилцлага нь тухайн 
мэргэжлийн онцлогоос гадна уригдсан Оюу толгойн 
ажилтан өөрийнхөө амжилтад хүрсэн туршлагаас 
хуваалцдаг юм. 

“Мэргэжил бүхэн сайхан” уулзалтын 11 дүгээр 
сарын зочноор Оюу толгой уурхайн Баяжуулах 
үйлдвэрийн Техникийн үйлчилгээний багийн 
менежер, баяжуулалтын инженер, металлургич 
М.Ганболд оролцож, өөрийн мэргэжлийн талаар 
танилцуулж, хүүхдүүдийг сонирхсон асуултуудад 
хариуллаа. Сурагчид дараагийн удаа хуульч, эрх зүйч 
мэргэжилтэй хүнтэй уулзах хүсэлт тавьсан юм. 

“Мэргэжил бүхэн 
сайхан” уулзалт
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Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын иргэн 
Х.Ганчимэгтэй ярилцлаа. Тэрээр нутагтаа 
аялал жуулчлал хөгжүүлэхээр ажиллаж 
байгаа нэгэн юм.

- Аялал жуулчлалын бизнес яагаад эрхлэх 
болов. Энэ салбартай хэрхэн холбогдсон бэ? 
- Би 2002-2005 онд аялал жуулчлалын “Жуулчин 
говь” компанид ажиллаж байлаа. Бас орон 
нутгийн ангийн отогт ч нэлээд хэдэн жил 
ажилласан. Үүний дараа 2011 оноос Дэмчогийн 
хийдийг зорьж ирсэн хүмүүст амрах байр, амт 
чанартай хоолоор үйлчлэх зорилгоор гэр барьж 
эхэлсэн. Жилээс жилд нэмэгдэж байгаа хүмүүсийг 
сэтгэл хангалуун буцаах зорилготой ажиллаж 
байна. Манайх одоо зундаа 60, өвөлдөө 40 
хүн хүлээж авах байр, зоогийн газартай. Би бас 
хийдийн хөтөч, тайлбарлагч хийдэг.  
- Орон нутагт аялал жуулчлал 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж 
байгаа газар байна уу?  
- Энэ жил “Оюу толгой” компани нутгийн иргэд, 
бидэнтэй хамтран Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо 
сумдад аялал жуулчлал хөгжүүлэх нөхцөл, 
боломжуудийг судалсан. Энэ бол үнэхээр 
хэрэгтэй, цагаа олсон ажил. Эдгээр гурван суманд 
жуулчлал харьцангуй сул хөгжсөн, жуулчны 
бааз ч байхгүй байгаа. Гэхдээ жуулчдад үзүүлж 
сонирхуулах байгаль, түүхийн дурсгалт газар 
ихтэй. “Оюу толгой” компани аялал жуулчлал 
эрхлэх сонирхолтой иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд 
сургалт зөвлөгөө өгч, туршлага судлах аялал 
зохион байгуулсан. Би энэ арга хэмжээнд 
оролцож, Улаанбаатар хотын тур оператор 
компаниудын хүмүүстэй уулзаж, БНХАУ-ын Өвөр 
Монголын өөртөө засах орны Авгын хошууны 
аялал жуулчлалын цогцолбор, Чингис богд уул, 
Эрээн хотын үлэг гүрвэлийн музейтэй танилцаад 
ирсэн. 
- Тэндээс санаа авах, хэрэгжүүлэх 
туршлага хэр их байна вэ? 
- Авгын хошууны Билгүүдэйн цогцолбор гэхэд 
онцлогтой. Хуучин сүм хийдээ сэргээгээд, 
нүүдэлчин ахуйтайгаа хослуулаад аялал жуулчлал 
хөгжүүлсэн их зөв санаа байсан. Хүмүүс ч их очиж 
газар байна билээ. 
- Ер нь Ханбогд суманд аялал жуулчлал 
хөгжих боломж байгаа юу?

- Байгаа. Ханбогд суманд байгаль, түүхийн 
дурсгалт газар олон бий. Би Улаанбаатар хотын 
таван тур опероторын хүмүүсийг дагуулж, 
бүтэн хоёр өдөр явахад үзээгүй газрууд үлдэж 
байсан. Тэд ч өөрсдөө нүдээр үзэж, танилцаад 
нэлээд өндөр сэтгэгдэлтэй буцлаа. Бас өнгөрсөн 
жилүүдэд болсон тэмээгээр жин тээх, тэмээний 
уралдааны бичлэг үзээд говь нутаг өвлийн 
улиралд харьцангуй дулаан учраас ийм арга 
хэмжээг жуулчдад сонирхуулах болох юм гэж 
байсан. Үүнээс гадна Ханбогд сум руу долоо 
хоногт хоёр удаа шууд нислэгтэй болж, дэд 
бүтцийн асуудал шийдэгдсэн. Тур опероторын 
хүмүүс Ханбумбатыг үзээд Улаанбаатар хотод ч 
байхгүй орчин үеийн тохилог нисэх буудал гэж 
гайхаж байсан. Энэ бүхэн аялал жуулчлал хөгжих 
бас нэг боломж. 
- Цаашид хийхээр төлөвлөж байгаа ажил 
байна уу? 
- Энэ орчмын байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг 
тогтоож, аяллын хөтөлбөр гаргана гэж бодож 
байгаа. Нутгийн малчид нүүдэлчин ахуйгаа 
сонирхуулж, морь, тэмээ унуулах, цагаан идээ, 
хоормогоо борлуулах зэргээр нэмэлт орлого 
олж болно. Бас гар урлал, бэлэг дурсгалын зүйл 
хийж, борлуулах боломжтой. Өөрийнхөө мэдлэг 
боловсролыг дээшлүүлэхээр аялал жуулчлалын 
чиглэлээр суралцаж байна.

Х.Ганчимэг:Ханбогд суманд өвлийн аялал 
жуулчлал хөгжих боломжтой



06   |   www.ot.mn

Монголчууд цахилгаан хайчаар хонио хяргаж, 
тэмээгээ ноослох цаг айсуй

Ам бардам ийн хэлэх цаг хаяанд иржээ. “Оюу 
толгой” компанийн жолооч, Ханбогд нутгийн 
уугуул Баянмөнхийн Хаш-Эрдэнэ, орон нутгийн 
харилцааны ажилтан Пандийсамбын Болд хоёр 
ойрмогхон хонины эх орон Австралид цахилгаан 
хайчаар хонь хяргах талаар хоёр долоо хоногийн 
турш номын дуу сонсч, дадлага хийж туршлагажин 
ганзага дүүрэн олзтой ирэв. 

Тэд энэ хугацаанд “SCAA” сургалтын төвд 
цахилгаан хайчаар хонь хяргах онол үзэж, 
Хамилтон хотын хонины фермд дадлага хийжээ. 
Үүний дүнд Б.Хаш-Эрдэнэ цахилгаан хайчаар хонь 
хяргах, П.Болд ноос ангилах хоёрдугаар зэргийн 
батламж гардсан байна. Ингэснээрээ тэд ийм 
батламж гардсан анхны монгол хүмүүс болов.

Австралийн хонь хяргалтын багш Рожер Мифсуд 
өнгөрсөн хавар Монголд ирж, Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай суманд сар шахам 
байхдаа малчидтай хамтран цахилгаан хайчаар 
тэмээ ноосолжээ. Тэрээр цахилгаан хайчаар хонь 
хяргах уралдааны Австралийн аварга юм. Ингэхдээ 
тэмээг унагасны дараа хойд, урд хөлөөс нь хоёр 
тийш татаж ноослох аргыг хэрэглэжээ. Австралид 
лам гөрөөсийг мөн ийм аргаар унагаж байгаад 
ноосыг нь хяргадаг юм байна. Малчид эхлээд 
тэр аргыг нэг их сонирхохгүй байсан ч яваандаа 
Рожерын арга хамгиийн хялбар, тэмээндээ ч 
зовлон багатай, хал балгүй болохыг сайтар ойлгон 
дуртайяа хамтрах болжээ. 

Цахилгаан хайчаар хяргахын ач тус тун их ээ. Юуны 
өмнө цаг их хэмнэнэ. Тэмээг гар хайчаар буюу 
монгол аргаар ноослоход наад зах нь нэг цагт 
амжуулдаг бол цахилгаан хайчаар ердөө 20 минут 
зарцуулна. Хэдэн тэмээгээ ноослох гэж хаврын 
хахир цагт бараг бүтэн сарын турш ноцолддог 
байсан бол цахилгаан хайч ашигласнаар ердөө 
4-5-хан өдөр тэр их ажлыг нугалжээ. Ноосны гарц 
ч үлэмжхэн нэмэгдэх сайн талтай.

Б.Хаш-Эрдэнэ Орон нутгийн харилцааны зөвлөх 
Брюс Харвитай аян замд явж байхдаа тэмээг 
цахилгаан хайчаар ноослох санааг анх гаргасан 

аж. Тэд тэмээг гараар ноослоход ихээхэн хэцүү 
болох тухай ярилцаж, цахилгаан хайчаар ноослох 
аргыг туршаад үзвэл ямар вэ гэх шийдэлд хүрсэн 
байна. Улмаар Брюс түүний саналыг ихэд дэмжиж, 
Б.Хаш-Эрдэнэд Австралиас цахилгаан хайч 
авчирч өгчээ. Б.Хаш-Эрдэнэ өнөөхөөр нь тэмээ 
ноосолж туршиж. Гэтэл яваандаа түүнд цахилгаан 
хайчныхаа талаар лавламаар тодруулмаар зүйл 
цөөнгүй гарах болжээ. 

Адаглаад л хайчаа яаж барих, мохсон самыг нь 
хэрхэн хурцлах, муудсаныг нь яаж солих гээд. 
Энэ тухайгаа Брюст хэлбэл, тэрээр Австралийн 
хонь хяргалтын сургуультай холбоо барьж, учир 
байдлыг тайлбарлан нэг мэргэжилтнийг Монголд 
ирүүлж, зааж зөвлөхийг хүссэн байна. Ингээд л 
Рожер Монголд ирсэн хэрэг. Түүнийг сонгосон нь ч 
тохиолдлынх байсангүй. Рожер бол Австралид нэн 
элбэг байдаг лам гөрөөсийг цахилгаан хайчаар 
хяргаж байсан баялаг туршлагатай нэгэн. Лам 
гөрөөс монгол тэмээтэй төстэй учраас Рожерыг 
нааш илгээжээ. Тэрээр Монголд ирээд Б.Хаш-
Эрдэнэтэй нягт хамтран ажиллав.

Тэмээний ноосонд шороо, элс, өвс, мод зэрэг элдэв 
хог их байдгаас цахилгаан хайчны сам амархан 
мохдогийг мэдээд Австралиас уг хайчны ирлэгчийг 
авчирсан байна. Рожер цахилгаан хайчны учир 
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утгыг Б.Хаш-Эрдэнэд нэгд нэгэнгүй заагаад 
зогсохгүй тэд хоёулаа Ханбогд сумын малчдаар 
явж, тэмээ ноосолж, тэднийг дадлагажуулсан 
байна. Энэ ажил малчдын сонирхлыг ихээхэн 
татжээ. Ханбогдод болж буй энэ үйл явдлыг 
дуулсан хөрш зэргэлдээ сумдынхан ч тэдэн рүү 
утасдаж, өнөөх элдэвтэй багажийг сонирхон ид 
шидийг нь үзэхийг хүссэн байна.

Ингээд л манай хоёр ажилтан тэмээ ноослох, 
ноос ангилах талаар олж авсан мэдлэгээ улам 
бататгахын тулд Австралийг зорьсон нь энэ. Энэ 
удаагийн сургалт зөвхөн хонь хяргах тухай байж. 
Сургалтын явцад эхлээд онолын хичээл үзэж, дараа 
нь танхимд үзсэн онолоо ферм дээр очиж туршин 
дадлага хийж баталгаажуулжээ. Хонь хяргах гэдэг 
бүхэл бүтэн шинжлэх ухаан болохыг манай хоёр 
тэнд очоод л бүрнээ ойлгожээ. Тухайлбал, хяргах 
гэж буй хонио хаанаас нь барих, яаж хэвтүүлэх, 
тийчигнэхийг хэрхэн зогсоох, аль хэсгээс нь эхлэн 
хяргах гэх мэт нарийн арга техникийг сурч авав. 

“Монгол хонь догшин, австрали хонь номхон гэж 
хэлж болохгүй. Харин австрали хонины ноос их 
шигүү, арьс нь үрчлээ ихтэй сул бол монгол хониных 
ноос нь харьцангуй сийрэг, арьс нь чанга байдаг 
юм байна. Цахилгаан хайчаа хэрхэн аюулгүй 
ажиллуулах, самаа яаж ирлэх вэ гэдгийг ч сайтар 
сурлаа” гэж Б.Хаш-Эрдэнэ ярив. Хонь хяргах ажил 
тийм ч амаргүй гэнэ. Байнга бөхийж ажилладаг 
учраас нуруу чилэх энүүхэнд.

“Өглөө 6.30 цагт ажилдаа гараад орой 17 цагт 
буудаг байлаа. Ачаалал их байсаан. Гэсэн ч 
зорьсондоо хүрч шинэ мэргэжилтэй болоод ирлээ. 
Австралид ноос ангилал өндөр түвшинд хөгжжээ. 
Ноосыг урт богино, бат бэх, уян хатан чанар, өнгө 
үзэмж гэх мэтээр маш олон янзаар ангилж байна. 
Шанаа, шилбэ, хэвлийн ноосны эдийн засгийн 
үнэлэмж нэлээд доогуур байхад их биенийх өндөр 
үнэлгээтэй байх жишээтэй. Ангилсан ноосоо 80-
200 кг-ын шуудайд хийж прессэлнэ. 

Тэгээд шуудайн дээр нь аль фермээс ямар 
чанартай ноос илгээж буйг маш тодорхой бичиж, 
ангилсан ажилтан тамгаа дарж баталгаажуулдаг. 
Буух эзэн, буцах хаягтай байна гэсэн үг” гэж П.Болд 
хэлж байна.

Монгол хүн цахилгаан хайчаар хонь хяргах 
сургалтын ахлагч, “Оюу толгой” компанийн Орон 
нутагтай харилцах хэлтсийн ажилтан Б.Амар 
хэлэхдээ “Сургалтын 90 хувь нь дадлага байсан 
учраас өгөөж сайтай боллоо. Биднээс гадна бас 
арав гаруй австрали залуу манайхантай хамт 

суралцсан. Францаас хүртэл нэг хүн ирсэн байна 
лээ. Сургалт хэдий богино хугацаатай ч маш 
амжилттай боллоо. 

Манай хоёр ажилтан их сайн сурсан. Сурсан 
мэдсэнээ бусдад дамжуулах туршлага эзэмшлээ. 
Монгол хүн цахилгаан хайчаар хонь хяргах арга 
техник эзэмшиж, анх удаа Австралийн нэр хүндтэй 
сургалтын төвийн батламж гардлаа. Ирэх жил 
гэхэд энэ ажлынхаа тайланг танилцуулж төслөө 
цаашид үргэлжлүүлэх бодолтой байна. 

Энэ нь наанадаж малчдын аж амьдралд 
тустай, цаашилбал Монгол, Австрали хоёр орны 
харилцаа, хамтын ажиллагаанд нэмэртэй төсөл. 
Австралийн Засгийн газар энэ төслийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхийн тулд ихээхэн санаа тавьж, зүйл 
бүрээр тусалсан” гэдгийг онцлон өгүүлж байсан 
юм. Үнэхээр монголчууд цахилгаан хайчаар хонио 
хяргаж, тэмээгээ ноослох цаг айсуй.
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Б.Гүнчинсүрэн: Оюу толгой орчмоос 
археологийн 600 гаруй дурсгал олдсон

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын төвөөс Оюу толгойн уурхайг 
дайруулан тус сумын Жавхлант баг хүртэл 
хатуу хучилттай авто зам тавихаар төлөвлөж 
буй билээ. ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн 
хээрийн шинжилгээний анги тэрхүү авто замын 
трассын дагуу археологийн авран хамгаалах 
малтлага судалгааны ажлыг саяхан хийж 
дуусгасан юм. Энэ судалгааны ажлын талаар 
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн Эрдэмтэн 
нарийн бичгийн дарга, доктор(Ph), профессор 
Бямбаагийн Гүнчинсүрэнтэй ярилцлаа. Тэрээр 
1992 онд МУБИС-ийг түүхч, түүх-нийгэм 
судлалын багш мэргэжлээр төгсч, 1998 онд 
“Говийн Алтайн нурууны зүүн өмнөд бүсийн дунд 
ба шинэ чулуун зэвсгийн үе” сэдвээр түүхийн 

ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаалжээ. 
- Танай хүрээлэнгийн хээрийн шинжилгээний 
анги Ханбогдоос Жавхлант баг хүртэл 
тавих хатуу хучилттай авто замын 
дагуу хийсэн малтлага судалгааны ажлаа 
дуусгаад иржээ. Ямар ажил амжуулав?
- Ийм судалгаа хийх захиалгыг “Оюу толгой” 
компани өгсөн юм. Энэхүү захиалгын дагуу 9 
дүгээр сарын 10-наас 10 дугаар сарын 23-ны 
өдрийг дуустал 45 хоногийн хугацаанд  шинээр 
тавих авто замын шугамын дагууд археологийн 
авран хамгаалах малтлага судалгааны ажлыг 
амжилттай хийж дуусгалаа. 
Судалгааны ажил ихээхэн үр дүнтэй боллоо. 
Товчхон хэлбэл, уг замын дагуу байсан 38 
дурсгалыг нэгбүрчлэн малтаж судаллаа. Үүний 
дүнд археологийн цөөнгүй олдвор, дурсгал 
илрүүлэв.
- Ямархуу олдворууд илрүүлэв?
- Дээрх 38 дурсгалын дийлэнх нь чулуун 
байгууламж байна. Чулуун байгууламж гэдэг нь 
газрын хөрсөн дээр чулууг цагариглуулан өрж 
тавьсныг хэлж буй юм. Үүнээс гадна дөрвөлжин 
булш, хороо, оршуулгын газар, цагариган 
байгууламж ч бий.  Цаг хугацааны хувьд ангилж 
үзвэл, хүрэл зэвсгийн болон дундад зууны үеийн 
дурсгал олонх нь байна. Эдгээрийг малтахад 
хүрэл чимэг, төмөр эдлэл, гоёл чимэглэлийн 
шилэн сувс, тэрэгний бул, сувдан зүүлт, маш сайн 

шаталттай,  нимгэн шавар ваарны хагархай, 
төмөр хутга зэрэг олдвор гарсан. Заримынх 
нь он цагийг  тогтоолгохоор лабораторид 
шинжлүүлэхээр явуулахад бэлэн болоод байна.   
- Хаанахын ямар лабораторид шинжлүүдэг 
юм бэ?
- АНУ-ын Аризоны Туссон дахь их сургууль, 
Английн Оксфордын их сургууль, БНСУ-ын 
Сөүлийн их сургууль, “Вета аналитик”-ийн  
гээд дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн цөөхөн 
лаборатори байдаг. Бид Аризоны их сургуулийн 
лаборатори руу явуулна. 
- Та үүнээс өмнө олон судалгаанд оролцож 
байв уу?
- Би оюутан байхаасаа хээрийн судалгаанд 
оролцож эхэлснээр өнөөдрийн мэргэжлээ 
сонгосон. Анх 1989 онд туслах ажилтнаар 
ажилласан  экспедиц маань Төв аймгийн 
Алтанбулаг сумын нутаг Морин толгой 
гэдэг газраас Хүннүгийн үеийн хөгжмийн 
зэмсэг болох хэл хуурыг олж байсан юм. Тус 
экспедиц өнөөгийн Археологийн хүрээлэнгийн 
захирал, доктор, профессор Д.Цэвээндоржийн 
удирдлагаар малтлага судалгааны ажлаа 
гүйцэтгэж байлаа.  
Дараа жил нь Борнуур суман дахь Бороогийн 
Хүннүгийн сууринг судалж байв. 1991 оноос 
Монгол-Японы хамтарсан “Гурван гол” 
экспедицэд оролцож байлаа. 
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- Оюу толгойтой холбоотой судалгаанд 
хэдийнээс оролцож байна вэ?
- Арав гаруй жил болж байна. Анх 2001 оны 
есдүгээр сард Д.Гарамжав /Оюу толгойн ордыг 
нээлцсэн нэрт геологич, аж үйлдвэрийн гавьяат 
ажилтан/ гуай тухайн үеийн ШУА-ийн Түүхийн 
хүрээлэнгийн Археологийн судалгааны   төвийн 
захирал, доктор, профессор Д.Цэвээндоржид 
хандаж, “Бид өмнийн говьд ийм нэг том орд 
нээгээд байна, олон арван жил энд ажиллах  
нь, хөрөнгө оруулагч гадаадынхан маань түүх, 
соёлын дурсгалыг хамгаалах  хууль журмын 
дагуу тухайн газарт археологийн судалгаа 
хийлгэхийг санал болгож байна” гэсэн хүсэлт 
тавьсан юм билээ. 
Түүнээс хойш ердөө сар гаруйн дараа 
Д.Гарамжав гуайтай хамт доктор Я.Цэрэндагва 
бид хоёр анх Оюу толгойг зорьсон. Д.Гарамжав 
гуай замдаа Оюу толгой орчмын хадны зураг 
гэх мэт түүх, соёлын дурсгалын талаар ярьж 
явав. Тэнд очоод Т.Мөнхбат /Оюу толгойн ордыг 

нээлцсэн геологичийн нэг, одоо “Оюу толгой” 
компанийн Нөөцийн стратеги, шинэчлэлийн 
хэлтсийн захирал/-тай танилцаж байлаа.
- Тэнд очоод чухам юу судлав?
- Оюу толгойн эргэн тойронд зэс олборлож 
байсан ухмал, бутлуур чулуу, чулуун зэвсгийн 
зүйлс, булш, Жавхлант хайрхан, Далайн дуулга, 
Шийр уул, Цагаан толгойн хийдийн хадны  
зургийг үзэж, тэр тухай тайлан бичиж байлаа. 
- Тэр үед тэдгээрт малтлага  хийгээгүй юм 
уу?
- Малтлагыг дараа жилийнх нь зун судалгааны 
анги нэг сар гаруйн хугацаанд хийсэн юм. Тэд 
Төв Оюу орчим дахь гурван ч ухмалыг бүрэн 
цэвэрлэж, Жавхлант хайрхны хадны зургийн 
бүрэн хуулбарыг хийж, 2004 онд “Жавхлант 
хайрхны хадны зураг” номыг хэвлүүлсэн юм. 
Энэ бол Ханбогдын хувьд анхны археологийн 
судалгааны бүтээл болсон юм. 300-гаад бүлэг 
зургийн хуулбарыг хийж, тодорхойлолтыг нь 
үйлдсэн,  монгол, англи хэлээр гаргасан анхны 

том бүтээл. Зохиогч нь Д. Цэвээндорж, Д. 
Гарамжав, Я.Цэрэндагва бид дөрөв. 
Цагаан толгой, Далайн дуулга, Зүүн хацавч, 
Шийр уулын хадны зургийг хуулбарлан 2010 
онд “Ханбогдын хадны зургууд” нэгэн сэдэвт 
судалгааны бүтээл (Д.Цэвээндорж, Д.Гарамжав, 
Б.Гүнчинсүрэн, Я.Цэрэндагва, Ж.Гантулга, 
Ч.Амартүвшин, Т.Мөнхбат)-ийг мөн  монгол, 
англи хэлээр гаргасан юм. Ер нь өнгөрсөн 
хугацаанд Оюу толгойтой холбоотой янз бүрийн 
судалгаа их хийсэн дээ. 
- Жишээлбэл?
- Оюу толгойн уурхайгаас Монгол улсын өмнөд 
хил хүрэх авто замын дагуух хайгуул судалгааг 
2003 онд хийж,  61 дурсгал илрүүлсэн. Гүний 
хоолойн ус дамжуулах хоолойн дагуу 2005 
онд хайгуул хийсэн. Таван дурсгал олсон.  
“Ханбумбат” онгоцны буудлын зурвас, усан  сан, 
нөөцийн цөөрөм, эрчим хүчний шугамын дагуу 
гээд тоочвол 50-иад янзын судалгаа хийжээ. 
2011 оноос томоохон малтлага эхэлсэн юм. 

Хүрэл цар Хүрэл зоос Чулуун зүүлт
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Тэр жил хоёр, дараа жил нь бас хоёр, энэ онд 
нэг удаа 45-60 хоногийн хугацаатай хээрийн 
шинжилгээний анги ажиллаж, малтлага хийлээ. 
Энэ нүсэр ажлын үр дүнд мөн л олон дурсгал 
олдвор илрүүлэв.
- Тэдний заримынх нь тухай товч дурдаж 
болох уу?
- Малтлагын явцад олон сонирхолтой олдвор 
олдсон. Оюу толгойн Херуга ордоос  40-50 
мянган жилийн өмнөх үеийн чулуун зэвсгийн 
дурсгал, Оюу толгойн уурхайн дулааны станцын 
хажуугаас олдсон булшнаас эмэгтэй хүний 
богтаг малгай, модон сам, богтос чөмөг олдсон. 
Жавхлант хайрхны тэндээс доош харуулж, 
толгой, аарцгийг нь чулуугаар дарсан булш 
олсон. 
Өндөр хүчдэлийн шугамын трассын дагуу 
2012 онд авран хамгаалах малтлага хийхэд 23 
дурсгал илэрсний дотор нэгэн булшинд тэмээний 
толгойн яс  байсан нь Монголд урьд өмнө  

олдож байгаагүй тохиолдол. Хүүхдийн оршуулга, 
бүтэн ваар сав гарсан тохиолдол ч бий. 
Оюу толгойн эзэмшлийн Хөх хад гэдэг газраас 
хүрэл ээмэг, зоос, модон сам, чулуун сувс, 
гаансны зэс толгой,  Манахтаас хас хээ бүхий 
хүрэл чимэглэл, тэрэгний цөн, төмөр эдлэл 
олдсон. Мөн хэд хэдэн хотын туурийг ч судалсан. 
- Хотын туурь гэж чухам ямархуу зүйлийг 
хэлж байна вэ?
- Галбын говьд Мангасын хүрээ хэмээх Хүннүгийн 
үеийн хотын туурь олсон. Түүхэн эх сурвалжид 
Хятадын жанжин хүннү нарт ялагдаад хилийн 
ойролцоо хүрээ байгуулж суусан тухай дурдсан 
байдаг юм билээ. 
Жавхлант хайрхны орчимд хайгуул хийж,13 
дурсгал олсон. Эртний нүүдэлчдийн зэс хайлуулж 
байсан зуухны үлдэгдлийг илрүүлсэн. 
- Таны ярианаас үзвэл, Оюу толгойн уурхайн 
орчимд археологийн дурсгал цөөнгүй байгаа 
юм байна даа?

- Бидний судалж мэдсэнээр Оюу толгойн орчимд 
булш, бунхан, чулуун байгууламж зэрэг 600-гаад 
дурсгал бий. Үүнээс одоогоор 236-г нь малтаж 
судлаад байна.  
- Өмнийн говьд алт, зэсийн орд нээн 
ашиглаж байгаа “Оюу толгой” компанид 
тухайн нутагтаа түүх, соёлын хайгуул 
шинжилгээ хийлгэх зайлшгүй шаардлага бий 
юү? 
- Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд “Хот 
суурин, барилга байгууламж барих, шинээр зам 
тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, газар 
тариалан эрхлэх, ашигт малтмалын хайгуул 
хийх, ашиглах зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа 
явуулахад зориулан газар олгохоос өмнө 
палеонтологи, археологи, угсаатны мэргэжлийн 
эрдэм шинжилгээний байгууллагаар урьдчилан 
хайгуул, судалгаа хийлгэж дүгнэлт гаргуулна” 
гэсэн заалт байдаг. Түүнийг л мөрдөж буй 
хэрэг.
- Ийм их хэмжээний археологийн малтлага 
судалгааг удаан хугацаагаар хийхэд 
чамгүй их зардал гарч таарна. Түүнийг хэн 
санхүүжүүлдэг юм бэ?
- Дээрх хуульд “Урьдчилсан хайгуул судалгаа 
хийлгэх, илэрсэн түүх, соёлын дурсгалыг авран 
хамгаалахад шаардагдах зардлыг захиалагч 
хариуцна” гэж тов тодорхой заасан байгаа. 
Чухам хуулийн энэ заалтыг удирдлага болгоод  
“Оюу толгой” компани ийм судалгааг захиалан 
хийлгэж, түүнд шаардагдах бүхий л зардлыг 
гаргадаг юм.  

Жавхлант хайрхны хадны зураг Хүрэл толь
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Д. Тэгшээ:Аюул осолгүй, 
анхааралтай ажиллах л чухал

“Оюу толгой” ХХК-ийн Ил уурхайн хэлтсийн Хүнд 
машин механизмийн оператор Д.Тэгшээтэй 
уулзаж ярилцлаа.

- Өөрийнхөө талаар товч танилцуулна уу?
- Би Ханбогд сумын уугуул иргэн. Сумынхаа 

дунд сургуулийг 2007 онд төгссөн. Манайх 
Жавхлант багийн малчин айл л даа. “Оюу 
толгой” төслийн барилгын шатны үеийн 
Нөхөх олговрын гэрээг 2011 онд байгуулсан. 
Тэр гэрээний дагуу Зам арчилгааны 
ажилтнаар энэ компанид ажилд орсон. 

- Операторын ажилд хэзээ орсон бэ? 
Яагаад энэ ажлыг сонгох болсон юм бэ?

- Би  уг нь операторын мэргэжилтэй. Ил 

уурхайд ажиллах бодлоо олон жил тээж 
явдаг байлаа. 

 Харин компанийн зүгээс нөлөөллийн бүсийн 
өрхийн операторчин хийх чадвартай 
хүмүүсийг эн тэргүүнд сонгож оруулах 
боломжтой талаар мэдэгдсэний дагуу би 
хүсэлттээ гаргасан. 

 Хэдийгээр малаа 
маллаад, замын дагуу 
ажиллах боломжтой 
байсан ч мэргэжлийн 
ажлаа хийнэ гэдэг нь 
холыг харсан алхам. 

 Зам арчилгааны ажил 
бол таван жилийн 
гэрээтэй байсан бол 
энэ ажил бол ямар нэг хугацаагүй гэдгээрээ 
давуу талтай. Би олон жил тууштай 
ажиллана гэж боддог. 

- Операторын ажилд хэцүү ч юм уу, 
шантрах зүйл байна уу?

- Операторын ажлыг сурчихвал амархан 
ч, их хариуцлагатай юм билээ. Хүн болгон 
чадахгүй  зүйлээ сурдаг шүү дээ. Харин ажил 
дээр гарсаны дараа хариуцлага их өндөртэй, 

аюул осолгүй ажиллах ёстой.  Ядрахгүй 
сайн унтаж амарч байх хэрэгтэй. Тэр том 
тэргийг барьж яваа хүн аюул осол гаргахгүй 
анхаарал болгоомжтой ажиллах чухал. 
Бэрхшээлтэй зүйл одоогоор байхгүй байна. 
Сургалтын заах аргачлал их сайтай, гадаад, 
Монгол багш нар нь шаардлага өндөртэй, 
технологиуд нь хөгжсөн болохоор сурахад 
хялбар байсан.

- Ханбогд сумаас хэр 
олон хүн оператор 
болсон вэ?
- Анх 2014 оны 8 
дугаар сарын 1-ний өдөр 
10 хүн ажилд орсон юм. 
Дараа нь хоёр удаагийн 
шалгаруулалтаар 24 
хүн авсан. Одоо манай 
сумаас хориод хүн бүтэн 

цагаар, үндсэн ажилчин болсон байгаа. Сүүлд 
орсон хүмүүс сургалтын шатандаа явж 
байгаа. 

 Эрүүл мэндийг үзлэгийг их өндөр шалгууртай 
авдаг. Эрүүл мэндээрээ тэнцээгүй хасагдсан 
хүмүүс ч бий. Энэ сайхан ажилд жинхлээд 
300 тонны хүнд даацын машин бариад явж 
байгаадаа маш их баяртай байна. 

Би ажлын байранд анкет бөглөж 
ярилцлагад тэнцээд, гурван сарын 
хугацаатай сургалтад хамрагдаж, 
амжилттай төгсч одоо “Оюу толгой” 
компанид бүтэн цагаар ажиллаж 
байна.
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“Оюу толгой” ХХК нь 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 шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн.

Хороот халив 
худгийн усны 
түвшин хэмжилтийн 
мэдээлэл
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Компаний зүгээс усны хяналт-шинжилгээний 
хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг олон нийтэд үнэн 
зөв мэдээлэх, орон нутгийн иргэдийн оролцоог 
хангах үүднээс 2011 оноос эхлэн “Нутгийн иргэдтэй 
хамтарсан усны түвшин хэмжилт” төслийг эхлүүлсэн. 
2014 оны байдлаар Ханбогд суманд нийт 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

Энэ удаа Гавилууд багийн Халивын голын сайр 
дагууд байрлах Хороот халив нэртэй худгийн 
малчинтай хамтарсан усны түвшин хэмжилтийн үр 
дүнг танилцуулахаар бэлтгэлээ. Тус худгийг малчин 
Ц.Нэргүй ашигладаг бөгөөд 2005 онд уламжлалт 
аргаар гаргасан 6 м гүнтэй энгийн гар худаг юм. 
“Оюу толгой” компани тус худгийг 2009 оноос 
эхэлж хэмжсэн бол малчин Ц.Нэргүй 2011 оны 
8 сараас эхэлж хэмжсэн байна. Компани болон 
малчны хэмжилтийн дундаж зөрүү нь 0.01м буюу 
маш бага зөрүүтэй байна. Хэмжилтийн үр  дүнгээс 
харахад мал үргэлжилсэн хугацаагаар услах 
тохиолдолд усны түвшин буурч  байгаа нь тухайн 
худгийн ундарга харьцангуй бага, сэргэлт удаан 
бөгөөд хоногтоо анхны  түвшиндээ ирдэггүй, мөн 
түүнчлэн усны түвшин нь услах малын тооноос 
гадна хоногийн хур тунадасны хэмжээтэй шууд 
хамааралтай  болох нь графикаас харагдаж байна. 

2014 он 11 дүгээр сар
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Та бүхэнд  САО-н оролцоотой маргааныг 
шийдвэрлэх Малчдын төлөөлөгчид болон 
“Оюу толгой” ХХК-ийн хамтарсан уулзалтаар 
тохирсон асуудлын тухай мэдээлдэг билээ. 
Энэ удаад 11-р сарын 3-4-ний өдрүүдэд 
хийгдсэн уулзалтын тойм мэдээг хүргүүлж 
байна. Уулзалтыг уламжлалт ёсоор Олон улсын 
санхүүгийн корпорацийн омбудсмэн (САО)-ий 
газрын зуучлагч чиглүүлж, Оюу Толгой Хяналт 
ТТБ малчдын зөвлөхөөр оролцов.  
Энэ удаагийн уулзалт Оюу толгой уурхайн 
талбайд хоёр өдөр үргэлжилсэн ба эхний 
өдөр Малчдын төлөөлөгчид  уурхайн 
үйл ажиллагаатай танилцаж, дараахь 
байгууламжуудыг үзлээ. 

• Ил уурхай
• Баяжуулах үйлдвэр
• Дулааны станц
• Ус цэвэршүүлэх байгууламж
• Хаягдал хадгалах байгууламж

Малчдын төлөөлөгчид  мөн уурхайн удирдлагын 
багийн гишүүдтэй уулзаж, уурхайн талбайгаар 

явахад ажиглагдсан болон бусад сонирхсон 
зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, 
зарим зүйлд харилцан тохирлоо.  Үүнд:
• Халив Дугатын голын голидрол өөрчилсөнтэй 

холбоотой асуудлыг 2014 оны 12-р сарын 
15-16-ны өдрийн хамтарсан уулзалтаар 
хэлэлцэх, үүнтэй холбоотой мэдээллийг 
“Оюу толгой” ХХК-иас урьдчилан Малчдын 
төлөөлөгчдөд танилцуулах

• Tоосны улмаас Малын эрүүл мэндийн 
асуудал үүсгэж байгаа тухай судалгаа хийсэн 
байгууллагатай Малчдын төлөөлөгчдийг 
уулзуулах ажлыг Оюу толгой зохион 
байгуулахаар тохиролцлоо.

Хоёр дахь өдрийн уулзалтаар өмнө хийхээр 
тохирсон ажлуудын хэрэгжилтийн явцыг хянан 
Оюу толгойгоос 20 км радиуст байгаа малчдад 
өвөл ус нийлүүлэх хувилбар хэлэлцэж, үүнтэй 
холбоотой талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагын 
талаар хэлэлцлээ. Түүнчлэн Оюу толгойн 
Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан 

багтай уулзаж, усны худгийн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явц, тендерийн үйл явцын талаар 
мэдээлэл сонслоо. Мөн Олон Талт Мэргэжлийн 
Шинжээчийн Баг (ОТМШБ) ажиллуулах тухай 
хэлэлцэж, ажлын удирдамжийг эцэслэн сонгон 
шалгаруулах үйл явцыг зарчмын хувьд харилцан 
тохиров. 

“Оюу толгой” ХХК-иас Ханбогд суманд 
хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авлаа. Гомдолд 
тусгагдсан ажлын байртай холбоотой асуудлыг 
2015 оны 1-р сарын хамтарсан уулзалтаар 
хэлэлцэхээр тохиролцов.  ОТМШБ-ийн Эрх 
зүйн хяналт, зөвлөгөө, омбудсмэн (САО)-ий 
газарт талууд орон нутгийн удирдлага, малчдын 
төлөөлөгчид, “Оюу толгой” ХХК, ТББ, бусад 
оролцогч талуудыг оролцуулсан байнгын 
хамтарсан уулзалтын механизмтэй болоход 
зуучлаж өгөх хүсэлт гаргалаа.

Ханбогд сумын Малчдын төлөөлөгчид
“Оюу толгой” ХХК

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН ОЮУ 
ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сум Оюу толгой уурхай 2014 оны 11-р сарын 03-04-ний өдөр
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10 дугаар сард (10.01- 10.25) орон 
нутгаас дэмжлэг туслалцаа хүссэн 
арван дөрвөн (14) хүсэлт ирснийг зохих 
журмын дагуу бүгдийг шийдвэрлэж 
дуусгалаа. 
 
11 дүгээр сард орон нутгаас нийт хоёр 
гомдол хүлээн авсны нэг нь бэлчээр, 
хог хаягдал, худаг устай холбоотой, 
нөгөө нь хүний нөөцийн асуудалтай 
холбоотой байв. Эдгээр гомдлуудыг 
зохих хэлтсүүд рүү дамжүүлж, 
холбогдох арга хэмжээг авч байна.
 
11 дүгээр сард мэдээлэл авах, дэмжлэг 
туслалцаа болон хамтран ажиллахыг 
хүссэн хүсэлт, хүний нөөц, барилга 
бүтээн байгуулалтын төслүүд ба гэрээт 
байгууллагуудтай холбоотой зэрэг 
нийт хорин хоёр (22) хүсэлтүүд ирснээс 
арван нэгэн (11) хүсэлтийг шийдвэрлэж 
дуусган, бусад арван нэгэн (11) 
хүсэлтийг шийдвэрлэхээр холбогдох 
ажлуудыг хийж байна.

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2014 оны 11-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Орон нутгаас хүлээн авсан хүсэлт
2014 оны 11-р сар (10.25-11.25)

Барилга 
бүтээн 

байгуулалтын 
төслүүд/

гэрээтүүд 

14%

Бусад

14%

Эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
байдал

4%

Байгаль 
орчин

9%

Хүний нөөц

14%

Хандив 
тусламж

45%

“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.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН

“Оюу толгой” компани Ханбогд сумын оюутны тэтгэлэгт  
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 2014-2015 оны тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт шалгарсан Ханбогд сумын 18 оюутан, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага, “Оюу толгой” 
компанитай саяхан гурван талт гэрээнд гарын үсэг 
зурлаа. Энэхүү хөтөлбөр нь “Оюу толгой” компанийн 
нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд орон нутагт хийж, 
хэрэгжүүлж байгаа томоохон ажлуудын нэг юм. 

Тэтгэлэгт  хөтөлбөрт хамрагдсан АШУҮИС-ийн Нүүр ам 
судлалын 4-р курсын оюутан Б.Агиймаа “Би гурав дахь 
жилдээ тэтгэлэг авч байна. Сургалтын төлбөрийг бүрэн 
төлдөг болохоор санхүүгийн хувьд боломж олгодог” 
хэмээн ярилаа. Харин Улаанбаатарын Их сургуулийн 
Биологи экологийн 2-р курсын оюутан Н.Батбаяр “Би 
малчин айлын хүүхэд. Хоёр дахь жилдээ тэтгэлэг авч 
байна. Хэдийгээр жил бүр сургалтын төлбөр нэмэгдэж 
байгаа ч “Оюу толгой” компаниас бүрэн хариуцаж байгаа” 
гэлээ.   

ХАНБОГД СУМЫН 18 
ОЮУТАН ТЭТГЭЛГЭЭР 

СУРАЛЦАЖ БАЙНА

Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |  15

2014 он 11 дүгээр 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

Таних шинж:
Биеийн урт 22-25 см, далавчны дэлхэц 46-53 
см. Дунд зэргийн, зэгзгэр биетэй. Эр шувуу 
үржлийн үедээ зулай, дагзнаас бусад толгойн 
хэсэг цагаан, цээж улбар шаргал, доод 
хэсгээр хөндлөн хар эмжээртэй болдог. Эм 
шувуу үржлийн үедээ хацар, дух, хүзүү, цээж 
улбар шар, хоолой цагаан байдаг. Зулай, 
дагз, далавчны дээд хучилт өд, сүүлний дээд 
тал бор саарал. Хэвлий, сүүлний доод тал 
цагаан. Хушуу хар, хөл улбар шар. 

Статус ба нүүдэл:
Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, элбэг бус 
тохиолдох зүйл. 4-р сарын сүүлчээр ирж, 10-р 
сарын эхээр буцдаг. 
Амьдрах орчин: 
Хээр, цөлөрхөг хээрийн бүсэд элсэрхэг 
хөрстэй, өндөр, тачир ургамалтай задгай 
газар амьдарна. Газар үүрээ засч 3-4 өндөг 
гаргана. Ханбогд сумын нутагт үүрлэж 
өндөглөнө.
Идэш тэжээл: 
Үет хөлтөн, шавж, авгалдайгаар хооллоно.

Дорнын хиазат (Charadrius veredus)

Танин мэдэхүйн булан


