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МАНЛАЙ СУМЫН МАЛЧДЫН ЧУУЛГАН

Манлай сумын малчид 2 дугаар сарын
10-нд чуулга уулзалтаа хийлээ. Үүгээр
энэ оны ажлаа ярилцан, өнгөрсөн оны
амжилтаа тэмдэглэсэн юм. Сумын
малчид 2014 оноо мал сүргээ бум
хүргэн үржүүлсэн амжилтаар угтлаа.
Жаргалант багийн Монгол улсын сайн
малчин И.Мөнхбат, тус багийн малчин
Б.Батбаяр, Б.Лхасүрэн, Б.Мөнх-Эрдэнэ,
Б.Отгончулуун, Өехий багийн малчин
Д.Хүүхэндүү, Б.Цэцэг-Өлзий, Өгөөмөр
багийн малчин Б.Адъяабаатар, Далай
багийн малчин С.Батбаяр нар мал сүргээ
мянга хүргэж “Мянгат малчны батламж”аа гардан авлаа.
Сумын сайн малчнаар Өехий багийн
малчин Б.Энхтөр, Д.Чулуунбаатар,
Өгөөмөр багийн Х.Бат-Эрдэнэ,
Ц.Эрдэнэбилэг, Жаргалант багийн
Р.Дамдинбазар, А.Тэрбиш, Б.Эрхэмбаатар
Далай багийн З.Мөнхдэлгэр, Б.Энхбат
нар шалгарлаа. Харин Өехий багийн

П.Буманчимэг, Өгөөмөр багийн
Д.Гантөмөр нар Тэргүүний малчин
залуугаар тодорлоо. Энэ үеэр урлаг,
спортын олон арга хэмжээ болсон
юм. Өгөөмөр багийн малчин, гавъяат
нэгдэлчин Д.Хүүхэндүүгийн нэрэмжит
хурдан торомны уралдаан болж
33 хурдан тором уралдснаас БаянОвоо сумын малчин Октябрын тором
тэргүүлж, хоёрт Өехий багийн малчин
М.Төмөрийн хар, гуравт Баян-Овоо
сумын Октябрын тором, дөрөвт Далай
багийн Б.Наранхүүгийн тором, тавд
Далай багийн Ц.Батбуянгийн тором
тус тус хурдлав. Мөн оюун ухаан сорих
даамны тэмцээн болж, эрэгтэй төрөлд
Жаргалант багийн Ж.Эрдэнэбаяр, Өехий
багийн С.Батхүү, эмэгтэйгээс Өгөөмөр
багийн О.Анхбаяр, Өехий багийн харъяат
С.Болормаа нар шалгарлаа.
Арга хэмжээний төгсгөлд Монгол улсын
Соёлын тэргүүний ажилтан Б.ЦэрэнОчирын “Дүүрэн Заяатай Монгол” бие
даасан уран бүтээлийн тоглолтыг сумын
Засаг даргын Тамгын газар зардлыг нь
хариуцаж үнэ төлбөргүй тоглуулсанд
иргэд, малчид сэтгэл хангалуун байлаа.
Цэнгүүний үеэр АХА тэмцээн зохион
байгуулж 40 иргэн оюун ухаанаа
сорьсноос Соёлын төвийн хөгжмийн
багш А.Өнөрзаяа тэргүүн байр эзэлжээ.

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН ОЮУ ТОЛГОЙ
КОМПАНИЙН ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ханбогд сум		

Их булаг

2014 он 02 сарын 07 өдөр

Ханбогд сумын зарим малчдаас Оюу Толгой төслийн сөрөг нөлөөллийн талаар Дэлхийн
банкны дэргэдэх гомдол хүлээн авдаг байгууллага (ombudsman)-д 2013 онд гомдол
гаргасан билээ. Гомдлын мөрөөр эвлэрүүлэн зуучлагчийн багийг Ombudsman-с томилсон
бөгөөд малчид өөрсдийн төлөөлөгчдийг сонгосон. Оюу Толгой Хяналт ТББ малчдад
зөвлөгөө өгч хамтран ажилладаг. Эдгээр талууд тогтмол уулзаж, гомдлын асуудлаар
хэлцэл хийдэг бөгөөд 2014 оны 2-р сарын 7-ны өдөр Ханбогд суманд ээлжит уулзалт
болов. Энэ үеэр Оюу Толгой уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой тоосжилт, малчдын
амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн багийг
ажиллуулах болон тус суманд зохион байгуулж буй уулзалтуудад Эрдэнэс Оюу Толгой ХКийн төлөөллийг оролцуулах тухай дэлгэрэнгүй хэлэлцэв. Энэ уулзалтад шинээр сонгогдсон
малчдын төлөөлөгч нар оролцсон болно.
Малчдын төлөөлөгчдийн зүгээс Оюу Толгой уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэн тоосжилт
ихсэж байгаа тухай ярьж, Оюу Толгой компани энэ тал дээр ямар арга хэмжээ авч
байгаа талаар танилцуулж, эдгээр арга хэмжээнд малчдыг оролцуулах, мэдээллийг
харилцан солилцож байхаар тохиров. Мөн компанийн зүгээс тоосны талаар 2014 онд
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг иргэдэд хүргүүлэхээр болов. Малчдын
төлөөлөгчид Оюу Толгой компанийн хэрэгжүүлж буй нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөх олговрын
хөтөлбөрт шүүмжлэлтэй ханддаг ба хөтөлбөрт уурхайн үйл ажиллагаанаас нутгийн
малчдын амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийг бэлчээр ашиглалттай уялдуулаагүй, тэдгээрийн
тогтвортой амьжиргаанд нөлөө үзүүлж байна гэж үзсэн. Иймд урьд нь тохиросны дагуу
олон талт мэргэжлийн шинжээчээр дүгнэлт гаргуулах нь зүйтэй гэдэг дээр талууд санал
нийлэв. Уг багийн ажлын удирдамжийг болон ажлын даалгаврыг талууд тохирох бөгөөд
мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах ажлыг ч хоёр тал хамтран гүйцэтгэх юм.
Ханбогд сумын малчдын төлөөлөл
Оюу Толгой ХХК
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