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ХАНГАН 
НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН 
ҮЗЭСГЭЛЭН 2018 

Оюу толгой компанийн зохион 
байгуулж буй “Ханган нийлүүлэгчдийн 
үзэсгэлэн-2018” Буянт-Ухаа Спортын 
ордонд 10 дугаар сарын 3, 4 өдрүүдэд 
амжилттай болж өндөрлөлөө. Хоёр 
өдөр үргэлжилсэн тус үзэсгэлэнд 
Оюу толгойд бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээгээ хүргэдэг 130 орчим 
ханган нийлүүлэгч, 2000 гаруй хүн 
оролцов. 

Монгол Улсын хөгжил дэвшил, 

уул уурхайн салбарт Оюу толгойн 
оруулж буй хувь нэмрийг таниулах, 
ханган нийлүүлэгчдээ алдаршуулах, 
сонирхсон аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст 
ханган нийлүүлэлттэй холбоотой 
мэдээллийг хүргэх зорилготойгоор 
Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэнг 
зохион байгуулсан юм. Үзэсгэлэнгийн 
үеэр Оюу толгой компанитай хамтран 
ажилладаг ханган нийлүүлэгчид бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон үйл 

ажиллагаагаа олон нийтэд танилцуулан 
үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдтэй 
бизнесийн харилцаа тогтоож, туршлага 
солилцлоо.  

Үзэсгэлэнгийн үеэр сонирхсон 
байгууллага, хувь хүмүүст Оюу 
толгой компанитай хамтран ажиллах 
суурь шаардлагууд болох аюулгүй 
ажиллагааны соёл, бизнесийн ёс 
зүйн зарчмуудыг танилцуулах сургалт 
зохион байгуулснаас гадна Ханган 
нийлүүлэгчдийг чадавхижуулах төвийн 
нээлт, үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих 
“Монголд үйлдвэрлэв” стратегийн 
танилцуулга, ханган нийлүүлэгчдэд 
давуу эрхтэй зээл олгох санаачилгын 

хүрээнд арилжааны банкуудтай 
гэрээ байгуулах ёслол, Ханган 
нийлүүлэгчдийн “Оюу” мэдээллийн 
сангийн танилцуулга тус тус болсон 
юм. Эдгээр санаачилгын ачаар ханган 
нийлүүлэгчид Оюу толгойтой илүү ойр, 
тогтвортой хамтран ажиллах боломж 
бүрдэж байна. 

Өнгөрсөн онд “Оюу толгой” 
компани дотоодын 669 компаниас 
336 сая ам.долларын бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ авсан нь 2017 оны нийт 
үйл ажиллагааны зардлын 69 хувьтай 
тэнцэж байна. Үүнээс зөвхөн Өмнөговь 
аймагт 93 сая ам.долларыг зарцуулаад 
байгаа юм. 
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АРИЛЖААНЫ БАНКУУДТАЙ 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА 

“Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн 
2018” арга хэмжээний үеэр Оюу толгой 
компани арилжааны банкуудтай 
гэрээ байгуулж, ханган нийлүүлэгчдээ 
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр, баталгаатай 
зээл авах боломжийг өргөжүүллээ. 
Тухайлбал Оюу толгой компани 
Худалдаа, хөгжлийн банк, Хаан банк, 
Хас банк, Голомт банктай байгуулсан 
гэрээ ёсоор манай ханган нийлүүлэгчид 
нэмэлт хураамж төлөхгүй, удаан 
хүлээхгүйгээр хөнгөлөлттэй буюу 
зах зээлийн түвшингээс харьцангуй 
доогуур хүүтэй зээл авах боломжтой 
болж байна. Ингэснээр ханган 
нийлүүлэгчдийнхээ бизнесийн 
эрсдлийг бууруулж, бизнесээ 
өргөжүүлэх боломжийг нь хангах 
замаар тогтвортой хамтран ажиллах 
бүрдэж байгаа юм.

Энэ нь Оюу толгойгоос импортын 
худалдан авалтыг дотоодын 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр орлуулж, 
үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих 
бодлогын хүрээнд хийж буй олон 
ажлын нэг юм. Ханган нийлүүлэгчдэд 
хөнгөлөлттэй зээл олгох санаачилга 
анх 2016 онд гарсан бөгөөд тодорхой 
хэмжээнд хэрэгжсээр ирсэн. Харин 
энэ удаагийн хэлэлцээрээр нэмэлт 
хураамжуудыг тэглэж, хөнгөлөлттэй 
зээлийн хүүг илүү бууруулж 
чадсанаараа онцлог юм. Оюу толгой 
аюулгүй, найдвартай, үндэсний ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгохыг 
үйл ажиллагааныхаа нэн чухал хэсэг 
хэмээн үзэж, тогтвортой хөгжүүлж 
ирсний үр дүн ийнхүү өнөөдөр гарч 
байна.  

“ОЮУ” МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН 
НЭЭЛТ БОЛОВ

Оюу толгой компанид бараа, 
үйлчилгээ нийлүүлэх хүсэл 
сонирхолтой хэн бүхэн шууд хандаж 
хялбар бүртгүүлэх боломжтой 
ханган нийлүүлэгчдийн нэгдсэн санг 
шинэчилж “Оюу” нэртэй мэдээллийн 
санг өнөөдөр “Ханган нийлүүлэгчдийн 
экспо 2018”-ын үеэр танилцууллаа. 

“Оюу” мэдээллийн санд өөрийн 
компанийн нийлүүлж чадах бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбогдох 
хаяг, санхүүгийн чадавхи, хүний 
нөөцийн чадавхи зэрэг ерөнхий 
мэдээллийн асуулт бүхий талбаруудад 

оруулснаар бүртгэгдэнэ. Бүртгүүлсэн 
компаниуд энэхүү мэдээллийн 
санд шаардлагатай үедээ хандаж 
мэдээллээ шинэчлэх боломжтой 
бөгөөд бүртгүүлэхэд ямар нэг төлбөр 
шаардахгүй юм. “Оюу” мэдээллийн 
санд бүртгүүлэхдээ Оюу толгойн 
ханган нийлүүлэгчдэд тавигдах суурь 
шаардлагууд болох эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдал, бизнесийн ёс зүй, хүний эрх 
зэргийг сонирхсон аж ахуйн нэгж, хувь 
хүн урьдчилсан байдлаар хангадаг 
болох шаардлага тавигдаж байгаа юм.  
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ЖИЖИГ, ДУНД БИЗНЕСИЙГ 
ЧАДАВХИЖУУЛАХ ТӨВИЙН НЭЭЛТ 
БОЛЛОО

2018 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр “Оюу толгой” компани Германы Олон 
улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”, 
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга, Олон улсын санхүүгийн корпорацитай “Жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчдийг чадавхижуулах хамтарсан хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх тухай 
Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан билээ. Жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгчдэд зориулан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, бизнесийн 
ёс зүй, бизнесийн удирдлага, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага зэрэг 
бизнесийн ур чадвар олгох сургалт явуулах “Чадавхижууулах төв” нээгдэхэд бэлэн 
болоод байна. “Чадавхижууах төв”-ийн албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа “Ханган 
нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн – 2018” арга хэмжээний үеэр зохион байгуулагдах юм.

ДАЛАНЗАДГАДАД ”ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ 
ДЭМЖИХ САН”-ААС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН 100 
ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАНД 
ОРЛОО

“Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан” 
Өмнөговь аймагт барьсан гурав дахь цэцэрлэгээ хүлээлгэн өглөө. Энэхүү улсын 
тэргүүний 11-р цэцэрлэг нь 24 цагаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд 100 
хүүхдийн багтаамжтай юм. Даланзадгад дахь цэцэрлэгийн нээлтийн ажиллагаанд 
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар, “Оюу толгой” компанийн Орон 
нутгийн харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер Ш. Байгалмаа болон бусад 
төлөөлөгчид оролцлоо.
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ХАНБОГД СУМЫН ТӨВ ДОТОРХ ШОРООН ЗАМЫГ ЗАСВАРЛАВ
2018 оны 07- 08 дугаар сард хур бороо их орж үер 

буусны улмаас Ханбогд сумын төв доторх сайжруулсан 
шороон зам нилээд эвдэрсэн. Орон нутгийн засаг 
захиргааны хүсэлтээр “Оюу толгой” компани 
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд анхаарал хандуулж 
зам засварын багаас газар дээр нь очиж танилцан 
4,8км цөмөрсөн замын хэсгүүдийг нөхөж янзлах 
мөн хэт дэржин үүссэн хэсэгт  грейдэр явуулж хусах, 
зарим хэсэг дээр индүүдэж нягтруулах шаардлагатай 
ажлыг 9-р сарын 14-17ны хооронд хийж дуусгалаа. 
Мөн энэ үеэр 22-р цэцэрлэгийн зүүн талд машины 

зогсоолын талбай, малын эрүүл мэндийн төвийн урд 
хэсгийн хашааны доторх газрын эвдрэл зэргийг засаж 
сайжрууллаа. Уг ажлыг хийж гүйцэтгэхэд орон нутгийн 
зүгээс шаардлагатай материал буюу ус, шороог 
нийлүүлсэн.

Мөн үерт гэр орон, эд хөрөнгөө усанд автуулсан 
харамсалтай үйл явдлууд болсонтой  холбоотой  сумын 
Улаан загалмай анхан шатны хороо “Оюу толгой” ХХК-
тай хамтарч  шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулж тус 
компаниас 12 ширхэг гэр хүлээн авсанаас 6 гэрийг 
өрхүүдэд  хүлээлгэн өгөөд байна.  

Үерийн улмаас сумын төвийн айлын өрхийн 
бохирын цооног дүүрч хөрсний бохирдол болж  
халдварт өвчин гарах магадлал үүссэн учир сумын 
Сум дундын хүн эмнэлэгээс  сургууль, цэцэрлэгийн  
гадна  дотор орчин,  айл өрхүүдийн  00-ыг ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг зохион байгууллаа.  
“Оюу Толгой” ХХК-ийн гэрээт гүйцэтгэгч “Ханза Сервис” 
ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэхүү ажлыг 
ариутгалын бодисоор хангаж дэмжлэг үзүүллээ.
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 “ОЮУ ТОЛГОЙ: ЭРТ, 
ЭДҮГЭЭ, ИРЭЭДҮЙ” 
ТАЙЛАН ГАРЛАА

Оюу толгой ба Монголын нийгэм, эдийн засагт 
түүний эзлэх байр суурь, хувь нэмрийн талаар олон 
асуулт, эргэлзээ, ам дамжсан болон ор үндэсгүй 
яриагаар олон нийт төсөөллөө бүрдүүлсээр ирсэн 
юм. Оюу толгойг зарим хүн нууцлаг, ил тод биш гэдэг 
ч үнэндээ хамгийн нарийн хяналтад байдаг компани 
юм. Олон нийтийн дунд гарсан зарим нэг шүүмжлэл, ор 
үндэсгүй зүйлийг няцаах боломж Оюу толгойд гардаг 
ч тэр болгон үнэн зөв мэдээлэл эзэндээ хүрдэггүй 
тохиолдол бий. Үүний улмаас Оюу толгойн талаар 
зөрчилтэй дүр зураг бий болж, Монголын хамгийн том 
уурхайн Монгол Улсын нийгэм, эдийн засагт гүйцэтгэх 
үүргийн талаар олон нийт дутуу дулимаг ойлголттой 
байх нь цөөнгүй тохиолддог. 

Тэгвэл олон нийтийн зүй ёсны асуулт, эргэлзээг 
тайлахад өчүүхэн ч атугай нэмэр болохуйц нэгэн 
баримт бичиг гарсан нь олон улсын бодлогын болон 
стратегийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг “Эрго Стратежи” 
группийн боловсруулсан “Оюу толгой: Эрт, эдүгээ, 
ирээдүй” тайлан юм. Энэхүү тайланд орсон мэдээлэл нь 
тайлан хэвлэгдэх үеийн хамгийн шинэ, найдвартай эх 
сурвалжид түшиглэсэн бөгөөд үндсэн мэдээллийг “Оюу 
толгой” компаниас авсан болно. Тэрчлэн Монгол Улстай 
холбоотой бүх мэдээллийг албаны эх сурвалжаас 
авсан юм. Та уг тайлантай танилцахыг хүсвэл дараах 
холбоосоор орж үзээрэй. http://ot.mn/nom/

МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ 
СТРАТЕГИЙН 
ХҮРЭЭНД ТЕНДЕРҮҮД 
ЗАРЛАГДАХААР 
ТӨЛӨВЛӨГДӨЖ БАЙНА

“Оюу толгой” компани аюулгүй найдвартай, өрсөлдөх 
чадвар бүхий дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг 
өргөжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн 
бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах “Монголд 
үйлдвэрлэв” тусгай стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж 
байгаа билээ. Уг стратегийн хүрээнд дор дурдсан нэр 
төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэн 
нийлүүлэх оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт 
нээлттэйгээр зарлагдахаар төлөвлөгдөөд байна.
• Тээрмийн хуяг Монгол Улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх 

тухай
• Хавтан төмөр Монголд Улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх 

тухай
• Эрэгч шигшүүрийн шүүр Монгол Улсад үйлдвэрлэн 

нийлүүлэх тухай
• Бутлуур (конус) Монгол Улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх 

тухай
Зарлагдахаар төлөвлөгдөж буй дээрх оролцох 

сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
Оюу толгой компанийн цахим хаяг www.ot.mn болон 
олон нийтийн сүлжээн дахь фэйсбүүк хуудаснаас олж 
авах боломжтой. 

“Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрт оролцох сонирхлоо 
илэрхийлэхийг урьсан зарын зорилго нь бидний 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангах боломжтой, одоогоор зах 
зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон ирээдүйд бий 
болох үйлдвэрлэгчдийг нээн илрүүлэх явдал юм.

ТАЛАРХАЛ
Энэ удаагийн дугаарт Ханбогд сумын иргэн 

Шинэхүүгийн Сувдын талархсан сэтгэгдлийг 
хуваалцаж байна. 

Нар хур тэгширсэн нэгэн сайхан өдөр холын 
аянд хоёр охинтойгоо дөрөө нийлүүлэн алсын 
аянд гарлаа. Ханбогд сумаас гараад 30 гаруй км 
явж байтал машины хаа нэгтэйгээс танил биш 
дохио дугарав. Гайхан зогсох гэтэл торомс огт 
ажиллагаагүй болчихсон байв. Хурд багатай явж 
байсан тулдаа аажуухан энерцээрээ зогсож бараг 
л амжаагүй байхад “Оюу Толгой” ХХК-ийн 2 машин 
хурдтай нь аргагүй зэрэгцэн ирж зогсоод 2 галын 
хор барьсан залуус гүйлдэн бууж машин чинь 
шатаж байна гээд машины арлуу гүйв. Би яаран 
буутал машины хойт тал дүрэлзэн асаж байв. 

Яаран 2 охиноо буулгаж холдуулаад ингээд л 
машинаа ачаа бараатайгаа шатаах нь дээ амьд 
эсэн мэнд үлдсэн минь зол хэмээн бодож зогстол 
нөгөө залуус галын хороороо галыг чиглүүлэн 
шүршиж галын хор ч гал унтрааж амжилгүй 
дуусав. Гэтэл “Оюу Толгой” ХХК-ий ажилчдын 
автобус зогсож жолооч залуу том галын хор 
барьсаар гүйж ирэв. Зорчин явж байсан Оюу 
Толгойн ажилчин эмэгтэйчүүд машины багажинд 
байсан бүх барааг зөөж гаргав. 

Жолооч залуу ил дүрэлзэн асаж буй галыг 
унтрааж машин доогуур хэвтэж далд галыг 
унтрааж галыг бүрэн унтрааж дуусгалаа. Үнэхээр 
их баярлалаа. Ямар мундаг залуус вэ. Хүний 
сайхан сэтгэл хүн чанараар гэрэлтсэн Оюу 
Толгойн хөдөлмөрч залуусдаа ажил амьдралд нь 
хамгийн сайн сайхныг хүсье. Миний Монголын 
залуус зовхи нь өөдөө зол хийморьтой Хүчирхэг 
Монголыг цогцлоох зоригтой, цог хийморьтой, 
сэтгэлтэй нь харагдаж байлаа.
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МАЛЧДЫН ХУДАГТ СЭРГЭЭГДЭХ 
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ 
СУУРИЛУУЛАВ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
Гурван талт зөвлөлийн шийдвэрээр 
малчдын гүн өрмийн худагт инженерийн 
шийдэл бүхий нарны эрчим хүчээр 
ажилладаг ус өргүүрийн төхөөрөмж 
суурилуулах ажлыг амжилттай 
гүйцэтгэж  орон нутагт хүлээлгэн өглөө.

Энэхүү төхөөрөмж нь  байгальд 
ээлтэй, ашиглалтын зардал багатай 
сүүлийн үеийн технологи бөгөөд усыг 
34-өөс 80 метрийн гүнээс татах бөгөөд  
дунджаар 1 секундэд 1 литр ус гаргана 
гэсэн үзүүлэлттэй. Энэ нь малчдын 
хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, бэлчээрийн 
усан хангамжийг нөхцөлийг сайжруулах, 
эдийн засгийн хэмнэлт зэрэг хэд хэдэн 
давуу талыг бүрдүүлж байгаа юм.

Энэхүү ажлыг Гурван талт зөвлөлөөр 
хэлэлцэж тохирсон мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг дэмжих ажлын хүрээнд 
“Оюу толгой” ХХК-н Орон Нутгийн 

Хэлтэсээс зохион байгуулсан бөгөөд 
төслийг “Тийсс хишиг арвин жейви” 
ХХК-ийн санхүүжилтээр хамтран 
хэрэгжүүлсэн.

 “Тийсс хишиг арвин жейви” ХХК нь 
Австралийн “Тийсс” болон үндэсний 
“Хишиг арвин индустриал” ХХК-ийн 
хамтарсан компани бөгөөд “Оюу 
толгой” төслийн гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын томоохон хэсэг болох 
“Гүний уурхайн налуу амны нэвтрэлт 
болон үйлчилгээний порталын төсөл”-
ийн гүйцэтгэгч юм. 

Худагт төхөөрөмж суурилуулах 
малчдын хүсэлтийг Ханбогд сумын 
ЗДТГ-аас нэгтэгэн, тодорхойлож өгсөн 
бөгөөд ийнхүү Ханбогд сумын нутагт 
байршилтай 10 худагийг тоноглосоноор 
нийт 45 малчин өрх болон тэдний 13,601 
толгой малын ундны усны нөхцөл 
сайжирч байгаа юм. 

Гавилууд багийн малчин, худаг 
эзэмшигч Б.Дуламсүрэн гуай,“Бид 
бүгдийн мөрөөдөл биеллээ. Энэ 
ажлыг санхүүжүүлсэн ‘Тийсс хишиг 
арвин жейви’ компанийханд болон 
ажлыг шуурхай зохион байгуулсан 
Оюу толгойн Орон Нутагтай Харилцах 
хэлтсийн хүмүүсдээ малчдынхаа өмнөөс 
баярлалаа” хэмээн худаг хүлээлгэн өгөх 
ажлын үеэр хэлж байлаа.

НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ: МӨНХ НОГООН ГАЛБА ТББ

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль 
орчны хяналтын үйл ажиллагаа эрхлэх 
Мөнх ногоон Галба ТББ 9 дүгээр сарын 
1-ний өдөр Ханбогд сумын Галба 
цэцэрлэгт хүрээлэнд нээлттэй өдөрлөг 
зохион байгууллаа. Анх 2010 оноос 
нутгийн иргэдийн санаачилга, “Оюу 
толгой” компанийн дэмжлэгтэйгээр 
сайн дурын үндсэн дээр эхлүүлж байсан 
хамтын оролцоотой байгаль орчны 
хяналтын хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд 
оролцогч малчид зохион байгуулалтад 
орж 2017 оны 11 сард төрийн бус 
байгууллага байгуулсан юм. 

Ингэснээр байгаль орчны мэдээлэл 
цуглуулах, үр дүнг боловсруулж 
тайлан боловсруулах, эргээд нутгийн 
иргэдэд мэдээлэл түгээж зөвлөлдөх 
үйл ажиллагааг бие даан гүйцэтгэх 
боломжтой болсон юм. Уг ТББ нь ус, 
ургамал-бэлчээр, зэрлэг амьтад, агаарын 
чанар, уул уурхай, дэд бүтцийн хөгжлийн 
нөлөөллийн хяналт шинжилгээ, 
экологийн боловсрол зэрэг чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулах юм. 

Энэхүү өдөрлөгийн үеэр Ханбогд 

сумын ерөнхий боловсролын сургууль 
нь Олон улсын Шувуулахуйн холбооны 
дэргэдэх Сургууль хоорондын 
харилцааны хөтөлбөрт Монгол Улсаа 
төлөөлөн оролцох 33 дахь гишүүнээр 
нэгдэн орсноо зарласан юм. Ингэснээр 
Ханбогд сумын сургуулийн сурагчид 
олон улсын хүүхдүүдтэй нөхөрлөх, 
экологи, байгаль хамгааллын мэдлэг, 
мэдээлэл харилцан солилцох, идэвхтэй 
оролцсон сурагчид олон улсын наадам, 
зөвлөгөөнүүдэд улсаа төлөөлөн оролцох 
үүд хаалга нээгдлээ. 

Өдөрлөгийн үеэр Мөнх ногоон Галба 
ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Д.Буянтогтох 
хэлсэн үгэндээ “Бид иргэд болон 
малчдынхаа оролцоотой шинжлэх 
ухаанч хяналт судалгааны ажлыг олон 
жилийн туршид хийж, ирээдүйд байгаль 
хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулах боломжтой боллоо. Мөн 2018 
оны 8 дугаар сараас эхлэн байнгын 
ажиллагаатай алба ажиллуулж эхэлсэн 
бөгөөд байгаль орчны мэргэжилтэй 
нутгийн гурван залууг ажилд аваад 
байна” хэмээн онцлон дурдав.
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МЭС ЗАСЛЫН 
БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
ХАНДИВЛАЛАА

21 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИД ОЮУ 
ТОЛГОЙН УУРХАЙД 
АЯЛЛАА

ГОВИЙН ОЮУ-ОЮУТНЫ 
ТЭТГЭЛГИЙГ 55 ОЮУТАН 
ГАРДАН АВЛАА.

“Оюу толгой” ХХК-д тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ 
үзүүлдэг “Максам эксплозивс” ХХК нь нийгмийн 
хариуцлагын хөтөлбөрийнхөө хүрээнд Ханбогд сумын 
эмнэлэгт зайлшгүй шаардлагатай байгаа 20,000,000 \
хорин сая\ төгрөгийн өртөг бүхий мэс заслын багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг хандивлалаа.

Эдгээр нь олон улсын стандартад нийцсэн, 
хамгийн сүүлийн үеийн багаж хэрэгслүүд бөгөөд 
хугарсан ясыг хадах, мухар олгойн мэс засалд 
зориулагдсан иж бүрдэл болон мэс заслын өрөөний 
зориулалтын гэрэл, иж бүрдлийн хамтаар болно.

Ханбогд сумын эмнэлэг нь эдгээр багаж 
хэрэгсэлтэй болсноор бэртэж гэмтсэн иргэд 
эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй авах боломжтой 
болж байгаа юм. 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ИТХ, 
Ажлын албаны зохион байгуулж буй Монгол Улсын 
21 аймгийн төвийн сумдын ИТХ, Ажлын албадын 
ээлжит чуулга уулзалтын төлөөлөгчид Оюу толгойн 
уурхайд зочилж, бүтээн байгуулалтын үйл явцтай 
танилцлаа. Аяллын үеэр хүмүүс өөрсдийн сонирхсон 
асуултыг асуун, уурхайн түүхийн музей болон бүтээн 
байгуулалттай танилцаж, Даланзадгад сумын ИТХ-
аас  уг аяллыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн  
манай компаний хамт олонд баярлаж, талархсанаа 
илэрхийлж ТАЛАРХАЛ гардуулав. Ирсэн зочид маш 
өндөр сэтгэгдэлтэй байв. Монгол Улсын өнцөг булан 
бүрээс ирсэн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөө бид 
хүлээж авсандаа баяртай байна.

“Оюу толгой” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан” Өмнөговийн оюутнуудад 
зориулж “Говийн оюу-Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг 
жил болгон зарладаг билээ. Тэгвэл 9-р сарын 9-ний 
өдөр 2018-2019 оны хичээлийн жилийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт шалгарсан 55 оюутанд тэтгэлгийн батламж 
гардуулах ёслол боллоо. “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан” гурван жилийн хугацаанд Өмнөговь 
аймагт нэн шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж 
буй 142 оюутанд тэтгэлэг олгоод байна. Мэдлэг, ур 
чадвараараа бусдыгаа манлайлсан оюутнууддаа баяр 
хүргэж, цаашдын сурлага хөдөлмөрт нь өндөр амжилт 
хүсье.
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Ш.Эрдэнэжаргал: 
ХАНБОГД БОЛ ДОНОР 
СУМ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг 
дарга Ш.Эрдэнэжаргал “Нээлттэй хаалга” 
сонинд ярилцлага өгчээ. Тэрбээр Ханбогд 
сумын хөгжил, ирээдүйн боломжууд 
болон түүнд Оюу толгойн оруулж буй хувь 
нэмрийн талаар санал бодлоо хуваалцсан 
байна. Ханбогд сумын Засаг дарга 
Ш.Эрдэнэжаргал Ханбогд сум газар зүйн 
хувьд онцлог бүсэд оршдог тухай дурдаад 
Оюу толгой “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих 
Сан”-гаар дамжуулан тус суманд хийгдэж 
буй бүтээн байгуулалтыг онцолсон байна. 

Ханбогд, өмнөд бүс нутгийн стратегийн 
ач холбогдол бүхий хөгжлийг тодорхойлох 
сум

Өмнийн цэнхэр говь... Өвөг дээдсээс 
өвлүүлсэн эрдэс баялгийн өлгий нутаг... 
Өнөө цагт монголчуудыг дэлхийн энд 
хүргэх эдийн засгийн том боломж... 
Ингэж л хардаг байлаа. Харин энэ удаа 
дэлхийн дайдад яригддаг Оюутолгойн орд 
газар орших Ханбогд сумын Засаг дарга 
Ш.Эрдэнэжаргалыг “VIPERSON”-доо урьж 
ярилцлаа.

-Төрж өссөн нутаг усаа санагалзан 

яриагаа эхлэх үү, хоёулаа?
-Би Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 

уугуул. Ажил амьдралын гараагаа ч 
нутгаасаа эхэлсэн. Одоо ч нутагтаа л аж 
төрж байна даа. Аав, ээжээс долуулаа. 
Санжмятав гэж айлын хоёр дахь хүү. Бага 
нас хөдөөний хөрслөг бор жаалуудын 
адил л өнгөрсөн. Онцгойрч омтгойрох 
зүйл байхгүй ээ. Ер нь хүний цаашдын 
амьдралын зам мөр эцэг, эх нарийндаа бол 
гэр бүлийн хүмүүжлээс шууд шалтгаалдаг 
юм шиг санагддаг. Мэдээж, эзэмшсэн 
боловсрол, цэцэрлэг, сургууль чухал ч суурь 
нь эцэг, эхийн заавар зөвлөгөө, хандлага, 
арга барилтай холбоотой байж, хүний 
амьдралын цаашдын гол зан чанарыг 
тодорхойлдог юм байна гэж боддог ш дээ.

-Суурь хүмүүжил гэснээс та чинь 
Монгол Улсын анхны эрэгтэй цэцэрлэгийн 
багш байх аа?

-Тийм ээ, би Монгол Улсын цэцэрлэгийн 
анхны эрэгтэй багш. 1988 онд Монголын 
сурган хүмүүжүүлэх дунд сургууль буюу 
цэцэрлэгийн техникум анхны эрэгтэй 
элсэлтээ авахад элссэн. Анги маань анх13 
хөвгүүнтэй байсан ч хоёр нь л төгссөний 
нэг нь би. Би мэргэжлээрээ бахархдаг. 
Цэцэрлэгийн багш чинь бурхадтай 
ажилладаг юм шүү дээ. Уг нь Өмнөговиос 
зургуулаа урлагийн чиглэлээр суралцахаар 
шалгалтанд орохоор ирсэн ч одоо энэ 
хошин урлагийн Хүрлээ бид хоёр үлдээд 
сүүлдээ би хасагдаад манай хүн Багшийн 
сургуулийн кино драммын ангид орсон 
юм. Тэгээд л би цэцэрлэгийн багшийн 
техникумыг сонгосон доо.

-Содон сонголт байж, таны мэргэжлийн 
сонголт. Тэгээд мэргэжлээрээ хэр удаан 
ажиллав даа?

-Сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагад сүүлийн долоон жил, өмнө 
нь цэцэрлэгийн эрхлэгчээр жил гаруй 

ажилласан гэхээр нийтдээ есөн жил 
ажилласан юм байна. Хожим Монгол 
Улсын эдийн засгийн их сургууль, 
Удирдлагын академийг төгссөн. Сонирхол 
гэвэл дуу хөгжим. Эргээд харахаар, соёл 
урлаг, боловсролын салбарт, дунд нь 
амьдралын шаардлагаар уул уурхайн 
салбарт зургаан жил ажилласныг эс 
тооцвол 30 дахь жилдээ ажиллаж байна. 
Анх цэцэрлэгийн багш эрэгтэй гэхээр 
хүмүүс их гайхаж байсан. Хааяа нэг яаман 
дээр ажил хөөцөлдөөд ирэхээр амархан ч 
бүтнэ. Цэцэрлэгийн багш эрэгтэй байдаггүй 
болоод ч тэр үү, их сонин... Тиймдээ ч 
эзэмшсэн мэргэжлээрээ бахархаж, галбын 
говийнхоо ирээдүй болсон нялх балчир 
үрс, хүүхэд багачуудынхаа төлөө сэтгэл 
гаргаж, зүтгэж ажилласан. Өнгөрсөн 
хугацаанд сум, аймгийнхаа үе үеийн 
удирдлага, найз нөхөд, хамт олонтой 
хамтран хийж хэрэгжүүлсэн ажил, санаж 
сэдсэн бүхий л зүйл маань хүүхэд залууст 
хандсан байдаг юм. Манай Ханбогд сум 
түүхэндээ ганцхан цэцэрлэгтэй байсан. 
1964 онд байгуулагдсан, хоёрхон бүлэгтэй 
цэцэрлэг маань 50 хүүхэд, 7-8 ажилтантай 
л байлаа. Гэтэл сүүлийн үед уул уурхайтай 
холбоотойгоор шилжилт хөдөлгөөн, 
хүмүүсийн нягтаршил ихсэж, тэр хэрээр 
нийгмийн асуудлууд тулгарч байна. 
Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, соёл урлагийн 
хүрэлцээ муудсан. Тиймээс би сургуулийн 
өмнөх боловсролын асуудлаар аймаг, 
орон нутгийн удирдлагуудтай ярилцаад 
орон нутгийн цэвэр хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгцээ шаардлагатай цэцэрлэгийг 
шинээр байгуулах, хуучнаа өргөтөх ажилд 
ханцуй шамлан орсон. Ямартай ч хуучин 
хоёр бүлэгтэй байсан цэцэрлэгээ өргөтгөж 
таван бүлэгтэй болгосноор 125 хүүхэд 
хамрагдаж байна. Шинээр 170 хүүхдийн 
цэцэрлэгийг орон нутгийн хөрөнгө 

оруулалтаар бариулж, ашиглалтанд өглөө. 
Анх сургуулиа төгсөж ирээд 21 дүгээр 
цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан 
юм. Цэцэрлэгээ өргөтгөж, 22 гэж тусад нь 
салгасан. Өдгөө 180 хүүхдийн даацтай ч 250 
хүүхэд явж байна. 21 дүгээр цэцэрлэг 120 
хүүхдийн даацтай ч 170-180 орчим хүүхэд 
хүмүүжиж байна. 

-Ингэхэд суманд цэцэрлэгийн насны 
хэдэн хүүхэд байдаг юм бэ?

-Хамран сургах хүүхэд 750 орчим 
байдаг. Одоо удахгүй шинээр 200 хүүхдийн 
цэцэрлэг ашиглалтанд орно. 100 хувь биш 
ч хоёр гурван жилдээ болчихно л гэж харж 
байгаа. Бас удахгүй 640 хүүхдийн сургууль 
нээлтээ хийх гэж байгаа. Өнөөдрийн 
байдлаар хуучин сургуульдаа өргөтгөл 
хийгээд 400 хүүхдийн сургуульд 650 орчим 
хүүхэд суралцаж байна. Шинэ сургууль 
ашиглалтанд орчихоор болоод л явчихна. 
Ачаалал хэвийн болно гэж харж байгаа. 

-Танай гэр бүлийн хүн бас цэцэрлэгийн 
багш гэж дуулсан. Гэр бүлээ танилцуулаач?

-Миний хань Дорноговь аймгийн 
Алтанбулаг сумын хүн. Хамтдаа 
цэцэрлэгийн багшаар суралцаж төгссөн. 
Би чинь нутагтаа нэг цэцэрлэгийн багш 
авчирч, соёлын үрийг тариулсан хүн ш дээ... 
/Инээв./Амьдрал сайхаан. Би чинь дөрвөн 
хүүтэй. Гурван бэр,дөрвөн ачтай “архаг” 
өвөө... Том хүү маань МУИС-ийг Төрийн 
захиргаа удирдлагын мэргэжлээр төгссөн. 
Дунд хүү ШУТИС-д сурч байгаад одоогоор 
жилийн чөлөө аваад ажил хийж байна. 
Дараагийнх нь Улаанбаатар их сургуулийн 
комьпютер графикийн ангийг дүүргэсэн. 
Харин бага маань КУДС-д кино урлагийн 
ангид суралцдаг. Ер нь бол хүн өөрөө 
хөгжлийн гол капитал. Би сургуулийн өмнөх 
боловсролын мэргэжилтэн. Тэр утгаараа 
Монголын боловсролын хөгжил хөтөлбөрт 
өөрчлөлт хийгээд явж байгаа ч чамлалтай 
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санагддагыг нуухгүй. Сургуулийн өмнөх 
нас гэдэг дадал хэвшлийн үе. Шуудхан 
хэлчихэд, бид зөв монгол хүнийг бий 
болгох ёстой. Дэлхийн улс орны иргэдэд 
тухайн улсын иргэнээрээ бахархдаг 
байдал тод анзаарагддаг. Үндэсний өв 
соёл уламжлалаа авч үлдэх нь зөв гэдгийг 
дэлхийн хөгжлийн түүхээс ч харж болно. 
Том мэргэжил, шинжлэх ухааныг сурдаг 
судалдаг. Харин бид хүүхдэд монгол хүн 
гэх сэтгэхүйг суулгаж өгөх ёстой юм шүү 
дээ. Бид дэлхийн олон юмны анхдагч нь 
монголчууд гэж хөөрдөг. Гэтэл өнөөдөр эх 
хэлээ мэдэхгүй харийн хэлээр шулганадаг 
хүүхэдтэй УИХ-ын гишүүн байна. Хүүхдийн 
буруу биш л дээ. Гэхдээ л хэл, соёлоо ч 
мэдэхгүй байна гэдэг “гамшиг” шүү. 

-Сургуулийн өмнөх насны боловсролоос 
гадна дуу, хөгжимд дуртай гэсэн. Бие 
даасан тоглолт ч хийж байсан гэл үү?

-Багын урлагт дуртай хүүхэд байсан. 
Цэцэрлэгийн техникумд хүмүүжүүлэгч 
багшаар суралцаж байхдаа ч дуу хөгжмөө 
орхиогүй. Хүмүүс намайг мэргэжлийн 
дуучин эсвэл хөгжимчин гэж ойлгоод 
байх шиг байдаг. Үнэндээ би чинь хүсэл 
сонирхлоо л хөгжүүлсэн хүн. 2011 
онд 80 гаруй дуутай анхны бие даасан 
цомгоо гаргаж байлаа. Өдгөө хоёр цомог 
гаргахад бэлэн болчихсон байж байна. 
“Засаг ноёны саарал” дууныхаа үг, аяыг 
өөрөө зохиож дуулсан байсан. Одоо ард 
түмэндээ морины хэмээн хүндлэгддэг 
дуучин Батбаяр, дуучин Төрмандах хоёр 
дуулж байна. Би чинь 2011 онд Монгол 
Улсын Соёлын тэргүүний ажилтан, 2012 
онд Ё. Отгонбаяр Боловсролын сайд байхад 
Боловсролын тэргүүний ажилтан болсон. 
Товчхондоо, боловсрол соёлын салбарт 
зүтгэсэн хөдөлмөрийг маань төр үнэлсэн 
гэх гээд байна л даа. /инээв/

-Уул уурхайтай, уул уурхайн 

тээвэрлэлтийн боомттой гээд Ханбогд сум 
онцлог, давуу тал ихтэй бүс нутаг. Тэгээд ч 
зам дагаж хөгжил гэдэг үг бий байх аа?

-Ханбогд сум онцлог ихтэй нь үнэн. 
Тэр ч утгаараа Ханбогд сум ирээдүйд 
Ханбогд хот болох ёстой. Болгох учиртай 
юм байгаа юм. Өнөөдрийн Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар Ханбогд 
сумын нутаг дэвсгэр дээр ямар ямар том 
стратегийн ач холбогдол бүхий уул уурхай, 
аж ахуй үйлдвэр байна вэ гээд аваад үзвэл 
олон боломж бий. Мэдээж өөрийн чинь 
хэлсэнчлэн дэлхийн хэмжээнд яригддаг 
Оюутолгойн орд байна. Нефтийн уурхай 
байна. Газарзүйн байршлаар нь авч 
үзвэл Ханбогд сум Өмнөговь бүс нутгийн 
томоохон стратегийн ач холбогдол бүхий 
хөгжлийг тодорхойлох сум яах аргагүй 
мөн. Манай сум урд талаараа Хятад улстай 
хил залгаа. Ханбогд сум өөрөө Гашуун 
сухайт гээд хилийн боомттой. Баруун 
талаараа Баян-Овоо сумтай хил залгаа. 
Сумынхаа газар дээр Оюутолгойн ордтой. 
Зүүн талаараа Дорноговийн Хатанбулаг, 
Мандах сумтай, зүүн хойд талаараа Манлай 
сумтай хил залгаа. Түүнчлэн зүүн хойд 
талдаа Цагаан суваргын алт, зэсний орд, 
жаахан зүүн тийшээгээ Хармагтайн орд, 
хойд талдаа Цогт-Цэцийн Тавантолгойн 
уурхай гээд Монгол орны томоохон хөрөнгө 
оруулагч, төсөв санхүү бүрдүүлэгч том 
уул уурхайнуудын яг гол, төв хэсэгт нь 
байрладаг. Стратегийн хувьд хөгжих бүрэн 
боломжтой. Үүнээс үүдээд Ханбогд сумын 
хүн амын төвлөрлийг бий болгох, хүнийхээ 
хүчээр хөгжих, уул уурхайгаа түшиглэх 
бололцоотой. Гэхдээ уул уурхай гэж 
хэлтийхгүй хөгжих бодлоготой байх ёстой. 

-Тэр ч тийм шүү. Уул уурхай бол 
нөхөн сэргээгдэхгүй баялаг. Орд газрын 
нөөц баялаг дуусаад л уул уурхайн үйл 
ажиллагаа зогсоно гэдгийг монголчууд нэг 

л сайн тооцоолохгүй байх шиг. Харин та 
өөр ямар өнцөг боломжийг онцолж байна 
вэ. Мэдээж гарц гаргалгаа үргэлж байдаг. 
Гэхдээ хилийн бүс нутгийн удирдлагаар 
ажиллаж байгаа хүний хувьд Ханбогдын 
ирээдүйг хэрхэн төсөөлж, төлөвлөж буй 
чинь сонин байна л даа?

-Ханбогд сум Монгол Улсад төдийгүй 
дэлхийд хоёр бөхтэй тэмээгээрээ 
тэргүүлдэг.Тэр утгаараа ирээдүйд брэнд 
болох, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хөгжих 
боломжоо буюу мал аж ахуйгаа орхиж 
огт болохгүй. Уул уурхай бол шавхагддаг 
нөөц. Газрын баялаг дуусахад Ханбогд 
юуг түшиглэсэн хот болохоо нарийн сайн 
тооцоолох ёстой нь үнэн. Уул уурхайтай 
холбоотой үйлдвэржилтийн бүтээн 
байгуулалтаа дагаад хөнгөн үйлдвэрээ 
хөгжүүлэхээс гадна тэмээгээ мартаж 
болохгүй. Бас манай сум гавилууд 
овгийн илүү нугаламт хоньтой. Энэ хоёр 
дээрээ тулгуурлаад мал аж ахуйгаа уул 
уурхайтай зэрэгцүүлээд хөгжүүлэх ёстой 
юм. Дэлхий, Монгол Улсын хэмжээнд, 
Монгол төр, Монгол Улсын эдийн засгийн 
гол салбарын нэг уул уурхайг хөгжүүлж 
ажиллана гэсэн бодлого явж байгаа учраас 
уул уурхайгаа түшиглээд уламжлалт мал 
аж ахуйгаа аваад явах учиртай юм л даа. 
Бид, хоёр бөхт тэмээгээ үүлдэр болгоод 
батлуулчихсан. Одоо гавилууд омгийн 
хонио сайжруулах судалгааны арга зүйгээ 
батлуулчихаад байж байна. Мэдээж газар 
тариаланг орхиж болохгүй. Манай сумын 
иргэд ногоогоо тарьдаг, хүлэмжийн аж 
ахуй эрхэлдэг. Тойрсон энэ олон уул 
уурхайнуудад тарьсан хүнсний ногоогоо 
нийлүүлдэг. Орон нутгийнхаа малчид, 
хөдөлмөрчид, бизнес эрхлэгчдийг аль 
болох өөрсдөө хангалттай орлого олох 
бизнес эрхлэх боломжоор хангах тал дээр 
анхаарч ажиладаг. 

-Хүлэмжийн аж ахуй эрхэлдэг гэлээ. 
Нарийн ногоо тарьж байна уу?

-Хэтийн зорилгоо бодолцвол 
Ханбогд суманд шинэ сортын брэнд 
бүтээгдэхүүнийг бий болгох ёстой. Өөрөөр 
хэлбэл, гадаад дотоодын олон хөрөнгө 
оруулагч буюу бизнес эрхлэгчид, үндэсний 
хэмжээний том компаниудын сонирхол 
Ханбогд суман дээр байгаа учраас эд 
нартайгаа уялдуулаад орон нутагт хамтын 
ажиллагаагаа сайжруулж, эд нарынхаа 
оролцоотойгоор хөгжинө үү гэхээс биш, сум 
ганцаараа дангаараа зүтгээд амжилтанд 
хүрэхэд бэрх. Өнөөдрийн байдлаар Ханбогд 
суманд бүртгэлтэй 7500 хүн байна. Ирж 
очдог хөдөлгөөнтэйгөө нийлээд 10 гаруй 
мянга... Оюутолгой төсөл дээр 10 гаруй 
мянган хүн ажиллаж байна. Цагаан 
хадан дээр хил боомт, нүүрс баяжмалын 
тээвэрлэлттэй холбоотойгоор 20 гаруй 
мянган хүн ам байна. Ингээд бодохоор 
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээр байнгын 
бараг аймгаас илүү хүн амын хөдөлгөөн 
бий болчихож. Хамгийн багадаа л 40 
гаруй мянган хүн амын хөдөлгөөн байна. 
Энэ их хүн урсгалыг зөв ашиглах юм бол 
Ханбогд суман дээр бүтээн байгуулалт 
хийж, хөгжих боломж хангалттай бий. Бид 
хөгжинөө л гэж байгаа юм чинь хүмүүсээ 
зөв зүйтэй байршуулах, хүнээ олон болгох 
бодлогыг бариад төвлөрөлт менежмэнтээ 
зөв хийчихвэл боломж хангалттай байна. 
Товчхондоо Ханбогд бол донор сум...

-Донор гэдгээ тодруулбал?
-Ойлгомжтой шүү дээ. Хүнээр бол, 

цусаа хүнд өгчихөөд цусаа сэлбэхийн тулд 
чанарлаг хүнс амин дэм хэрэглэх ёстой биз. 
Тэрэн шиг л... Ханбогд сум аймгийн төсөвт 
бодит хувь нэмэр оруулдаг цөөн сумын 
нэг. Жилээр нь авч үзвэл аймгийн төсвийн 
39 хувь, татварын 55 хувийг Ханбогд сум 
дангаараа бүрдүүлдэг. Ний нуугүй хэлэхэд 
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харамсалтай юм ч бас байдаг л юм.
-Тухайлбал, юунд харамсаад байна вэ?
-Хэдийгээр аймагт төдий хэмжээний 

төсөв бүрдүүлдэг ч улсын төсөв батлагдах 
үед манай суманд бусдын жишгээр тэрбум 
гаруйхан төгрөг л төсөвлөгддөг. Гэхдээ 
сүүлийн үед УИХ-ын гишүүд, татварын 
орлогын зохих хувийг тухайн орон нутагт 
үлдээх тухай асуудлыг хөндөж байгаа 
дуулдсан. Маш зөв бодлого болно шүү, энэ. 
Хэрэвзээ батлагдаадахвал Монгол Улсын 
захдуу байгаа орлогогүй, ашиггүй сумдад 
өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бий 
болно. УИХ дээр бодлого нь зангидагдаад 
хууль эрхзүйн орчин нь баталгаажиж, 
тухайн орон нутаг олсон орлогынхоо 
зохих хувийг зарцуулах эрхтэй болчихвол 
Ханбогд сум маань Монгол Улсынхаа 
томоохон жишиг хот болох ирээдүй тийм 
ч хол биш... Жишиг хот болохын төлөө 
ажиллана. Дээр би Ханбогд бол донор 
сум гэж хэлсэн. Гэвч өнөөдөр донор 
сум маань ямархуу хөгжилтэй байна вэ, 
үнэхээр өөрийнхөө хөрөнгөөр дотоод 
асуудлаа шийдэж чадаж байна уу гэвэл 
үнэндээ үгүй. Улсаас төсөвлөсөн жаахан 
хөрөнгөөр, жаахан л юм хийнэ. Хэдийгээр 
тооцоо данс харахад Ханбогд том орлого 
олж, арвин татвар авдаг том сум мэт 
харагддаг ч улсын журам хуулийн дагуу л 
ажилладаг. Хийх, бүтээх юм их ч санаан 
зоргоор болохгүй байна. Их хөгжилд 
хүрч, том хот болохын тулд тодорхой 
хэмжээний хөрөнгө зарцуулж бүтээн 
байгуулалт хийх ёстой. Тэр хэрээр хөдлөх 
хамрах хүрээ маань тэлнэ. Цаашлаад 
улсынхаа жишиг хот болох зам нээгдэнэ. 
Тэгж чадахгүй байгаа нь үнэндээ эмгэнэл 
юм шүү. Хэрвээ Ханбогд сум жилд 10-20 
тэрбум төгрөг зарцуулах эрхтэй болчихвол 
өөрсдөө замаа тавьж, дэд бүтцээ байгуулж, 
сургууль цэцэрлэгээ барина. Энэ их чухал. 

Ний нуугүй хэлэхэд би, уул уурхайн сайн 
юмыг сайн, саар юмыг саар л гэж хэлдэг. 
Угтаа Оюутолгой компани Ханбогд сумын 
томоохон бүтээн байгуулалтыг бүгдийг 
хийж өгч байна. Нууж хаах юм байхгүй. 
Өнөөдөр Ханбогд сум төсвөө тэлж байж 
маргааш хот болно. Төсвөө тэлчихвэл 
Оюутолгойг харалгүй асуудлаа шийдчихнэ. 
Шударга байх хэрэгтэй л дээ. Өнөөдөр 
манай суманд сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолбор, зам, дэд бүтэц, бохир, дулааны 
шугам, усны үйлдвэр, соёлын төв, малын 
төв лабортори, хүн эмнэлэг гээд бүх том 
бүтээн байгуулалт Оюутолгойн хөрөнгө 
оруулалт буюу Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сангийн санхүүжилтээр хийгдээд 
явж байна. Тэр утгаараа бид Оюутолгойд 
талархдаг. Хувь хүний зүгээс Оюутолгой 
монголчуудыг сургаж, нэр төртэй дэлхийн 
том технологийг ашиглаж, ажиллуулж 
байгаа нь Монголын ард түмэн, аав, ээжийн 
охидыг дэлхийн хаана ч очсон гологдохгүй 
ажиллах мэргэжилтэн болгож байна л гэж 
хардаг. 

Ярилцлагийн үргэлжлэлийг “Нээлттэй 
хаалга” сонингоос эсвэл www.ot.mn цахим 
хуудсаар зочлон уншаарай.

Сэтгүүлч З.Урансүх

• Гомдол: Энэ хугацаанд орон нутгийн иргэдээс 9 гомдол 
ирснийг шийдвэрлэсэн байна.  

• Санал: Санал 1 ирсэн.   
• Хүсэлт: Орон нутгийн талуудаас нийт 37 хүсэлт хүлээн авч, 

36 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.  Хүсэлтүүдийн төрөл, 
шийдвэрлэсэн байдал:

2018 ОНЫ ЭХНИЙ 3 УЛИРЛЫН 
БАЙДЛААР ОРОН НУТГААС 
ИРҮҮЛСЭН САНАЛ, ГОМДОЛ БОЛОН 
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ:



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

12  |  ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС
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Мэдээллийг бэлтгэсэн: Д.Батаа, О,Батзориг, 
Г.Баттөр, Б.Танхилдулам, С.Эрдэнэбат

Гэрэл зургийг: Ц.Мөнхчулуун, Э.Идэрбаатар, 
А.Хатан-Оол, Б.Гийгүүлэн, Өмнөговь аймгийн 
цахим хуудас

Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал, Б.Ариунцэнгэл
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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.
Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-ыг ot.mn цахим 
хуудаснаас унших боломжтой.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг, 1 
давхар
Утас: 976-11-331880,
Факс: 976-11-331885
Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, “Хан–
Уул” зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Даланзадгад офис, 
Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6048)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн 
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7647)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ

“Оюу толгой” компани агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
тасралтгүй хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. Байнгын 
хяналт шинжилгээний давуу тал нь хэмжилтийн 
мэдээг хугацааны хувьд нэг минутын нарийвчлалтай 
хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт холбогдох стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд 
автоматаар хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Ингэснээр стандарт 
шаардлагад үл нийцсэн тохиолдолд цаг алдалгүй дүн 
шинжилгээ хийж, эх үүсвэрийг тодорхойлон сайжруулах 
арга хэмжээг даруй авч хэрэгжүүлэхэд нэн тустай юм. 
Станц#1 (ХС) буюу хяналтын цэгийг  уурхайн талбайн 
салхины дээд талд буюу баруун хойд буланд, бусад 3 
станцийг уурхайн үйл ажиллагаанаас орчны агаарын 
чанарт өөрчлөлт, нөлөөллийг үзүүлж байгаа эсэхийг 
хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох салхины 
доор байршлуудад тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг 
“Манлай” ажилчдын суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 

(ХХУТ)-ыг Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд тус 
тус суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 
2018 оны VIII сарын 16-ээс IX сарын 15-ны хоорондох 
нэг сарын хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны хоногийн дундаж агууламжийг Монгол Улсын 
агаарын чанарын үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулан танилцуулж 
байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд салхины дундаж 
хурд 4.5 м/с буюу олон жилийн дундаж орчимд байсан. 
Хур тунадасны нийлбэр 15.7 мм буюу олон жилийн 
дундаж орчимд байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж 
агууламж өмнөх сартай ижил байна. Энэ сарын хувьд 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж дунджаар хяналтын 
Станц#1 (ХС)-д 0.005мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.008 мг/м3, 
Станц#3 (ХХБ) -д 0.004 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.005 мг/
м3  тус тус агууламжтай байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс ямагт бага байв.
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