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11. ТЭЭВЭР БА ДЭД БҮТЭЦ
11.1 ОРШИЛ
Энэ бүлэгт Оюу Толгой төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зам, агаар болон төмөр замын тээвэр,
цахилгаан эрчим хүч, усан хангамж, хог хаягдлын байгууламж, эрүүл ахуй, ариутгах татуурга,
боловсрол, холбоо зэрэг тээвэр болон нийгмийн дэд бүтцийн талаар өгүүлнэ. Төсөл хэрэгжих газар
нь Ханбогд сум бөгөөд энд дэд бүтэц, үйлчилгээ маш хязгаарлагдмал. Энэ суманд засмал зам гэж
байхгүй, хэрэглээний усаа худгаас эсвэл зөөврийн машинаар хангадаг, хог хаягдлын менежмент
болон эрүүл ахуй, ариутгах татуургын байгууламжууд хангалтгүй бөгөөд өнөөгийн байдлаар
нийгмийн хангамж үйлчилгээ нь өсөн нэмэгдэж буй хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол болон бусад
хэрэгцээг хангаж чадахааргүй болсон.

11.2 АРГАЧЛАЛ
Тээвэр болон дэд бүтцийн талаарх тоо баримтыг олон нийтэд ил байдаг мэдээллийн эх
сурвалжууд болон Оюу Толгойн өөрсдийн болон Оюу Толгойд томилогдсон бусад зөвлөхүүдийн
хийсэн цуврал судалгаануудын үр дүнгээс нэгтгэн авсан болно.
Мэдээллийн анхдагч эх сурвалжууд
Оюу Толгой нь 2008 онд Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгааг
санхүүжүүлсэн бөгөөд уг судалгааг Монгол Улсын Бодлого судлалын төв болон Хүн амын сургалт,
судалгааны төв хийж гүйцэтгэсэн. Төслийн талбайн хөрш сумдуудад илүү дэлгэрэнгүй Оюу Толгой
төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд судалгааг дээрх ижил мэдээллүүд дээр үндэслэн
2009 онд хийсэн байна. Үндсэн судалгааг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд, дэд судалгааг Ханбогд,
Манлай, Баян-Овоо, Цогтцэций болон Даланзадгад сумдад явуулсан. Энэхүү судалгааны хүрээнд
нийтийн тээвэр, орон нутгийн болон бүс нутгийн дэд бүтэц, өрхийн бүтэц, эд хөрөнгө, өмчлөлийн
чиглэлээр мэдээлэл цуглуулсан болно.
Ханбогд сумын талаарх гол мэдээллүүдийг Оюу Толгойн Олон нийтийн харилцаа ба тогтвортой
хөгжлийн хэлтсээс тус сумын Засаг даргын тамгын газраар дамжуулан төрийн байгууллагын гол
ажилтнуудтай ярилцлага хийх замаар цуглуулан авсан бөгөөд тухайн мэдээллүүдийг 2010 оны
Сумын нийгмийн мэдээллийн санд оруулсан байна. Энэхүү мэдээллийн сан нь Ханбогд сумын хүн
амын нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтийг бүртгэх зорилгоор Олон нийтийн харилцаа ба тогтвортой
хөгжлийн хэлтсээс боловсруулан гаргасан дотоод хяналт шинжилгээ, төлөвлөлтийн баримт бичиг
бөгөөд 2005-2010 онуудад цуглуулсан мэдээллүүдээс бүрддэг. Уг мэдээллийн санг Олон нийтийн
харилцаа ба тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн болон орон нутгийн байгууллага, иргэдийн өдөр тутмын
харилцаанд үндэслэн нэмэн баяжуулж байдаг юм.
Оюу Толгой нь 2011 оны 3 сарын 13-20 нд Замын хөдөлгөөний бүртгэлийн судалгаа-г явуулсан
бөгөөд энэ нь төслийн талбайгаар орж гарч байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг бүртгэх, мөн сумын
хэмжээний бусад зам дээрх хөдөлгөөнийг хянах зорилготой байв.
Дээрх судалгааны үр дүнгээс гадна төслийн үйл ажиллагаанд олон тооны байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээг суурь судалгааны мэдээллийг баталгаажуулах зорилгоор хийсэн
байна. Үүнд:


Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, III боть, Олборлолт ба
боловсруулалт, Эко Трэйд ХХК, Улаанбаатар хот 2006;



Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, I боть, Оюу
Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх зам болон дэд бүтцийн зурвас, Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө болон Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, Эко Трэйд ХХК, 2004;



Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тодотгол, Оюу Толгойгоос
Гашуун Сухайт хүртэлх зам болон дэд бүтцийн зурвас, 2006.

Мэдээллийн хоёрдогч эх сурвалжууд
Үндэсний болон аймгийн хэмжээний дэд бүтэц, тээврийн салбарын мэдээллийг Дэлхийн банк
болон Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас Монгол Улсад болон Өмнийн Говийн бүс нутагт явуулсан
хэд хэдэн судалгаанаас авч ашигласан. Үүнд: С.Очирбат, Монгол улсын хөдөө орон нутгийн
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замын асуудлууд, 2010 оны 10 сар, Дэлхийн банк, Өмнийн Говийн бүсийн байгаль орчны үнэлгээ,
2010 оны 1 сар; Дэлхийн банк, Монгол Улсын өмнө хэсгийн дэд бүтцийн стратеги, Вашингтон хот
2009 он, болон Нэгдсэн үндэстний байгууллага, Монгол Улсын замын салбарын нөхцөл байдал,
2006 нар багтана.
Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх замын талаарх мэдээллийг Оюу Толгой төслийн Оюу
Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх авто замын техник-эдийн засгийн үндэслэл, I боть,
Улаанбаатар хот, 2010 судалгаанаас авав. Мэдээллийн бусад жижиг эх сурвалжуудыг энэ бүлгийн
холбогдох хэсгүүдэд ишлэл байдлаар оруулсан болно.

11.3 ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА
1990 оны хүртэл Монгол Улсад тээврийн үйлчилгээг төрийн өмчит байгууллагууд улсаас маш их
хэмжээний татаас дэмжлэг аван явуулдаг байв. Харин 1990 оноос хойш зорчигч тээвэр болон ачаа
тээвэр, хотын нийтийн болон агаарын тээврийг хувьчилснаар төрийн болон хувийн өмчийн
байгууллагууд өрсөлдөх болсон. Гадаад орчинд бас нэг чухал өөрчлөлт гарсан нь Хятад улстай
хийх худалдаа маш их өргөжсөн явдал бөгөөд ойрын хэдэн арван жилд тээврийн дэд бүтцийн
үйлчилгээ, хэрэгцээ шаардлагад энэ нь нөлөөлөх юм. Авто замын ачаа тээвэр нь тухайн салбарт
голлох үүрэгтэй ч хот суурин газрууд хоорондоо алс хол зайтай байрладгаас үүдэн агаарын тээвэр
нь стратегийн хувьд чухал хэвээр байна.

11.3.1 Замууд болон хурдны замууд
Монгол Улсын үндэсний замын сүлжээ нь гурван хурдны зам, улсын мэдлийн хатуу хучилттай
замууд болон олон тооны шороон замуудаас бүрдэнэ. Монголд гурван үндсэн хурдны авто зам
байдаг нь Азийн хурдны (АХ) замын сүлжээний нэг хэсэг бөгөөд Монгол улсыг Азийн бусад оронтой
1
болон Европ тивтэй холбодог юм. AХЗ-3 нь Монгол Улсын зүүн хойд хэсгийг Оросын холбооны
улстай холбосон 1,009 км урт, AХЗ-32 нь улсын зүүн хэсгээс баруун хэсэг хүртэл 2,325 км урт,
AХЗ-4 нь хойд хилээс урд хил хүртэл 758 км үргэлжилнэ. Зураг 11.1–т Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрийг дайрсан Азийн хурдны замын хэсгийг харуулав.
Монгол улсад байгаа авто замуудыг хоёр бүлэгт ангилна. Үүнд:


Улсын чанартай авто зам нь нийслэл хот, аймгийн төвүүд, том хотууд, хилийн чухал боомтууд
зэргийг холбосон Монгол Улсын Засгийн газрийн шийдвэрээр тодорхойлсон замууд болно;



Орон нутгийн чанартай авто зам нь аймгийн төвүүдийг сумын төвүүдтэй холбодог, улсын
чанартай замд холбогдоогүй авто замуудыг хэлнэ. Мөн сумын төвийг бусад багууд болон
хөдөөгийн малчид, хүн ам суурьшсан хэсгүүдтэй холбодог дотоодын замууд гэж бий.

Монгол Улсын авто замын сүлжээ нь (улсын болон орон нутгийн чанартай авто замуудыг
оролцуулан) нийт 49,250 км урт бөгөөд 21 хот суурин, 160 сумын төв, бусад жижиг суурин
газруудыг холбодог. Улсын чанартай нийт замын 76%, орон нутгийн нутгийн чанартай нийт замын
98% нь шороон зам бөгөөд нийт замын уртын 88%-ийг эзэлнэ.
Замын хучилтаар ангилсан үзүүлэлтийг Зураг 11.1-т харуулав.

1

2003 оны 11 сарын 4-ны Азийн хурдны замын сүлжээний талаар Засгийн газар хоорондын гэрээг 2005 оны 7
сарын 4-нд Бангкок хотод болсон Засгийн газар хоорондын хурлаар баталгаажуулж, гарын үсэг зуран
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Нэмэлт мэдээлийг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Ази Номхон далайн бүсийн Эдийн
засаг,
нийгмийн
хорооны
дараах
хаягаас
авна
уу.
http://www.unescap.org/ttdw/index.asp?MenuName=AsianHighway
Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 4 of 33

Зураг 11.1: Монгол Улсын авто зам хучилтын төрлөөр
Сайжруулсан
шороон зам 3.8%
Хайрга
3.9%

Асфальт 3.1%
Битумаар давхар хучсан зам
0.6%
Цемент
0.2%

Шороон зам
88.4%

Эх сурвалж: Нэгдсэн үндэстний байгууллагын мэдээ

2

Улсын чанартай авто замын сүлжээний нийт урт нь олон улсын зам, хурдны замуудыг
оролцуулаад 11,219 км юм. Үүнээс ойролцоогоор 1,500 км нь хатуу хучилттай, 1,440 км нь хайрган
зам, 1,346 км нь сайжруулсан шороон зам бөгөөд бусад нь энгийн шороон замууд болно.
Аймгийн төвүүдийг бусад бүс нутагтай холбох үүднээс улсын сүлжээ нь орон нутгийн чанартай
авто замын сүлжээтэй холбогдсон байдаг. Орон нутгийн шинж чанартай 38,000 км урт замын
ердөө 400 км нь хатуу хучилттай, 500 км нь хайрган, бөгөөд энэ сүлжээний 97% нь шороон зам
болно. Энэ нь зорчигчдын зам туулах хугацааг уртасгаад зогсохгүй тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээ,
орон нутгийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд хүргэхэд
хүндрэл бэрхшээл учруулдаг. Хучилтгүй зам болоод замын тэмдэглэгээ муу хийгдсэнээс (замаас
гаран хажуугаар нь явах боломжийг бий болгодог) Өмнийн Говийн байгаль орчны бохирдлын
3
голлох хүчин зүйл болж байна.
Хил хүртэл хатуу хучилттай байдаг ганц зам нь Улаанбаатар хотоос ОХУ-ын хил хүрсэн зам юм.
Одоогоор Замын-Үүд болон Хятад улсын хил хүрсэн хатуу хучилттай зам барьж байгуулах
4
шатандаа явж байна. 2008 оны байдлаар Улаанбаатар хотоос Даланзадгад (Өмнөговь аймгийн
төв) хүрэх улсын чанартай замын 56 км нь хатуу хучилттай, 220 км нь сайжруулсан шороон зам,
284 км нь шороон зам юм. Монгол Улсын авто замын сүлжээг Зураг 11.2-т үзүүлэв.

2

Нэгдсэн үндэсний байгууллага. Монгол Улсын замын салбар, 2006.

2

Ibid.

3

Ibid

4

Дэлхийн банк (Монгол Улсын тээвэр):
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/
EXTEAPREGTOPTRANSPORT
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Зураг 11.1: Монгол Улсын авто замын сүлжээ
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Монгол Улсад авто замын салбарыг ерөнхийд нь хариуцдаг байгууллага бол Авто замын газар
бөгөөд тус байгууллага нь Засгийн газрын авто замтай холбоотой бодлогыг хэрэгжүүлэх, зам
барих, арчлах, аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжлийн заавар, удирдамж үзүүлэх, зам болон гүүрийн
барилгын болон засварын ажлыг удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй.
Замын салбарт хийх Засгийн газрын хөрөнгө оруулалт сүүлийн жилүүдэд өсөн нэмэгдсээр ирсэн
бөгөөд зам тээвэр нь алс хол бүс нутгуудад хүрэх болон уул уурхайн олборлолт, хайгуул
судалгааны түвшинг дээшлүүлэх гол хөшүүрэг болж байгаа тул Засгийн газар нэн тэргүүнд энэ
салбарыг анхаарч байна.
Замын салбарыг хөгжүүлэхэд хандивлах хөрөнгийг Монгол Улсын Замын санд хуримтлуулдаг. Тус
сан нь авто бензин, дизелийн түлшний албан татвар, авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар,
улсын төсөв зэрэг янз бүрийн эх үүсвэрээр санхүүждэг. 1992 оноос хойш Монголд ойролцоогоор
164 сая ам. долларын өртөг бүхий замын бүтээн байгуулалтын төслүүд хэрэгжсэн байна. Эдгээр
төслүүдийг Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк (АХБ), Европын холбоо, Япон улсын Засгийн газар,
Арабын хөгжлийн Кувейт сан зэрэг төрөл бүрийн эх үүсвэрүүдээс авсан зээл, техникийн туслалцаа,
5
буцалтгүй тусламжаар санхүүжүүлсэн байна.
Өнөөдрийг хүртэл хэрэгжүүлж ирсэн хамгийн том хэмжээний авто замын сүлжээний бүтээн
байгуулалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнүүдийг дурдвал:


Авто замын сүлжээний бүтээн байгуулалтын дунд хугацааны мастер төлөвлөгөө, АХБ: 1995;



Монгол Улсын Тээврийн салбарын хөгжлийн стратеги, Дэлхийн банк: 1996;



21-р зууны Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол Улсын Засгийн газар: 1999;



“Мянганы зам” төсөл буюу Монгол Улсын авто замын сүлжээний хөгжлийн шинэ стратегийн
бодлого, Монгол Улсын Засгийн газар: 2001;



Мянганы хөгжлийн зорилтуудад суурилан гаргасан Монгол Улсын үндэсний хөгжлийн стратеги,
Монгол Улсын Засгийн газар: 2007;



Авто замын сүлжээг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө, АХБ: 2009.

Зураг 11.3-т авто замын салбарт орсон хөрөнгө оруулалтын хэмжээг харуулав. Зураг 11.2: Авто
замын сүлжээний хөрөнгө оруулалт, тэрбум. төгрөг, 2009 – 2012

Эх сурвалж: С.Очирбат, 2010

6

5

Нэгдсэн үндэсний байгууллага. Монгол Улсын замын салбар, 2006

6

“ Монгол Улсын хөдөөгийн замын асуудлууд”, С.Очирбат, 2010 оны 10 сарын 27.
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11.3.2 Автобусны тээвэр
Автобусны тээвэр нь Монгол Улсад хамгийн өргөн тархсан тээврийн төрөл юм. Улаанбаатар хот
болон аймгуудын төв, сумын төвүүдийн хооронд хувийн аж ахуйн нэгжүүд зорчигчдыг тээвэрлэж
байна. Зорчигчдыг тээвэрлэхээс 2-3 хоногийн өмнө зорчих зарыг тараадаг. Улаанбаатар хот болон
Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадын хооронд өдөр бүр автобус явдаг (Хүснэгт 11.1). Автобус бүр
28 суудалтай бөгөөд энгийн хуваариар явдаг автобусны үйлчилгээний үнэ нь харьцангуй хямд
ажээ.
Хүснэгт 11.1: Хот хоорондын автобусны тээвэр (Улаанбаатар болон Өмнөговь аймгийн хооронд)
Хувийн тээврийн
компани
Аж Мянган ХХК

Чиглэл
УБ–ӨГ–УБ

Автобусны
төрөл

Суудлын
тоо

7 хоногт зорчих
тоо
Өвөл
Зун

Том хүний нэг
талдаа
зорчих үнэ, ₮

Паз 3305
28

7

7

20,500
(ойролцоогоор
16 ам. доллар)

Хараацайн Жигүүр ХХК

УБ–ӨГ–УБ

Паз 3305

28

7

7

20,500

Бат-Ундрах ХХК

УБ–Ханбогд

Паз 3305

28

1

1

25,500

Тайлбар: 1,650 төгрөг = 1 ам. доллар
ӨГ гэдэг нь Өмнөговь, УБ гэдэг нь Улаанбаатар хот.
Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар 2008, 2009 оны дэд судалгааны тайланд дурдагдсан.

Хувийн микро автобуснууд мөн Улаанбаатар хот болон Дундговь аймгийн хооронд зорчигч
тээвэрлэдэг боловч тогтсон хуваарь гэж байдаггүй бөгөөд суудал нь дүүрэхээр л хөдөлдөг. Эдгээр
тээврийн хэрэгслүүдийн ихэнх нь хүн тээвэрлэх албан ёсны зөвшөөрөлгүй байдаг.

11.3.3 Төмөр замын тээвэр
7

Монгол улсын төмөр замын сүлжээ нь 1,815 км урт, өргөн цагирагтай төмөр замтай бөгөөд түүний
1,110 км нь Орос Хятадыг холбосон үндсэн төмөр зам, 238 км нь Монгол Улсын дорнод хэсэгт
байдаг бөгөөд Оросын төмөр замд бие даан холбогдсон, харин үлдсэн 477 км зам нь үндсэн төмөр
замаас салбарласан төмөр замууд байдаг. Төмөр замын ачаа тээвэр нь Монгол Улсын олон улсын
8
худалдааг тээвэрлэхэд хамгийн том байр суурь эзэлж байна.

11.3.4 Агаарын тээвэр
Агаарын тээвэр нь үндэсний тээврийн салбарт мөн чухал байр суурь эзэлдэг бөгөөд өргөн уудам
нутагт алс хол байрладаг суурин газруудыг холбодог. Олон улсын агаарын тээврийн үйлчилгээний
98% нь Улаанбаатар хотод байрлах Чингис хаан олон улсын нисэх буудлыг ашигладаг ба
дотоодын агаарын тээвэр нь даралтад бус сэнсэн хөдөлгүүрт онгоцонд зориулсан гүйлтийн зам
бүхий 17 нисэх онгоцны буудалтай.

11.3.5 Усан зам, боомтууд ба усан тээвэр
Монгол Улс нь усан боомт байхгүй далайд гарцгүй орон бөгөөд хамгийн ойр орших усан боомт
гэвэл Монгол-Хятадын хилээс зүүн урагш орших БНХАУ-ын зүүн эргийн усан боомтууд юм.
Дотоодын усан тээвэр ч маш хязгаарлагдмал. Хөвсгөл нуурт Сүхбаатар хөлөг онгоц, 3 ачааны

7

Төмөр замын дэр модны хэмжээс нь дугуй явах замын хоорондох дотоод зай. Өргөн төмөр зам нь 1.520 мм.
Эх сурвалж: ТТГ Дэлхийн тайлан мэдээ 2010: www.cia.gov
8

Дэлхийн
банкны
цахим
хуудас
(
Монгол
Улсын
тээвэр):
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/
EXTEAPREGTOPTRANSPORT.
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хөлөг, 30 орчим моторт завь ажилладаг. Үүнээс гадна Ховд, Дорнод болон Сэлэнгэ аймгуудад 20
9
орчим моторт завь ажилладаг байна.

11.3.6 Цахилгаан эрчим хүч
Монгол Улсад дулаан хангамжийн үндсэн эх үүсвэрт дараах зүйлс багтдаг:


Дулааны болон эрчим хүчний станцууд, эдгээр нь Улаанбаатар болон цөөхөн хэдэн хотуудыг
орон сууцны дулаан, халуун ус, цахилгаанаар хангадаг;



Халаалтын бойлерууд нь хэд хэдэн байшин барилгуудаас бүрдэх жижиг хэмжээний төвлөрсөн
хангамжийн системийг дулаан, халуун усаар хангадаг. Аймгийн төвүүд болон томоохон
сумдууд ихэвчлэн энэ төрлийн халаалтыг хэрэглэдэг;



Хувь айлуудын халаалтын зуухнууд нь гэр хороололд хэрэглэгддэг бөгөөд нүүрс, аргал, мод
түлж эсвэл бензин шатахуун шатааж тос түлж, халаадаг. Гэрийн зуух нь үр ашиг муутай
дулааны эх үүсвэр бөгөөд агаарын бохирдлын гол эх үүсгэвэр болдог талаар сурвалжуудад
тэмдэглэгдсэн байна.

Улаанбаатар хотын дулааны сүлжээг саяхан өргөжүүлж, хотын төвийн хэсгийг дулаан, халуун
усаар хангах үйлчилгээг нэмэгдүүлсэн бөгөөд мөн зарим аймгийн төвүүд дэх дулаан хангамжийн
системийг сайжруулсан байна. Гэхдээ эдгээр системийн ихэнх нь засвар үйлчилгээ муутайгаас
10
ажилладаггүй эсвэл үйл ажиллагааны үр ашиг муутай явагддаг.
Улаанбаатар хотод дулааны болон эрчим хүчний хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэх гурван станц
(нүүрсээр ажилладаг) байдаг боловч хотын ихэнх оршин суугчид болон хөдөөгийн хүн ам
уламжлалт зуух, дулааны бойлерыг ашигласаар л байна. Монгол Улсын бараг л бүх аймгийн
төвүүдэд цахилгаан эрчим хүчийг төвийн системээс авах буюу эсвэл жижиг дизель хөдөлгүүрээр
хангадаг.
Үр ашиг багатай, (эдийн засгийн болон үйл ажиллагааны хувьд) хангалттай бус хэмжээний
цахилгаан, дулааны хангамж нь ялангуяа Монгол орны хөдөө орон нутагт байнгын тулгамдсан
асуудал болсоор байна. Монгол Улсын хүн амын хувьд дулааны хангамж нь хүйтнээс эсэн мэнд
гарахад шийдвэрлэх нөлөө үзүүлдэг. Монголын хүн амын 72% нь цахилгаан эрчим хүчинд
хангагдсан (голлон төвийн системд) бол зөвхөн Улаанбаатар хотын хүн амын 47.1% нь, аймгийн
төвүүдийн хүн амын 35.4% нь улсын татаас бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд
холбогдсон байдаг.
Энэ нь хөдөө орон нутгийн хүн амын бараг 64% нь уламжлалт зуухыг ашиглаж байгаа, мөн ихэнх
хэсэг нь цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй байна гэсэн үг юм.
Гэрийн нөхцөлд өвлийн турш зуухыг нүүрс шатааж халаадаг. Ядуу айл өрхүүд жилийн төсвийнхөө
гуравны нэг хувийг нүүрс худалдан авахад зарцуулж байна. 11 2020 он хүртэлх хугацаанд дулаан
болон цахилгаан эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ жилд 4%-5% өсөх тооцоо байна. Дунд хугацааны
цахилгаан эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтад жилд 65 сая ам. доллар шаардлагатай
байгаа бөгөөд дулааны хангамжийн салбарт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ нь
150-200 сая ам. доллар болж байгаа юм.12

9

http://www.ub-mongolia.mn/economy-a-industry/transport-and-road/water-and-sea-transport.html.

10

Одоогийн хот суурины салбарын үзүүлэлт, Монгол Улс, Хялбаршуулсан үнэлгээ, Азийн хөгжлийн банк, 2008
оны 10 сар.
11

Дэлхийн банк. Монгол Улс: Хөгжлийн мэдээ. Монгол Улс ба эрчим хүч. Эх сурвалж: http://web.worldbank.org,
2011.
12

Дээр дурдсан, worldbank.org
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11.3.7 Усан хангамж
Монгол орны усны нөөц нь дэлхийн дунджаас талбайн хувьд ихээхэн доогуурт тооцогддог. Тус
3
улсын нэг иргэнд жилд 11,182 м ус ноогддог.13 Монгол Улсын усны зарцуулалтын нийт хэмжээ нь
3
жилд 540 сая м . Түүний 80%-ийг үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт, 20%-ийг гэр ахуйн хэрэгцээнд
14
зарцуулдаг. Ундны усны 80% нь уст давхаргаас хангагддаг (Бүлэг B6: Усны нөөц-ийг харна уу).
Улаанбаатар хот нь Туул голын ай сав газарт байрладаг. Улаанбаатар хотын өдөрт хэрэглэх усны
3
хэмжээ нь 150-170 мянган м бөгөөд үүнийг Туул голын дагуух дөрвөн худгаас 100 км урт
хоолойгоор дамжуулан шахуургын станцад хүргээд хотын төв дотор 350 км урт шугам хоолойгоор
түгээн хангадаг.
Хотын хүн амын 50% нь гэр ахуйн усны хэрэгцээгээ төвлөрсөн хангамжийн сүлжээнээс авдаг бол
15
үлдсэн хувь нь усны худаг болон зөөврийн усаар хэрэгцээгээ хангадаг байна. Улаанбаатар хотын
нэг сая орчим оршин суугчдын 50% гаруй нь гэр хороололд амьдардаг бөгөөд тэдний өдөр тутмын
нэг хүнд ногдох усан хангамж нь 5-10 л байгаа нь ДЭМБ-аас тогтоосон хамгийн доод түвшний
талд нь ч хүрэхгүй байгаа бөгөөд гэр хорооллын цөөхөн айл л хотын усны шугам сүлжээнд
16
холбогдсон. Засгийн газраас 2006 онд явуулсан санал асуулгаар Монгол Улсын нийт өрхүүдийн
17
тэн хагас нь цэвэр усаар бүрэн хангагдаж чаддаггүй гэсэн тоо гарчээ. Зөвлөлт холбоот улс
задран унасны дараа дэд бүтцийн салбарыг авч явах, хөгжүүлэхэд хүндрэл учирсан бөгөөд үүний
улмаас усан хангамжийн тал дээр ихээхэн доголдол үүссэн байна. 18
Бараг бүх аймгийн төвүүд ямар нэг том голын эрэг дээр оршдог нь тухайн орон нутгийн усан
хангамжийн гол эх үүсвэр нь болдог байна. Аймгийн төвүүдэд төвлөрсөн усан хангамж бараг
байхгүй. Хөдөө нутгуудад сумын төвийн оршин суугчид болон малчид ундны ус, ахуйн хэрэгцээний
болон малаа услах усаа худгаас (өрөмдсөн болон гараар ухсан худгууд) хангадаг. 19

11.3.8 Хог хаягдал, бохир усны байгууламжууд
Монгол Улсын бохир усны шугам сүлжээ нь Азидаа хамгийн мууд ордог бөгөөд зөвхөн хүн амын
30% нь ариун цэврийн шаардлага хангасан бохир усны шугамд холбогдсон байдаг. Нийт бохир
усны зөвхөн цөөн хувь нь цэвэрлэх байгууламжаар дамжин цэвэрлэгддэг бөгөөд цэвэрлэх
байгууламжуудын ихэнх нь 1995 оноос өмнө байгуулагдсан тул үйл ажиллагаа нь доголдсон,
хязгаарлагдмал байдаг. Мөн дутуу цэвэршүүлсэн ба цэвэрлэх байгууламжид цэвэршүүлээгүй
бохир усыг гол мөрөн, бусад урсгал ус болон шууд хөрсөнд цутгах хандлага ажиглагдаж байна. Гэр
хороололд оршин суугчид ихэнхдээ ухсан нүхэнд эсвэл ил задгай бие засдаг нь олон нийтийн
эрүүл мэндэд эрсдэл учруулж байна.
Хог хаягдлын системийн багахан хэсэг нь хатуу хог хаягдлыг цуглуулах боловсронгуй
менежменттэй. Дээр үед төлөвлөсөн хот газрууд ерөнхийдөө хатуу хог хаягдлыг цуглуулах тал
дээрээ сайн бэлтгэгдсэн боловч гэр хороололд байдал огт өөр байдаг. Гэр хорооллынхны дунд
явуулсан санал асуулгаар оршин суугчид 100% ариун цэвэр тааруухан, хог хаягдал авах тал
дээрээ муу ажилласнаас болж хорхой шавьж, хулгана үүрлэсэн талаар гомдолтой байгаагаа

13

“Уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол орны хот суурины усны эмзэг байдалд нөлөөлөх нь” тайлан. Усны газар,
Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ба Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Байгаль орчны
хөтөлбөр. Улаанбаатар 2011.
14

Жилийн тайлан. Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам. Улаанбаатар. Admon хэвлэлийн
газар: 2007.
15

“Уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол орны хот суурины.......(дээр дурдсан).

16

http://reliefweb.int.

17

“Уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол орны хот суурины.......(дээр дурдсан).

18

Монгол Улсын усны дэд бүтцийн хөгжлийн төлөв байдал ба асуудлууд, Ж. Даваасүрэн, 2008 оны 10 сарын
20.
19

Одоогийн хот суурины салбарын үзүүлэлт, Монгол Улс, Хялбаршуулсан үнэлгээ, Азийн хөгжлийн банк, 2008
оны 10 сар.
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20

илэрхийлжээ. Ихэнх төвлөрсөн газруудад хог хаягдлыг цуглуулах тал дээр боломжийн боловч
21
ерөнхийдөө хогийг хамгаалалтгүй газар асгах буюу ил задгай овоолдог.
Улаанбаатар хотод гэр хорооллын оршин суугчид бохир ус, угаадас болон зуухнаасаа гарсан
үнсийг өвлийн улиралд шууд гудамжинд асгадаг байна. Аймгийн төвүүдэд цөөхөн хогийн
байгууламжууд байдаг бөгөөд гэрийн болон бусад хог хаягдлыг хотын захад зориулалтын газар
булж устгадаг.22 Монгол Улсад хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын болон
хандивлагч орнуудын хэд хэдэн хөтөлбөрүүд ялангуяа Улаанбаатар хотод хэрэгжиж байна.
“Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын мастер төлөвлөгөө”-г Японы Олон улсын хамтын
ажиллагааны байгууллагатай (JICA) хамтран 2004-өөс 2007 оны хооронд боловсруулсан бөгөөд нэг
гол үр дүн нь ойролцоогоор 4 га газрыг хамарсан Улаанчулуутын хогийн цэгийг байгаль орчны
хяналт, менежмент бүхий шинэ хог хаягдлын цэг болгон сайжруулж, байгуулсан явдал юм.23

11.3.9 Байр орон сууц24
Монголчуудын уламжлалт сууц бол гэр (модон унь, хана бүхий эсгий бүтэцтэй) юм. Гэр нь
нүүдэлчин ард түмэнд хамгийн тохиромжтой амьдрах оромж байсан бөгөөд учир нь хялбар нүүлгэж
болдог (хурдан угсардаг), хөнгөн жинтэй (нэг хүн гэрийг угсарч болно), зөөврийн зориулалттай юм.
Хөдөө нутгуудад ихэнх хүмүүс одоо ч гэсэн гэрт, өвөл нь мод шавраар хийсэн өвөлжөөнд
амьдарсаар байна. Хот газруудад иргэд гэр, орон сууц болон модон, тоосгон байшинд амьдарч
байна.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад хотын хүн ам огцом өсч, хүн амын хэт төвлөрөл явагдаж байна.
Хот суурин газруудад социализмын үед Засгийн газраас сууцаар хангадаг байв. Харин социализм
задран унасны дараа төрийн болон хувийн салбарынхан цөөхөн тооны шинэ орон сууц барих
болсон. Үүнээс үүдэн одоо хот суурин газруудад орон сууцны хомсдол бий болж, байрны үнэ
нэмэгдэх болсон байна. Байр худалдан авах чадваргүй иргэд гэрт амьдардаг. Эдгээр хүмүүсийн
бөөгнөрөн амьдардаг газрыг гэр хороолол гэдэг бөгөөд гэр хорооллыг зөвшөөрөлгүй албан бус
суурьшил гэж үздэг. Монгол Улсын хот суурин газруудад энэхүү гэр хороолол улам өргөжин тэлж
байна.
Улаанбаатар хотын хүн амын 60% нь иймэрхүү хотын захын албан бус суурингуудад амьдарч
байгаа бөгөөд төвлөрсөн шугам сүлжээ бүхий усан хангамж, ариун цэврийн нөхцөл хангасан
бохирын шугам, хатуу хучилттай зам, нийтийн тээвэр зэрэг дэд бүтцийн үйлчилгээ дутмаг байна.
Эдгээр хотын захын гэр хороолол нь Улаанбаатар хотын төв хэсгийн барилгажсан хэсгийг бүслэн
байрлах бөгөөд бага нягтралтай, бөөгнөрсөн хашаагаар тойрон хүрээлэгдсэн гэр, дан байшингууд
25
холилдон байдаг.

11.3.10 Боловсрол
Монгол Улсын Засгийн газрын хувьд нэн тэргүүний шийдэх асуудлын нэг бол боловсролын салбар
бөгөөд Засгийн газрын зорилго нь өв тэгш бие бялдартай, өндөр боловсрол мэдлэгтэй залуу үеийг
хүмүүжүүлж, тэдний бие даан сурч, ажиллах, амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэн, тал бүрийн мэдлэг
26
олгох явдал юм.

20

Монгол Улс, Тогтвортой хөгжлийн үндэс, PPIAF, Дэлхийн банк, 2007.

21

Одоогийн хот суурины салбарын үзүүлэлт, Монгол Улс, Хялбаршуулсан үнэлгээ, Азийн хөгжлийн банк, 2008
оны 10 сар.
22

Монгол Улсын байгаль орчны дүн шинжилгээ, Монгол Улс, АХБ, 2005.

23

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/Монгол улс/waste.pdf

24

Бүс нутгийн хөгжил, хот төлөвлөлт, орон сууцыг сайжруулах олон улсын бодлого ба туршлага. НҮБ-ын Бүс
нутгийн хөгжлийн төв, 2005
25

Монгол Улсын хотын хүн амын өсөлтийг зохицуулах асуудал: хот төлөвлөлтийн шилдэг шийдлүүд. Дэлхийн
банк 2010
26

Эдийн засгийн салбарын хуулийн эмхтгэл, 2006
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Монгол Улсын боловсролын салбар нь хуучин Зөвлөлт холбоот улсын боловсролын шат дамжлага
болох цэцэрлэг, арван жилийн сургууль, их дээд сургууль гэсэн загвараар явдаг. 1990 оноос эхлэн
зах зээлийн эдийн засагт шилжих үед сургуульд элсэгчдийн тоо цөөрсөн бөгөөд харин сүүлийн үед
дахин нэмэгдэж, бага сургуульд суралцагсдын хэмжээ 97% (улсын дундаж) болсон.
Монгол Улс нь төрөөс санхүүждэг ерөнхий боловсролын системтэй. Одоогоор 700 гаруй төрийн
болон хувийн цэцэрлэг байдаг бөгөөд 3-аас дээш насны хүүхдүүд хамрагддаг. Хуучин социалист
орнуудын нэгэн адил Монгол Улсын сургуулийн систем нь арван жилийн сургалттай бөгөөд
ерөнхий боловсролыг 11 жилийн сургалттай болгон шилжүүлж байна. 2008 оноос эхлэн сургуульд
хүүхдүүдийг зургаан настайгаас нь элсүүлэх болсон. Зайлшгүй эзэмших суурь боловсролыг найман
жилээр олгодог. Хичээлийн жил 9 сарын 1-нд эхэлдэг. Сумын төвүүд дэх сургуулиудад ихэвчлэн
хөдөөнөөс хүүхдүүд ирж сурдаг. Эдгээр сургуулиудын ихэнх нь наймдугаар ангийн боловсрол
олгодог бөгөөд ерөнхий боловсрол эзэмших хүүхдүүд цаашид сурахын тулд аймгийн төвд очиж
сургуульд сурах хэрэгтэй болдог. Улаанбаатар болон Эрдэнэт зэрэг хотуудад зарим хувийн
сургуулиуд байдаг боловч сургалтын чанарын хувьд янз бүр байдаг.

11.3.11 Мал эмнэлэг
1992 онд мал сүргийг хувьчилснаар малчдыг хууль ёсны эзэмшигч болгосон бөгөөд хэрэглэгчдэд
найдвартай сайн чанарын бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэхийн тулд малын эрүүл мэнд болон ариун
цэврийг хангах үүргийг малчдад даатгасан. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний салбарыг 1998 онд
хувьчилсан бөгөөд улмаар мэргэжлийн түвшний хувийн бизнесийг хөгжүүлэх боломжийг олгосон.
Уг хувьчлалыг даган төрийн байгууллагын зарим үүрэг хариуцлага малчдад шилжсэн бөгөөд мал
эмнэлгийн үйлчилгээний салбарынхны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох шаардлагатай болсон
байна.
Улсын өмчийн (аймгийн) ба сумдад байрлах хувийн гэсэн хоёр төрлийн мал эмнэлгийн үйлчилгээ
байдаг. Гэсэн хэдий ч мал эмнэлгийн үйлчилгээг сумын захиргаа болон мал эмнэлгээр дамжуулан
ихэвчлэн малчид өөрсдөө үзүүлдэг.
Аймгийн мал эмнэлгийн газар нь мэргэжлийн эмч нараас бүрдсэн жижиг багтай бөгөөд малын онц
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ба эмчлэх, мөн малчдын гэр бууц болон бусад
байгууллагыг ариутгах цэвэрлэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Нийт 15 сумдад орших 23 хувийн мал
эмнэлэг нь (2008 оны судалгаагаар) тухайн сумын малын онцлогоос шалтгаалж өөр өөр үйлчилгээ
явуулдаг ч ерөнхийдөө вакцинжуулах, өвчин эмгэгийг тодорхойлох, оношлох, нялх мал угжих,
өтгүйжүүлэх, арьсны өвчинг эмчлэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг байна.
Малын эрүүл мэндийн талаар эмчид хандсан тохиолдлыг бүртгэвэл:


Малчдын 85.7% нь бүх үйлчилгээнд хамрагддаг;



Малчдын 11.9% нь тохиолдлоор үйлчилгээнд хамрагддаг;



Малчдын 2.4% нь огт үйлчилгээнд хамрагддагүй байна.

11.4 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
11.4.1 Замын сүлжээ
Аймгийн замууд
Өмнөговь аймаг нь аймгийн төв Даланзадгад хотыг бусад сумуудтай болон Дундговь аймагтай
холбосон нийт 1,672 км урттай орон нутгийн чанартай замтай. Одоогийн байдлаар хэдэн томоохон
уурхайнууд руу чиглэсэн замуудаас бусад нь хөдөлгөөний ачаалал багатай замууд байдаг. Замын
сүлжээг доорх Error! Reference source not found.-д харуулав
.
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Зураг 11.3: Өмнөговь аймгийн замын нэгдсэн сүлжээ
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Уул уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа замуудад Улаанбаатар хүрэх тээврийн замууд,
аймгийн төвөөр дамжин бусад тээвэр хийх чиглэл рүү очих зам болон Гашуун Сухайтаар дамжин
Хятад улсын хил рүү хүрдэг нүүрс тээвэрлэлтийн зам орно. Сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд
Засгийн газраас Өмнөговь аймагт хийсэн замын засварт оруулсан хөрөнгө оруулалтын ихэнх нь
(2,340.7 сая төгрөг буюу ойролцоогоор 2 сая ам. доллар) Даланзадгад сумын замыг сайжруулахад
27
зарцуулагдсан ба багахан хэсэг нь аймгийн бусад сумуудын замыг сайжруулахад зарцуулагдсан.

27

Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, (Дэд судалгаа) 2009.
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Зураг 11.4-т тус аймагт байрлах улсын чанартай замыг харуулав.
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Зураг 11.4: Улсын чанартай зам, Өмнөговь аймаг

Эх сурвалж: Ситрус партнерс, зургийг 2010 онд авав.

Нүүрс тээвэрлэдэг зам
Таван Толгойн нүүрсний ордоос Гашуун Сухайт хүртэл нүүрс тээвэрлэх 270 км урт сайжруулсан
28
зам байдаг. Одоогоор уг зам дээр өдөрт 800 орчим хүнд даацын ачааны машины зорчиж байна
(замын хөдөлгөөний судалгааг үзнэ үү). Энэ замыг Хятад улсын хил хүрэх байнгын төмөр зам
байгуулах хүртэл түр хугацаанд байгуулсан бөгөөд энэхүү тайланг хийж байх үед энэ замыг
ашигласаар л байв. Таван Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх шинэ төмөр замыг Монгол Улсын
29
Засгийн газар байгуулахаар төлөвлөж байна.

11.4.2 Автобусны тээвэр
Өмнөговь аймагт автобусны тээврийн сүлжээ болон тээврийн систем нь доорх хэсгээс бүрдэнэ.
Үүнд:


Аймгийн төвийн дотоодын тээвэр;



Даланзадгад хотыг сумуудтай холбосон хот хоорондын тээвэр;



Мөн Даланзадгадаас Улаанбаатар болон Гашуун Сухайт, Шивээ хүрэн, Замын-Үүд зэрэг сумын
төвүүд, хилийн боомтуудыг оролцуулан Дундговь, Өвөрхангай аймгуудыг холбосон нэмэлт
маршрутууд орно.

Аймгийн төвөөс сумдууд руу явдаг албан ёсны нийтийн тээвэр нь Делика маркийн микро
автобуснууд байдаг. “Говийн тээвэр” компани нь Даланзадгадаас Тавантолгой болон Цогтцэций
сум хүртэл өдөр тутам тодорхой хуваарийн дагуу өөрийн 8 суудалтай микро автобуснуудаар
зорчигч тээврийн үйлчилгээг 6 маршрутаар үзүүлдэг бөгөөд үнэ нь 300 төгрөг (0.36 ам. доллар)
байдаг. Чиглэлийн бус тээврийг Орост үйлдвэрлэсэн УАЗ 469 маркийн машинтай иргэд гүйцэтгэдэг
боловч тодорхой хуваарь байхгүй. Мөн аймгийн төв дотор зорчигч тээвэрлэх зөвшөөрөл бүхий 23
такси байдаг бөгөөд үнэ нь нэг километрт 1,500 төгрөг (1.10 ам доллар) байдаг. Хувийн такси
үйлчилгээ байдаг бөгөөд үнэ нь харилцан адилгүй. Хүснэгт 11.2-т төслийн нөлөөллийн талбайд
орших сум хоорондын болон бусад нийтийн тээврийн албан ёсны маршрутын үнийг харуулав.

28

Таван Толгойн нүүрсний төслийн тойм, А.Эрдэнэпүрэвийн тайлан, Түлшний бодлогын газрын дарга, Эрдэс
баялаг эрчим хүчний яам, Монгол Улс. 2010 оны 11 сар.
29

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй шилдэг 26 төслүүд. Эх сурвалж: http://www.business-Монгол
улс.com/Монгол улс/2010/11/02/6567/, 2010 оны 11 сар.
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Хүснэгт 11.2: Нийтийн тээврийн үнэ (төгрөг)
Сумын нэр

Улаанбаатар хот

Ойролцоох
сумууд

Аймгийн төв

Хилийн боомт

Баян-Овоо

25,000

10,000

5,000

8,000

Мaнлай

25,000

15,000

7,000

15,000

Ханбогд

25,000

6,000

5,000

12,000

Цогтцэций

35,000

10,000

5,000

6,000

Даланзадгад

25,000

0

5,000-8,000

15,000

Тайлбар: 1,650 Төгрөг = 1 ам. доллар
Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 2008 оны тоо баримт. Дэд судалгааны тайлан, 2009.

11.4.3 Төмөр замын тээвэр
Төслийн нөлөөллийн талбайд төмөр зам байхгүй.

11.4.4 Агаарын тээвэр
Даланзадгад хотын дотоодын нисэх буудал Гурвансайхан нь Монгол Улсын Иргэний нисэхийн
ерөнхий газрын харъяанд байдаг. Энэ нисэх буудал нь цагт 60 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай. Аэро
Монголия болон Изнис Эйрвэйз компаниуд нь Даланзадгад болон Улаанбаатар хотын хооронд
зорчигч тээврийн тогтмол үйлчилгээг үзүүлдэг.

11.4.5 Усан зам, боомтууд ба усан тээвэр
Өмнөговь аймагт усан тээвэр байхгүй.

11.4.6 Цахилгаан эрчим хүч
Өмнөговь аймагт цахилгаан түгээх нэгдсэн сүлжээ байдаггүй. Нийгэм, эдийн засгийн суурь
30
судалгаанаас үзэхэд , Өмнөговь аймгийн өрхийн 35% нь цахилгаан эрчим хүчийг сумдын төвөөс,
32% нь нарны эрчим хүчний эх үүсвэрээс, 26% нь дизель цахилгаан үүсгүүрээс, 5% нь салхин
сэнснээс, 1.6% нь бензин цахилгаан үүсгүүрээс тус тус хангадаг. Даланзадгадын ихэнх өрхүүд
(92.5%) төвийн цахилгаан хангамжийн системд холбогдсон бол бусад сумын төвийн ихэнх өрхүүд
дизель цахилгаан үүсгүүрийг ашигладаг. Гэр хорооллын зарим өрхүүд нарны зай хураагуур,
салхины эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн аль алийг хэрэглэдэг (дунджаар 50-100). Харин хөдөөгийн
оршин суугчид нарны зай хураагуур болон салхины эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг их хэмжээгээр
ашиглаж байна (дунджаар 100). Хүснэгт 11.3-т Өмнөговь аймгийн эрчим хүчний эх үүсвэрийн
талаар харуулав.
Хүснэгт 11.3: Өмнөговь аймгийн эрчим хүчний үүсвэрүүд
Дулааны эх үүсвэр

Хүчин чадал

Дизель станц
Нарны зай хураагуур

120 kВт
30 кВт

Maнлай

Салхины эрчим хүч

120 kВт

Ханбогд

Дизель станц

120 kВт

Цогтцэций

Дизель станц

120 kВт

Сумын нэр
Баян-Овоо

Даланзадгад

Нүүрсээр ажилладаг ДЦС

6 МВт

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 2008 оны тоо баримт. Дэд судалгааны тайлан, 2009.

30

Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, (Дэд судалгаа) 2009.
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Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын хөрөнгө оруулалтаар аймгийн төвд 2000 онд дулааны станцыг
байгуулсан бөгөөд түүнээс хойш ажилласаар иржээ. Энэхүү дулааны станц нь тус бүр нь 3 МВт
чадалтай хоёр турбинтэй, хоёр бойлертэй ба тэр нь цагт 27 тонн уур гаргах хүчин чадалтай. Зураг
11.5 –д Даланзадгадын дулааны станцыг харуулав.
Зураг 11.5: Даланзадгадын дулааны станц

Эх сурвалж: Хьюндай компаний хэвлэл31

Даланзадгад хотын айл өрхүүдийн багахан хэсэг нь (12%) төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд
холбогдсон бөгөөд харин Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай болон Цогтцэций сумдад ийм хангамж огт
байхгүй. Эдгээр дөрвөн сумын айл өрхүүдийн 98% нь уламжлалт мод, нүүрс, аргал зэргийг түлдэг
зуухаар гэрээ халаадаг. Мод, нүүрс, аргал зэрэг нь хоол ундаа хийхэд ашигладаг өргөн тархсан
түлш юм.

11.4.7 Усан хангамж
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд усан хангамжийн гол эх үүсвэрүүд нь гүний худгууд байдаг. Усыг
худгаас цэвэршүүлэлгүйгээр ган, төмөр эсвэл хуванцар хоолой бүхий сүлжээгээр (ялангуяа
ихэвчлэн Даланзадгад хотод) дамжуулан түгээх буюу эсвэл зөөврийн усаар (бусад хотуудад)
хангадаг. Түгээх систем нь шаардлага хангаагүй, заримдаа чанарын хувьд тааруу, мөн ус түгээх
32
сүлжээний алдагдал нь усан хангамжид нүүрлээд байгаа гол асуудал юм.
Өрхийн 1% -иас бага
нь төвлөрсөн усан хангамжид холбогдсон бөгөөд ихэнх нь гэр хороололд амьдарч байна.
Хөдөөгийн усны худгийн талаар хийсэн суурь судалгаанаас харахад худгуудын ердөө 54% нь таг
хаалтаар хамгаалагдсан байдаг байна. Худгууд нь гэр хорооллын бүх өрхүүдийн ундны ус, ахуйн
хэрэгцээ болон мал аж ахуйг усаар хангадаг гол эх үүсвэр ажээ.
Хүснэгт 11.4-т Даланзадгад сум болон төслийн нөлөөллийн талбайд орших 4 суманд байгаа
худгуудын тоо хэмжээ, төрлийг харуулав. Санал асуулга, судалгаанд оролцсон малчдын 60% нь
ерөнхий усан хангамж сайн, заримдаа зун болон намрын улиралд ус ихээхэн хэрэглэдэг үеэр ус
ховорддог, ялангуяа Баян-Овоо, Манлай болон Цогтцэций сумдад ховорддог талаар ярьж байв.

31

Ишлэл: Монгол Улсын нүүрсээр ажилладаг станцууд, http://www.industcards.com/st-coal-Монгол улс.htm

32

Азийн хөгжлийн банк (АХБ). Зүүн өмнөд говийн хил орчмын хот сууринг хөгжүүлэх төсөл. Байгаль орчны
ерөнхий үнэлгээний тайлангийн төсөл-Өмнөговь. 2010 оны 2 сар
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Хүснэгт 11.4: Усны худгуудын тоо хэмжээ, төрөл
Гүний худаг

Бетон ханатай
худаг

Гүехэн худаг

Гар худаг

Нийт худгийн
тоо

Баян-Овоо

21

22

24

264

331

Манлай

48

45

82

258

433

Ханбогд

38

7

39

302

386

Цогтцэций

23

12

57

160

252

Даланзадгад

30

0

2

75

107

Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд судалгааны тайлан, 2009.

11.4.8 Хог хаягдал, бохир усны байгууламжууд
Нийтийн хог хаягдлын байгууламжууд Өмнөговь аймаг даяар хангалттай бус, хаягдлыг дахин
боловсруулах, ачих цуглуулах ажил ч учир дутагдалтай бөгөөд учир нь тааруухан хөгжсөн хог
хаягдлын цэг нь айл өрхүүдээс хэт их зайтай байрладаг байна. Гэр ахуйн хог хаягдлыг ихэвчлэн
зууханд түлж шатаадаг. Одоогоор хатуу хог хаягдлыг тээвэрлэдэг, ачиж цуглуулдаг хоёр
байгууллага аймгийн төвд бий. Эдгээр нь:


Даланзадгад хотын Захирагчийн ажлын албаны дэргэдэх Нийтийн ахуйн үйлчилгээний газар
нь нийт 18 ажилтантай. Тус газрыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлдэг бөгөөд аймгийн төвийн
нийтийн талбай, замыг цэвэрлэж, тохижуулах үүрэгтэй (хог хаягдлыг ачиж цуглуулах ажил
орно);



2005 онд Даланзадгад хотод хатуу хог хаягдлыг боловсруулдаг “Гүний ус” ХХК байгуулагдсан
бөгөөд 16 ажлын байрыг бий болгоод байна. 2005-2007 онуудад уг боловсруулах байгууламж
нь 10,000 тонн хатуу хог хаягдлыг ачиж цуглуулж, ангилж сортлон, боловсруулаад байгаа
бөгөөд 2007 онд Оюу Толгойн тусламж дэмжлэгтэйгээр тус байгууламжид полиэтилен буюу
гялгар уутыг дахин боловсруулдаг тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан. Тус компани нь иргэдээс
1,855 кг хэрэглэгдсэн полиэтилен буюу гялгар уутыг худалдан авч, дахин боловсруулан 21
худгийн таг үйлдвэрлэсэн байна.

Мөн хог хаягдлын менежментээс гадна “Гүний ус” ХХК нь ундны усны байгууламж, бохир ус
ариутгах, цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг Даланзадгад хотод ажиллуулдаг.
Одоогоор төслийн нөлөөллийн талбайд орших сумдад 13 хог хаягдлын цэг байна. Хог хаягдлын
цэгүүд нь нийт 17.5 га газрыг хамрах бөгөөд мөн түр зуурын хатуу хог хаягдлын цэгүүд (0.18 га),
зөвшөөрөлгүй цэгүүд (2.6 га) бас бий (Хүснэгт 11.5-ийг үзнэ үү). Хог хаягдлын цэгүүд нь ил задгай,
хамгаалалтгүй байдаг учраас хог хаягдал нь салхинд хийсч, хол зайд тархдаг ба эмнэлгийн
хаягдал зэрэг аюултай хаягдлыг энгийн хог хаягдалтай хамт газрын гадарга дээр хаяж байна.
Хүснэгт 11.5: Өмнөговь аймагт хатуу хог хаягдлыг хаях цэгүүд
Хатуу хог хаягдлын төв
цэг
Сумын нэр

Хатуу хог хаягдлыг түр
цуглуулах цуг

Зөвшөөрөлгүй хогийн
цэг

Талбай
/га/

Хотоос
орших зай
/км/

Талбай /га/

Байршил

Талбай
/га/

Хотоос
орших зай
/км/

2.5

3

0.01

Сумын төвд

1.2

2

Манлай

2

1.3

0.05

Сумын төвд

0.7

1

Ханбогд

12

1.6

0.1

Сумын төвд

0.01

0.8

Цогтцэций

1

2

0.02

Сумын төвд

0.6

1

Даланзадгад

1

1

байхгүй

байхгүй

-

0.54

13.4

Баян-Овоо

Нийт

61.6

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, 2007 (зайг сумын төвөөс тооцов).
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Даланзадгад хотод хүн амын 36% нь бохир усны шугамд холбогдсон. Хотын бохир усыг
цэвэршүүлэх байгууламж нь цөөрөм үүсгэж шүүн тогтворжуулах гэсэн хамгийн энгийн технологи
33
ашигладаг бөгөөд хаягдлыг цөлийн элсэнд шингээдэг.

11.4.9 Байр орон сууц
34

Өмнөговь аймагт хүн амын ихэнх хувь (ойролцоогоор 78%) нь гэрт амьдардаг
бөгөөд үлдсэн
хэсэг (ойролцоогоор 22%) нь байшинд (ихэвчлэн тоосго/бетон болон модоор хийсэн) амьдардаг.
Байшин сууцны ихэнх (ойролцоогоор 94%) нь хувийн өмч юм. Хүснэгт 11.6-т нийгэм, эдийн засгийн
суурь судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн сууцны төрөл болон өмчлөлийн талаар харуулав.
Судалгааны дүнд өмчлөгчдийн бараг тэн хагас нь (47%) өөрсдөө байшингаа барьсан, дөрөвний нэг
орчим нь (24%) өвлөн авсан, харин 20% орчим нь шинээр худалдан авсан байна. Ханбогд, БаянОвоо, Манлай болон Цогтцэций сумдад оршин суугчдийн 43% орчим нь шалтай гэрт амьдардаг
(Даланзадгадад энэ илүү өндөр хувьтай буюу 73% байна). Зарим оршин суугчид байшин болон
гэрийг хамтад нь эзэмшдэг бөгөөд улирлын байдлаас хамааран ээлжлэн хэрэглэдэг аж.
Хөдөөгийн малчид өвлийн улиралд өвөлжөөндөө амьдардаг бөгөөд өвөлжөө нь мод, тоосго,
шавраар хийсэн мал орогнох хэвтэр саравчтай байдаг. Малчдын гэр бүл нь өвөлжөөндөө нэг болон
түүнээс олон гэртэй байдаг ба зун болохоор зуслан руугаа нүүдэг. Ханбогд сумын хөдөөгийн
малчдын өвөлжөө болон байр сууцны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг B10: Газар ашиглалт
хэсгээс үзнэ үү.
Хүснэгт 11.6: Байр орон сууцны төрөл болон эзэмшил
Сум
Баян-Овоо

Байр орон сууцны
төрөл, %
Гэр
Байшин
76.1
23.9

Эзэмшлийн төрөл, %
Эзэмшдэг
89.1

Эзэмшдэггүй
10.9

Манлай

79.7

20.3

96.9

3.1

Ханбогд

78.0

22.0

89.9

10.1

Цогтцэций

83.3

16.7

97.0

3.0

Даланзадгад
Аймгийн дундаж

71.7

28.3

94.9

5.1

78.1

21.9

93.9

6.1

Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд судалгааны тайлан, 2009.

11.4.10 Боловсрол
Дээр дурдсан 4 суманд нийт 315 хүүхэдтэй 4 цэцэрлэг байдаг (бүгд улсын өмчийн) бөгөөд 1,951
сурагчтай 4 сургууль байдаг. Бага боловсролын нэг ангид дунджаар 31 хүүхэд, дунд боловсролын
нэг ангид 24-25 сурагч ногдоно.
4 сумын дунд сургуулиуд байнгын мэргэжлийн багш нараар дутмаг байдаг бөгөөд багш нарын 5%
нь мэргэжлийн түвшинд бэлтгэгдээгүй. Үүний нэг үндсэн шалтгаан нь зарим сургуулиуд
мэргэжлийн багш нарыг цалинжуулах хэмжээний хангалттай санхүүжилт байхгүй ажээ. Мөн
судалгаагаар бараг бүх сургуулиуд ном, сурах бичгээр хангалтгүй байдаг байна. Бүх сургуулиудад
компьютер байгаа боловч интернет холболт байхгүй ба найдвартай цахилгаан хангамж мөн
байддаггүй аж.

33

Азийн хөгжлийн банк (АХБ). Зүүн өмнөд говийн хил орчмын хот сууринг хөгжүүлэх төсөл. Байгаль орчны
ерөнхий үнэлгээний тайлангийн төсөл-Өмнөговь. 2010 оны 2 сар
34

Гэр (төв Азид мөн “юрт” гэж нэрлэдэг) нь Монгол Улсын нүүдэлчин хүн амын уламжлалт сууц болно. Энэ нь
майхан хэлбэртэй, мод болон хана хийцтэй, эсгийгээр хучсан сууц юм. Уламжлалт гэрийг маш хялбархан
буулгаж, дахин барьж болдог ба мал хөсгөөр тээвэрлэх боломжтой байдаг (морь, тэмээ, сарлаг гэх мэт).
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11.5 ХАНБОГД СУМ
11.5.1 Авто замын сүлжээ
Ханбогд сумын бүх зам нь шороон зам бөгөөд сайжруулсан шороон зам буюу хатуу хучилттай зам
байдаггүй. Замыг сайжруулж байгаа боловч энэ нь зөвхөн гадаргын чулууг нягтруулан
дагтаршуулахаас хэтэрдэггүй байна. Олон салаа шороон зам үүсгэж байгаа нь газрын хөрсний
элэгдлийг нэмэгдүүлж, тоос үүсгэдэг.
Ханбогд сумын төв нь Оюу Толгой уурхайн лицензит талбайд хамгийн ойрхон буюу 42 км зайд
оршдог суурин газар юм. Ханбогд сумын төв болон Оюу Толгойн хооронд өдөр тутам ойролцоогоор
1372 ажилчин (2011 оны 9 сарын байдлаар) зорчдог бөгөөд жилийн өмнөхтөй харьцуулахад
тэдгээрийн бараг талаас бага нь (ойролцоогоор 600) компаний автобусаар ирж очин зорчиж
байжээ. Оюу Толгой төслийн Өмнөговь аймаг дотроо хийдэг бусад зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа
гэвэл авто машинаар ойр орчмын газруудаар мэргэжилтнүүдийг судалгаанд явуулах, ойролцоох
сумдад болон Даланзадгад хот руу хүргэх зэрэг юм. Оюу Толгойгоос багууд руу очих замын дэд
бүтэц нь тааруухан учраас зам зуурт цаг их зарцуулдаг.
Хүснэгт 11.7–т Ханбогд сумын замын сүлжээг тоймлон харуулав.
Хүснэгт 11.7: Ханбогд сумын гол замууд болон маршрутууд
Замын урт
/км/

Замын чиглэл

Замын төрөл/нөхцөл байдал

Ханбогд-Даланзадгад

250

Шороон зам

Ханбогд – Оюу Толгой

42

Ханбогдоос Оюу Толгой хүрэх шороон замыг Оюу Толгой байнга
засаж сайжруулдаг. Оюу Толгой ойрын ирээдүйд илүү
сайжруулах талаар анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Оюу Толгой
Сухайт

97 (үүнээс
4.1 км нь
уурхайн
талбай
дотор
байдаг)

Энэхүү зам нь шороон зам бөгөөд 2011-2012 оны хооронд Оюу
35
Толгой хатуу хучилттай зам болгон барина . Энэ зам нь уурхайн
лицензит талбайн зүүн өмнөд хэсгээс хил хүртэл орших замын
өргөтгөл бөгөөд баяжмалыг зах зээлд гаргах гарц болох юм. Оюу
Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх зам нь одоогийн байдлаар
улсын авто замын сүлжээний замаас эргэж уурхайн лицензит
талбайн хойд хаалгад хүрдэг. Баригдах замын 92.74 км нь А0203
хурдны замын хэсэг буюу улсын чанартай зам болно.

–

Гашуун

Ашиглахад бэлэн болсон зам нь бүх улиралд тохирсон
хучилттай, 8м өргөн явах гадаргуутай, 1м өргөн хөвөөтэй байх
бөгөөд дотор даланг хайргаар, замын зурвасыг дотоодын
боломжит материалын эх үүсвэрээр хийнэ. Энэ нь Хятад улс руу
хүдрийн баяжмалыг зөөх 40 тонны даацтай ачааны машин явах
зориулалттай зам юм. 2011 онд Оюу Толгойгоос хил хүртэлх
энэхүү замыг Оюу Толгой барьж дуусмагц Засгийн газрын мэдэлд
шилжүүлж улсын замын сүлжээний хэсэг болгоно.
Таван Толгой – Гашуун
Сухайт*

270

Хатуу хучилттай зам. Нүүрс зөөвөрлөх замыг хучиж байгаа
бөгөөд энэ нь одоохондоо бага ач холбогдолтой зам юм; Оюу
Толгой ба Таван Толгой замуудын уулзварт, дээр дурьдсан
улсын чанартай замаар зорчигсдод нүүрс зөөвөрлөх машин зай
тавих үүрэгтэй. Энэ зам нь Оюу Толгой төслийн зам биш юм.

Ханбогд – Манлай (ЧойрУлаанбаатар)

110

Сайжруулсан зам

* Энэ нь Цогтцэций сумаас Гашуун Сухайт хүрэх Таван Толгойн нүүрсний тээврийн чиглэл юм.

35

Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто зам. Замын барилга байгууламжид материал ханган нийлүүлэх талаар
саналаа ирүүлэх урилга. Эх сурвалж: Монголын бүтээлч шийдлүүд, http://www.csm.mn/en/tenders-a-bids/tenders/665-oyu-tolgoi-gashuun-sukhait-auto-road [2011 он 2 дугаар сар].
Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 21 of 33

Замын хөдөлгөөний судалгаа
Оюу Толгой нь 2011 онд уурхайн замын ачааллыг үнэлэх зорилгоор уурхай болон төслийн хүрээнд
Ханбогд суманд ашиглагдаж байгаа замын хөдөлгөөний судалгааг явуулсан бөгөөд уг судалгааг
Оюу Толгойн ажилтнууд 2011 оны 3 сард хийж гүйцэтгэсэн байна. Тооллогын дүнг Хүснэгт 11.8-аас
Хүснэгт 11.12-т харуулав.
Судалгаагаар:
 Төслийн талбайд ирсэн тээврийн хэрэгслийн 50-аас арай бага хувь нь барилгын материал
ачсан ачааны машинууд байсан;


Оюу Толгойн талбайн орчим дахь хүнд даацын машины тоо нь нүүрс тээвэрлэх зам дээр
явж буй хүнд даацын машинуудын тавны нэгд ч хүрэхгүй байна гэсэн дүгнэлтүүдийг хийж
болохоор байна.

Хүснэгт 11.8: Оюу Толгойн талбайд орж ирж буй авто машины тооллого судалгаа, 2011
оны 3 сар
Орох
Маршрут/тээврийн хэрэгслийн төрөл

7 хоногт

Гарах

Өдөрт
дунджаар

Ханбогдоос уурхайн талбай хүрэх автобус

7 хоногт

Өдөрт дунджаар

101

14.4

202

29

24

3.4

48

7

249

35.6

498

71

Улаанбаатараас уурхай талбайд ирэх шатахуун
тээврийн тэрэг

24

3.4

48

7

Ээлж солигдохоос үүдэлтэй тээврийн
хэрэгслүүд*

14

2.0

28

4

100

14.3

200

29

Даланзадгад хүрэх автобус, машинууд

31

4.4

62

9

Хүнсний ахуйн хангамжийн машинууд

3

0.4
Нийт

6
1,092

1
157

Ханбогдоос уурхайн талбай хүрэх жижиг тэрэг
Хилээс уурхайн талбай хүрэх барилгын
материал ачсан хүнд даацын машин

Зочид тээвэрлэх машинууд

#

* Ээлж солигдох үед Улаанбаатар руу нисэх ажилчдыг нисэх буудал эсвэл Даланзадгад руу хүргэх тээврийн хэрэгслүүд.
# Оюу Толгойгоос явж байгаа гэрээт гүйцэтгэгчид, зочид, ажилчдыг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслүүд (мөн сумдад
зөвлөгөө өгсөн, байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийсэн хүмүүс).

Хүснэгт 11.9: Нүүрс тээвэрлэх зам дээрх авто машины тооллого судалгаа, 2011 оны 3
сарын 28
Төрөл зүйл

Хүнд даацын
(хойш явж
буй)

Хүнд даацын
(урагш явж буй)

Хөнгөн тэрэг
(хойш явж буй)

Хөнгөн тэрэг (урагш явж буй)

Тоо

388

406

4

3

Нийт

Хүнд даацын: 794

Хөнгөн тэрэг: 7

Тайлбар: Оюу Толгойн тээврийн хэрэгсэл эсвэл гэрээлэгчид байхгүй. Энэ нь 24 цагийн турш байх тээврийн хэрэгслийн
тоо.
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Хүснэгт 11.10: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам дээрх авто машины тооллого
судалгаа, 2011 оны 3 сарын 29
Оюу Толгой болон гэрээт
гүйцэтгэгчдийн тээврийн хэрэгслүүд
Төрөл

Тоо
Нийт

Бусад тээврийн хэрэгслүүд

Хүнд
даацын
(хойш явж
буй)

Хүнд
даацын
(урагш
явж буй)

Хөнгөн
тэрэг
(хойш
явж буй)

Хөнгөн
тэрэг
(урагш
явж буй)

Хүнд
даацын
(хойш
явж буй)

Хүнд
даацын
(урагш
явж буй)

Хөнгөн
тэрэг
(хойш
явж
буй)

Хөнгөн
тэрэг
(урагш
явж буй)

65

53

17

15

38

17

34

39

Хүнд даацын: 118

Хөнгөн тэрэг: 32

Хүнд даацын: 55

Хөнгөн тэрэг: 73

Тайлбар: Энэ нь 24 цагийн турш байх тээврийн хэрэгслийн тоо. Өмнөх хэсгийн замын уулзвар нь Оюу Толгойн өмнөх
хаалганд холбогдоно.

Хүснэгт 11.11: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам дээрх авто машины тооллого
судалгаа, 2011 оны 3 сарын 30 (ажиглалтын 2 дахь өдөр)
Оюу Толгой болон гэрээт
Бусад тээврийн хэрэгслүүд
Төрө
л

Тоо
Нийт

гүйцэтгэгчдийн тээврийн хэрэгслүүд
Хүнд
даацын
(хойш
явж
буй)

Хүнд
даацын
(урагш
явж буй)

Хөнгөн
тэрэг
(хойш
явж буй)

Хөнгөн
тэрэг
(урагш
явж буй)

Хүнд
даацын
(хойш
явж буй)

Хүнд
даацын
(урагш
явж буй)

Хөнгөн
тэрэг
(хойш
явж буй)

Хөнгөн
тэрэг
(урагш
явж буй)

24

65

18

15

15

9

42

36

Хүнд даацын: 89

Хөнгөн тэрэг: 33

Хүнд даацын: 24

Хөнгөн тэрэг: 78

Тайлбар: Энэ нь 24 цагийн турш байх тээврийн хэрэгслийн тоо. Өмнөх хэсгийн замын уулзвар нь Оюу Толгойн өмнөх
хаалганд холбогдоно.

Хүснэгт 11.12: Оюу Толгой - Ханбогд - Манлай сумдын зам дээрх авто машины судалгаа,
2011 оны 3 сарын 31
Төрөл

No.
Нийт

Оюу Толгой тээврийн хэрэгслүүд

Бусад тээврийн хэрэгслүүд

Хүнд
даацын
(зүүн
тийш явж
буй)

Хүнд
даацын
(баруун
тийш явж
буй)

Хөнгөн
тэрэг
(зүүн
тийш явж
буй)

Хөнгөн
тэрэг
(баруун
тийш явж
буй)

Хүнд
даацын
(зүүн
тийш явж
буй)

Хүнд
даацын
(баруун
тийш явж
буй)

Хөнгөн
тэрэг
(зүүн
тийш
явж
буй)

Хөнгөн
тэрэг
(баруун
тийш
явж
буй)

85

55

34

26

18

20

61

44

Хүнд даацын: 140

Хөнгөн тэрэг: 60

Хүнд даацын: 38

Хөнгөн тэрэг: 105

Тайлбар: Энэ нь 24 цагийн турш байх тээврийн хэрэгслийн тоо. Судалгааг Ханбогд сумын төвөөс гадна явуулсан.

Замын хөдөлгөөний осол
Одоогоор Оюу Толгойн тээврийн хэрэгслүүд ямар нэг замын хөдөлгөөнийн осол гарган орон
нутгийн иргэд, мал, зэрлэг ан амьтдад нөлөөлөл үзүүлсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Ханбогд
сумын Засаг даргын тамгийн газрын мэдээлснээр 2009 онд замын хөдөлгөөний 9 осол, 2010 онд 8
осол (Оюу Толгойтой холбогдолтой замын хөдөлгөөний осол биш) бүртгэгдсэн гэж мэдээлсэн.
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Ханбогдоос Оюу Толгой хүрэх зам дээр 2011 онд Оюу Толгойн тээврийн хэрэгсэл оролцсон ямар
36
нэг осол гараагүй болно (Сумын Засаг даргын тамгийн газрын мэдээлснээр).

11.5.2 Төмөр зам
Ханбогд суманд төмөр зам байхгүй.

11.5.3 Агаарын тээвэр
Ханбогд суманд байдаг хоёр нисэх буудлын зурвас нь Оюу Толгойн ашиглаж буй түр болон
байнгын нисэх буудлууд юм. Уурхайн лицензит талбай дахь анхны нисэх буудлыг 2010 онд ил
уурхайн болон бутлах байгууламжид талбай гаргах зорилгоор нүүлгэн шилжүүлсэн. Судалгаагаар
уурхайн лицензит талбайд шинэ нисэх буудлын зурвас байгуулах нь аюултай гэж үзсэн учир нь
нисэх онгоц болон цахилгаан шугам сүлжээ, уурхайн хүнд даацын ачааны машин зэрэг дэд бүтцийн
хооронд мөргөлдөөн, зөрчил үүсч болзошгүй байв.
Шинэ нисэх буудал (Түр нисэх буудал) нь уурхайн лицензит талбайгаас 7 км хойш байрлана.
Энэхүү нисэх буудал нь Улаанбаатараас болон бусад дотоодын нисэх буудлуудаас ирэх хүмүүс,
ачаа тээшийг тээвэрлэхэд зориулагдсан байна. Онгоц газардах зурвас нь бетон замтай хайрган
гадаргуутай байх юм. Замын хэсэг нь зонхилох салхины чиглэлийн дагуу хойноос урагш чиглэлтэй
байх учир нисэх буух тохиромжтой нөхцлийг хангасан байна.
Түр нисэх буудал нь түр хугацаанд ашиглагдах бөгөөд сүүлд баригдах байнгын нисэх буудал нь
түүнээс хойд зүгт байх юм. Энэ нисэх буудал нь зөвхөн Оюу Толгойн хэрэгцээнд ашиглагдаж
байгаа бөгөөд 2012 оны дунд гэхэд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэр байнгын онгоцны
37
буудлыг барьж байгуулан, ашиглалтанд оруулсан байх ажээ. Байнгын онгоцны буудлын зохион
байгуулалт нь Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллагын (ОУИАТ) үзүүлэлтийг хангасан
байх бөгөөд Boeing 737-800 онгоцнууд газардахад тохиромжтой байх юм.

11.5.4 Усан зам, боомтууд ба усан тээвэр
Ханбогд суманд усан зам, боомтууд болон усан тээвэр байхгүй.

11.5.5 Цахилгаан эрчим хүч
Тус сумын өрхүүдийн бараг ихэнх (96%) хувь нь галыг дулааны эх үүсвэр болгон ашигладаг ба
үлдсэн цөөн буюу 4% нь хувийн нам даралтын бойлер зуух ашигладаг. Өрхүүд түлшийг хослуулан
ашигладаг бөгөөд өрхийн 83% нь мод, 61% нь нүүрс, 34% нь аргалыг түлшиндээ хэрэглэдэг байна.
Өрхүүдийн хэрэглэдэг түлшний төрөл нь улирлаас хамааран өөрчлөгддөг. Доорх Хүснэгт 11.13
болон 11.14 –т тус сумын цахилгааны эх үүсвэрүүдийг харуулав.
Хүснэгт 11.13: Ханбогд сумын цахилгааны эх үүсвэрүүд, 2007 оны мэдээлэл
Цахилгааны эх үүсвэрүүд

Өрхийн тоонд эзлэх хувь

Төвлөрсөн хангамж
Сумын төв

0

Хөдөөд

0

Дизель станц
Сумын төв

88.1

Хөдөөд

14.3

Нарны зай хураагуур

36

2011 онд уг зам дээр зарим нэг осол гарсан ч Оюу Толгойгоос эдгээр ослуудыг Оюу Толгойн тээврийн
хэрэгслүүд гаргаагүй гэдгийг баталж чадах юм.
37

2011 оны хоёрдугаар улиралд шалгаруулах байнгын нисэх онгоцны буудал барих тендер. Эх сурвалж:
http://www.ivanhoemines.com/s/Oyu_Tolgoi.asp?ReportID=379189
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Цахилгааны эх үүсвэрүүд

Өрхийн тоонд эзлэх хувь

Сумын төв

6

Хөдөөд

31

Салхин цахилгаан үүсгүүр
Сумын төв

1.5

Хөдөөд

40.5

Бензинээр ажилладаг цахилгаан үүсгүүр
Сумын төв

4.5

Хөдөөд

14.3

Цахилгаан үүсгэгч цахилгаан үүсгүүртэй малчин
өрхийн тоо, %

48.7

Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд судалгааны тайлан, 2009.

Хүснэгт 11.14: Малчдын хэрэглэж байгаа цахилгаан үүсгүүрүүдийн хүчин чадал
Цахилгаан үүсгүүрийн энергийн эх үүсвэр

Хүчин чадал

Хэрэглээ

Дээд тал нь

Доод тал нь

Нарны

75Вт

12Вт

Өдөр тутмын амьдрал ахуйдаа

Салхины

100Вт

12Вт

Өдөр тутмын амьдрал ахуйдаа

Бензинээр ажилладаг цахилгаан үүсгүүр

380Вт

220Вт

Өдөр тутмын амьдрал ахуйдаа
болон жижиг бизнест

Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд судалгааны тайлан, 2009.

Сүүлийн хэдэн жилд Оюу Толгой нь Ханбогд сумын төвд дэд бүтцээр хангах зорилгоор гол
цахилгаан хангамжийн эх үүсвэр болох цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлшийг нийлүүлсээр ирсэн.
Уг цахилгаан үүсгүүрийн хүчин чадал нь 550 КВт бөгөөд дунджаар 1,000 оршин суугчид болон аж
ахуйн нэгжүүдийг цахилгаанаар хангах боломжтой юм. Энэ нь сумын төвийн айл өрхийн 88.1% ба
хөдөөний айл өрхийн 14.3%-тай тэнцэж байна.
Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр (ХоГ) Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эрчим хүчний эх
үүсвэрийг барих хүртэл Өвөр Монголын өөртөө засах орноос (ӨМӨЗО) үйл ажиллагааны эхний 4
жилд цахилгаан авахаар болсон байна. Шинэ дэд станц (Өвөр Монголын тал хээрийн бүсэд
байрлах Баянхангай станц) нь Оюу Толгойг салхин тээрмүүд болон Өвөр Монголын Цахилгааны
компани (ӨМЦК)-ий 220 кВ шугамтай холбох юм. Уурхайн үйл ажиллагааны 4 дэх жилээс эхлэн
нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станцыг байгуулж, удаан хугацааны эрчим хүчний
хангамжийн асуудлыг нүүрсний нөөц баялгийг ашиглан шийдвэрлэнэ. Нүүрсээр ажилладаг
дулааны цахилгаан станц нь хамгийн их ачааллын үедээ 255 МВт цахилгаан эрчим хүч
үйлдвэрлэдэг хүчин чадалтай байна. Дизель станцуудыг мөн бусад зорилгоор барих болно.
Оюу Толгойн гэрээт ханган нийлүүлэгч нь Оюу Толгойн бүх түр суурингуудад үйлчилгээ үзүүлдэг
бөгөөд Ханбогд суманд ханган нийлүүлэх, цэвэрлэгээ хийх төв нь байдаг. Энэхүү түр суурин (CIS
түр суурин гэгдэх) нь өөрийн 250 КВт хүчин чадалтай дизель цахилгаан үүсгүүртэй бөгөөд эрчим
хүчээ өөрөө хангадаг. Төслийн эрчим хүчний хангамжийг Бүлэг A4: Төслийн танилцуулга хэсэгт
дэлгэрэнгүй өгүүлэв.

11.5.6 Усан хангамж
Ханбогд сумын төв нь Гүний Хоолойн хөндийн өмнөд хэсэгт Ханбогд боржин уулын хормойд
оршдог. Ханбогд сумын төвийн оршин суугчдын болон нийтийн хэрэгцээний усан хангамж нь
одоогоор хувийн болон төрийн мэдлийн худгуудаас хангагдаж байна. Усан хангамжийн шугам
сүлжээ байхгүй бөгөөд орон нутгийн оршин суугчдад зөөврийн болон худгийн усыг жижиг
шахуургаар татан түгээдэг (Зураг 11.7-ийг үзнэ үү).
Хөдөөгийн хүн амын ус нь ихэвчлэн өвөлжөөний газрын орчимд гаргасан бага гүний гар худгуудаас
хангагддаг (Зураг 11.8). Эдгээр худгууд нь бетон, мод, дугуй зэрэг янз бүрийн материалаар
хийгдсэн байдаг. Усны түвшин газрын гадаргаас доош 3м орчим зайд байрлах ба хүн, малын уух
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усыг хоовой, хувингаар татаж авна. Мөн түр зуурын болон байнгын булаг, горхиос сумдын мал
усаар хангагддаг.
Зураг 11.7: Ханбогд сумын иргэд ус авч байгаа нь

Эх сурвалж: Оюу Толгой.

Зураг 11.8: Малчдын гар аргаар ухсан бага гүний худаг

.

Ханбогдын алслагдсан хэсэгт төвлөрсөн усан хангамж байдаггүй. Өрхүүдийн тэн хагас нь (56%)
хамгаалалттай худгаас, 43% нь хамгаалалтгүй худгаас, үлдсэн багахан хувь (0.9%) нь зөөврийн
усаар хангагддаг.
2011 оны 5 сарын байдлаар Оюу Толгой нь Ханбогд сумын төвийг оролцуулан 333 усны эх
38
үүсвэрийн байрлалд (өрөмдлөгийн цооног, малчдын худаг, булаг) хяналт шинижлгээ хийсэн.

38

Эх сурвалж: Оюу Толгой, Байгаль орчны хэлтэс, 2011.
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Хяналт шинжилгээний үр дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг B6: Усны нөөц-ээс үзнэ
үү.

11.5.7 Хог хаягдлын байгууламж
Ханбогд сумын төв нь түр зуурын хог хаягдал цуглуулах, хашаагаар хүрээлэгдсэн задгай цэгтэй
бөгөөд энэ нь сумын төвөөс 1.6 км зайд оршино (Зураг 11.9). Байгууламжийн чанар муу учраас уг
цэг нь салхинд хийсдэг хогийн эх үүсвэр болжээ (салхинд хийсэх гялгар уут гэх мэт ). Хогийн цэгийн
гадуур зөвшөөрөлгүй хог хаягдал хаядаг. Маш хязгаарлагдмал тооны албан бус хог хаягдлыг дахин
боловсруулах цэгүүд байдаг бөгөөд айл өрхүүд мөн өөрсдөө бага ашиг олох зорилгоор зарим
материалыг (мод, хуванцар, шил, хайрцаг гэх мэт) цуглуулдаг. Хаягдал төмрийг орон нутгийн зах
дээр зардаг. Ханбогд суманд аюултай хог хаягдлыг зайлуулдаг албан ёсны байгууламж байхгүй
болно.
Зураг 11.9: Ханбогд сумын төвийн хог хаягдлын цэг

.

Малчид багахан хэмжээний гаргасан хог хаягдлаа ихэвчлэн шатаах буюу дахин ашиглах эсвэл
булж устгадаг. Тиймээс малчдын гаргадаг хог хаягдлууд нь хог хаягдлын эх үүсвэр болохгүй гэж
тооцогддог.
Ханбогд сумын төвд төвлөрсөн бохир усны зайлуулах систем байхгүй, оршин суугчдын ихэнх нь
гадна жорлонд бие засдаг бол байгууллагууд бохирын танк ашигладаг. Гэвч энэ хоёр арга нь орон
нутгийн усан хангамжийн эх үүсвэр болох бага гүний уст давхаргыг бохирдуулж болзошгүй юм.
Ханбогд сумын өрхийн 54% нь боловсон бие засах газартай бол дөрөвний гурав нь гадаа модон
жорлонтой ба эндээс харахад өрхийн бараг тэн хагас нь (46%) боловсон бие засах газаргүй
нөхцөлд амьдарч байна.
Оюу Толгой нь Ханбогд сумын иргэдэд өөрийн хог хаягдлын менежментийн төвөөс түлшний мод
хандивладаг бөгөөд түүнийг түлш, барилгад болон бусад зорилгоор ашигладаг. Оюу Толгойн
аюулгүй ажиллагааны ажилтнууд орон нутгийн иргэдийг удирдан нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл
(НБХХ)-ээр ханган түлшний модыг түгээн тараадаг.
Ханбогд суманд 2008 онд газрын хөрс ихээр бохирдсон (хаягдал мөнгөн ус болон цианидаар
39
бохирдсон байв) байсан нь ажиглагдсан. Энэхүү бохирдлын шалтгаан нь өнгөрсөн хугацаанд
буюу 2000-аад оны дундуур Ханбогд суманд өрнөж байсан үл дийлдэх нинжа нарын хууль бус алт

39

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газрын судалгаа, мэдээгээр 2008 онд Ханбогд суманд албан ёсоор нийт
17.3 га газар химийн бодисоор бохирдсон байна.
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олборлолт байсан бөгөөд 2007 оны дундуур энэ ажиллагаа зогссон юм. Нинжа нар орон нутгийн
худаг усыг усны эх үүсвэр болгон ашиглаж байсан бөгөөд өөрсдийн алтыг боловсруулах тээрэмд
мөнгөн усыг угааж байсан ажээ. Үүний дүнд хэд хэдэн усны худагт, (15-20 ширхэг) ялангуяа Галбын
говьд ихээхэн хэмжээний мөнгөн усны бохирдол илэрсэн байна. Сүүл үе рүүгээ хууль бус алт
олборлогчид алтыг баяжуулах үйл ажиллагаанаас үлдсэн хаягдлыг цианид ашиглан боловсруулж
байжээ.
Энэхүү хууль бус ажиллагааг 2007 онд төрийн байгууллагууд илрүүлэн зогсоож, 35 хууль бус
тээрмийг хураан устгаж, алт угаалтын үйл ажиллагааг таслан зогсоосон байна. 2008 болон 2009
онуудад бүх бохирдсон хөрс (хаягдал)-ийг Оюу Толгойн талбайгаас зүүн урагш 60км зайд орших
Дөрвөлжин тээг гэх газарт цуглуулан тэнд байдаг цорын ганц алт боловсруулах лиценз бүхий
хувийн байгууламжинд хураасан ба бүх бохирдсон хөрсийг булж, хамгаалагчдаар мануулж байна.

11.5.8 Байр орон сууц40
Ханбогд сум нь сууцны төрлөөр аймгийн дундажтай ойролцоо бөгөөд хүн амын дөрөвний гурав нь
(78%) монгол гэрт амьдардаг. Өмч эзмшилт ч өндөр хувьтай бөгөөд оршин суугчдын 90% нь
өөрсдийн орон байраа өмчлөн авсан боловч аймгийн хэмжээнээс ялимгүй бага хувьтай ажээ.
Хүснэгт 11.15-т нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгааны хүрээнд сууцны төрөл, өрхийн өмч
хөрөнгийн байдалд хийсэн судалгааг харуулав.
Хүснэгт 11.15: Сууцны төрөл болон өмчлөлийн байдал, Ханбогд сум болон аймгийн
дундажаар
Сум

Сууцны төрөл, %
Гэр

Байшин

Өмчлөлийн байдал, %
Өмчилсөн

Өмчлөөгүй

Ханбогд

78.0

22.0

89.9

10.1

Аймгийн дундаж

78.1

21.9

93.9

6.1

Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, (Дэд судалгаа) 2009.

Өрхийн 44% нь өөрсдөө байшингаа барьсан бөгөөд тэдний дөрөвний нэг орчим хувь нь өөрсдийн
байр, орон сууцыг худалдан авсан, харин тавны нэг орчим хувь нь өвлөн авсан байдаг. Зарим
оршин суугчид байшин, гэрийг хослуулан улирлаас хамааруулан хэрэглэдэг байна.
Оршин суугчдын талаас илүү (54%) хувь нь боловсон бие засах газартай бол дөрөвний гурав нь
гаднаа ил бие засах газартай.
Хөдөөгийн малчид өвөл нь ихэнхдээ мод, шавраар барьсан өвөлжөөндөө өвөлжинө. Өвөлжөө нь
малын хашаа саравч, агуулах болон гэр, модон болон тоосгон байшин зэргээс бүрдэнэ. Малын
хашаа саравч нь орон нутагт бэлэн байх түүхий эд материалаар барьсан тохиолдолд
41
ойролцоогоор 800-1000 ам. долларын өртөгтэй байдаг. Малчид ихэвчлэн өвөлжөөний ойролцоо
гараар худаг ухах буюу цооног өрөмддөг бөгөөд нэг буюу түүнээс олон тооны гэрээр өвөлжөөндөө
байрлан, зун нь саахалтаар зусч нүүдэллэдэг. Зураг 11.11 –т Ханбогд сумын малчдын өвөлжөөг
харуулав.

40

Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, (Дэд судалгаа) 2009.

41

Ухаа худаг (UHG) төсөл, Нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний төсөл, Шат II, Энержи
Ресурс ХХК, 2009 оны 9 сар (хуудас 5-128).
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Зураг 11.6: Ханбогд сумын малчны өвөлжөө

Сумын төвд тоосгон ба модон байр байшин, монгол гэрүүд холилдон байрладаг. Зураг 11.7-ийг
үзнэ үү.
Зураг 11.7: Ханбогд сумын төвийн сууцны төрлүүд
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11.5.9 Боловсролын байгууллагууд
Сургууль
Ханбогд сумын төвд ганцхан цогцолбор дунд сургууль байдаг бөгөөд 1-ээс 12-р анги хүртэл
суралцах боломжтой. Энэ сургууль нь бага, дунд, ахлах ангиудтай бөгөөд тэднийг (Зураг 11.8)
сургалтын орчин нөхцөлөөр хангадаг байна. Малчин айлын хүүхдүүд өдөр тутам сургууль гэрийн
хооронд явах боломжгүй байдаг тул сургуулийнхаа дотуур байранд байрладаг.
Зураг 11.8: Ханбогд сумын цогцолбор дунд сургууль

2010 оны эцэс гэхэд нийт 733 сурагч Ханбогд сумын сургуульд суралцаж байв. Ханбогд сумын
сургуулийн захирал нь 2011 оны 3 сард өгсөн ярилцлагадаа сургууль нь ердөө л 350 сурагч хүлээн
авах хүчин чадалтай гэж дурджээ. Тус сургууль нь наад зах нь 2007 оноос хойш хүчин чадлаасаа
хэтэрсэн тооны сурагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ байдалд сургуулийн насны
хүүхэдтэй шинэ гэр бүлүүд нүүн ирсээр байгаа нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байгаа аж
(сургуульд зургаан настайгаас нь эхлэн элсүүлэх болсон). Оюу Толгой нь Ханбогд сумын сургуульд
2011 онд сургалтын хэрэгслийг өргөжүүлэн сайжруулах зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийхээр
төлөвлөж байна (Бүлэг D16: Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний төлөвлөгөө-ийг үзнэ үү).
Хүснэгт 11.16: Ханбогд сумын сургуульд элсэн орсон сурагчдын тоо, 2007- 2010
2007-2008
Нийт

Эр

Эм

Нийт

2009
Эр

Эм

Нийт

2010
Эр

Эм

695

337

358

689

315

374

733

349

384

Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд судалгааны 2007-2008 оны тайлан, 2009 болон
2010 оны тоо баримтыг Ханбогд сумын Засаг даргын тамгийн газраас авав.

Сургуулийн захирал болон сумын засаг захиргааны байгууллагын мэдэгдэж байгаагаар 2010 оны
хичээлийн жилд гурван багшийн орон тоо дутагдалтай байсан бөгөөд энэ нь: хөвгүүдийн
42
хөдөлмөрийн хичээлийн багш, газарзүйн багш, монгол хэлний багш нарын орон тоо ажээ.
Ханбогд сумын боловсролын түвшин болон сургуулийн элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Бүлэг B8: Хүн ам ба хүн ам зүй-ээс үзнэ үү.
Цэцэрлэг
Ханбогд суманд ганцхан цэцэрлэг байдаг. 2007-2008 хичээлийн жилд тус цэцэрлэгт явдаг
хүүхдүүдийн тоо 111 байсан аж. 2009-2010 жилд сумын хэмжээнд байдаг 2-5 насны нийт
43
хүүхдүүдийн тоо нь 329 байсан ба тус цэцэрлэгт явдаг хүүхдүүдийн тоо 180 байв (34%).

42

Оюу Толгой мэдээллийг Ханбогд сумын Засаг даргын тамгийн газраас авав, 2010 он.

43

Оюу Толгой мэдээллийг Ханбогд сумын Засаг даргын тамгийн газраас авав, 2010 он.
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Бусад боловсролын байгууллагууд
Ханбогд суманд их дээд сургууль, сургалтын төвүүд байхгүй. Тиймээс оюутнууд Даланзадгад,
Эрдэнэт, эсвэл Улаанбаатар хотод очиж дээд боловсрол эзэмшдэг. Оюу Толгой нь 2012 онд
Ханбогд суманд мэргэжлийн сургалтын төв нээн ажиллуулахаар төлөвлөж байна.

11.5.10 Бусад нийгмийн үйлчилгээ болон дэд бүтэц
Ихэнх хөдөөгийн иргэд, малчид орон нутгийн болон үндэсний радио болон телевизээр мэдээлэл
авдаг. Мөн сумын удирдлагууд сум, багийн хуралд оролцох байдлаар буюу хөдөөгөөр явж
мэдээлэл түгээдэг. Мөн мэдээллийн зурагт хуудас, шуудангийн хайрцгаар мэдээлэл, санал хүсэлт
тараах буюу хүлээн авах нь бий. Үндэсний хөтөлбөрүүд радиогийн 1, телевизийн 3 сувгаар
цацагддаг. Мөн Өвөр Монголын болон Хятадын бусад телевизийн сувгаар нэвтрүүлсэн
хөтөлбөрүүдийг хүлээн авч үзэх боломжтой байдаг.
44

Гэрийн утасны (газраар холбогдсон) хэрэглээ маш бага буюу бараг байхгүй. Гэхдээ Ханбогд
сумын иргэдийн 78.9% нь гар утас хэрэглэдэг ажээ. Ханбогд суманд 1,000 хүн тутмын 66 нь гэрийн
утас хэрэглэгч, 505 гар утас хэрэглэгч байна. Мобиком болон Монголын цахилгаан холбоо
компаний үйлчилгээний операторууд энд үйлчилдэг. Мөн Ханбогд сумын төвд хязгаарлагдмал
тооны интернет хэрэглээ бий бөгөөд нэг интернет кафе байдаг. Тус суманд шуудангийн үйлчилгээг
Монголын цахилгаан холбоо компани болон Монгол Шуудан зэрэг үндэсний компаниудын өөрсдийн
салбараар дамжуулан үзүүлдэг байна (Зураг 11.9-ийг үзнэ үү).
Зураг 11.9: Ханбогд сумын шуудангийн байр

Монгол Улсын хуулинд зааснаар, сум бүр дор хаяж нэг сургууль, цагдаагийн хэсэг, эмнэлэг, засаг
45
захиргааны байр, соёлын төвтэй байх ёстой. Энэ дэд бүтэц нь сумын төвд төвлөрснөөр тэнд
жижиг хэмжээний суурин газруудад байдаг бусад үйлчилгээг (шуудан, банк, дэлгүүр гэх мэт)
46
иргэдэд хүртэж болохуйц хэмжээний төвлөрөл үүсдэг . Зураг 11.14-т сумын соёлын төвийг
харуулав.

44

Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, (Дэд судалгаа) 2009.

45

Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, (Дэд судалгаа) 2009.

46

Ухаа худаг (UHG) төсөл, Нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний төсөл, Шат II, Энержи
Ресурс ХХК, 2009 оны 9 сар.
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Зураг 11.10: Ханбогд сумын соёлын төв

.

Ханбогд суманд байдаг бусад гол байгууламж, үйлчилгээнүүдийг дурдвал:
47



Цагдаагийн хэлтэс нь долоон ажилтантай ;



Орон нутгийн музей нь 800 орчим үзмэр, цуглуулгатай ( 2007 оны байдлаар). Музей нь сүүлийн
жилүүдэд нэлээд өргөжин тэлж байна;



Сүүлийн жилүүдэд нэмэгдсэн жуулчдыг татах шинэ үзмэр нь Баяжихын агуй юм ;



ХААН банкны хоёр салбар, Монгол Шуудан банкны нэг салбар, мөн Хас банк, Зоос банкны
төлөөлөгчийн газрууд бий;



Соёлын төв . 2010 онд Соёлын төвд 65 удаагийн арга хэмжээ явагдсан бөгөөд энэ нь 2009 онд
болсон 56 удаагийн арга хэмжээтэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлт юм. 2010 онд 27 удаа
концерт, бүжиг болсон бол 24 киноны өдөрлөг, 12 удаагийн хурал болжээ;



Засаг даргын тамгийн газар;



Хэд хэдэн сүм хийд.

48

49

Эдгээр байгууламжууд нь сумын төвд байрлах бөгөөд Ханбогд сум нь дөрвөн багтай. Багт нэг
болон хоёр олон нийтийн улаан булан байдаг нь малчдын улирал тутмын хурал болон бусад арга
хэмжээнүүдийг зохион байгуулах зорилготой. Мөн Гашуун Сухайтын орчим Хятадын хилд ойрхон
Цагаан хад гэдэг газарт хүнд даацын машинууд буудалладаг бөгөөд энд таван дэлгүүр ажиллаж,
нэлээд олон тооны хүмүүс байнгын буюу хагас байнгын маягаар оршин суудаг. Эрүүл мэндийн
байгууламжийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг B13: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдлын суурь судалгаа-ээс үзнэ үү.

47

Ухаа худаг (UHG) төсөл, Нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний төсөл, Шат II, Энержи
Ресурс ХХК, 2009 оны 9 сар.
48

Агуй нь Дэмчиг хийдээс 15 км зайд оршино. Орон нутгийн иргэдийн үзэж байгаагаар энэ нь хүний эд
баялгийг өсгөж өгдөг шидтэй ажээ.
49

Ханбогд сумын Засаг даргын тамгийн газар, Оюу Толгой 2010 он.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай

Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын
хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн зөвтэй холбоотой
ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина
уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ,
хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг
хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
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