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ХАНБОГД СУМАНД 
ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМ 
БАРИГДАЖ БАЙНА

ХАНБОГД СУМАНД 
ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМ 
БАРИГДАЖ БАЙНА

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
Б Ү С И Й Н  Х Ө Г Ж И Л ,  Н И Й Г М И Й Н  Х А Р И Л Ц А А Н Ы  Х Э Л Т Э С

Н.Саранцэцэг: ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ 
БОЛОХОД ХҮНДРЭЛТЭЙ АСУУДАЛ БАЙХГҮЙ

Орон нутгаас 9 дүгээр 
сарын байдлаар 20 
орчим тэрбум төгрөгийн 
бүтээгдэхүүн,үйлчилгээ 
худалдаж аваад байна.

(4-р нүүрт)

СУРАГЧИД УСНЫ ИНЖЕНЕРИЙН 
МЭРГЭЖЛИЙГ СОНИРХОВ

Энэ удаагийн уулзалтанд 
Оюу Толгой ХХК-ийн 
Байгаль орчны хэлтсийн 
Усны нөөцийн зохицуулагч 
Н.Эрдэнэбаяр оролцлоо.

(8-р нүүрт)

МАНЛАЙ СУМЫН БАГАЧУУД ШИНЭ 
ЦЭЦЭРЛЭГТЭЙ БОЛЛОО

Манлай суманд 10 дугаар 
сарын 6-нд 100 хүүхдийн 
багтаамжтай шинэ цэцэрлэг 
ашиглалтад орлоо.  

(11-р нүүрт)

2013 оны 10 дугаар сар

(3-р нүүрт)
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Өмнө говь нутаг шигээ уужуу 
сэтгэлтэй их говийн иргэн Танд 
Оюу Толгой ХХК-иас эрхлэн 
гаргадаг “Орон нутгийн сонин”-ы 
энэ дугаараар мэндчилэн золгохын 
хамт гэр бүл, ах дүү саднаараа 
эрүүл энх байх ерөөл дэвшүүлж, 
аюул эрсдэлээс сэргийлж байхыг 
хүсье. 

Энэ удаа Оюу Толгой ХХК-ийн 
Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн 
хамт олноос орон нутгийн иргэд 
та бүхэнд компанийн хүний 
нөөцийн бодлого, стратеги болон 
орон нутгийн харилцаа, сургалтын 
талаар товчхон хүргэж, нэмэлт 
мэдээллийг хаанаас авч болохыг 
дуулгая. 

Оюу Толгой төсөл хэмээх энэхүү 
агуу том бүтээн байгуулалтад 
оролцож, шинэ бүхнийг аймаг, 
орон нутагтаа нэвтрүүлж, 
мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэн 
буй нутгийн иргэд, эрч хүчтэй 
залуусын талаар бас товчхон 
тоон мэдээлэл хүргэмээр байна.

Дэлхийн түвшний өндөр техник, 
технологи, ажил хөдөлмөрийн 
шинэ арга барилаас суралцан 
Монгол улсдаа, үүн дотор аймаг 
орон нутагтаа нэвтрүүлж 

байгаа Оюу Толгой ХХК-ийн 
2861 ажилчдаас 2577 нь Монгол 
улсын иргэн бөгөөд Өмнөговь 
аймгийн 380, Ханбогд сумын 
харьяат 188 залуус байна. Харин 
Оюу Толгой төслийн хэмжээнд 
туслан гүйцэтгэгч гэрээт 
компаниудыг оруулбал нийт 11596 
ажилчид байгаагаас 11105 нь 
Монгол ажилчид байгаа юм. Оюу 
Толгой компанийн 90.07 хувь нь 
Монголчууд, 9.93 хувь нь гадаадын 
ажилтан, Оюу Толгой төслийн 
95.77 хувь нь Монголчууд, харин 
4.23 хувь нь гадаадын ажилтан 
байна.

Бид ажилд орох хүсэлт 
гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш 
боломж олгон ажилтан сонгон 
шалгаруулах үйл ажиллагааг 
шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд 
тухайн зарлагдсан ажлын 
байранд мэргэжил, ур чадвар, 
арга туршлагаараа шалгарсан 
хүнийг сонгон авдаг юм. Түүнчлэн 
сонгон шалгаруулалтын дүнд 
ижил тэнцүү ур чадвартай 
өрсөлдөгчдийн дундаас орон 
нутгийн иргэдэд давуу байдал 
олгодог.

Мөн орон нутгий иргэдийг 
дэмжих олон сургалт хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэхийн хамт Оюу 
Толгойн ирээдүйд ур чадвартай 
амжилтан бэлтгэхэд зориулан 
сургалт, боловсролын үйл 
ажиллагаанд ихээхэн хөрөнгө 
оруулалт хийж байна. Тухайлбал, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
цогц хөтөлбөрийн хүрээнд 
Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх 
суурь сургалт, мэргэжилтэй 
ажилтан бэлтгэх үндсэн 
сургалтууд хэрэгжүүлж эхлэлээ. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүс 
нутгийн хөгжил, нийгмийн 
хэлтсээс авах боломжтой юм. 
Бид энэ хүрээнд аймаг, сумдын 
хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн нэгжүүдтэй хамтран 
ажиллаж байна. 

Түүнчлэн уламжлалт мал аж 
ахуйгаа эрхлэхийн хажуугаар Ил 
уурхайн хэлтэст хүнд машин 
механизмын оператороор цагаар 
ажиллах боломж гарган малчид, 
орон нутгийн иргэдийг хамруулж, 
сургалтаа эхлэх гэж байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ot.mn 
цахим хуудасны Хүний нөөц гэсэн 
хэсгээс үзнэ үү.  

Та бүхний санасан үйлс бүхэн 
бүтэх болтугай. 

Оюу Толгой ХХК-ийн 
Хүний нөөцийн менежер 

Л.МӨНХ-ОРГИЛ

МЭНДЧИЛГЭЭ
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ХАНБОГД СУМАНД ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМ 
БАРИГДАЖ БАЙНА

- Оюу Толгой ХХК замын ажлыг санхүүжүүлжээ -

Оюу Толгой ХХК өнгөрсөн онд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд 
хайрган хучилттай 10 км зам барьсан 
билээ. Энэхүү ажлаа үргэлжлүүлэн 
5 км замыг хатуу хучилттай болгож 
байна. Замын ажлыг Оюу Толгой 
ХХК-ийн санхүүжилт, дэмжлэгээр 
“Авто замын тоног, төхөөрөмжийн 
түрээс” ТӨХК гүйцэтгэж байгаа юм. 
Гүйцэтгэгч компани 10 дугаар сарын 

2-ноос 26 машин тоног төхөөрөмж, 46 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлаа эхэлжээ. 
Мөн орон нутгаас найман хүн ажилд 
авсан байна. Монгол улсын замын 
холбогдох стандартын шаардлага 
хангасан уг замын ажил төлөвлөсөн 
хугацаандаа явагдаж байгаа бөгөөд 
цаг агаарын саатал гарахгүй бол ирэх 
11 дүгээр сарын дундуур ашиглалтанд 
орно. Оюу Толгой компани, Ханбогд 

сумын хооронд өнгөрсөн есдүгээр 
сард Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулсан. Энэ гэрээний дагуу 
таван томоохон ажлыг Оюу Толгойн 
дэмжлэг, санхүүжилтээр гүйцэтгэх аж. 
Үүний нэг нь Ханбогд сумын төвийн 5 
км замыг хатуу хучилттай болгох ажил 
юм.
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Оюу Толгой ХХК-ийн Хангамжийн 
хэлтсийн орон нутгийн ханган 

нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх багийн 
ажилтан Н.Саранцэцэгтэй ярилцлаа. 

-Танай баг орон нутаг руу хандсан 
ямар ажлууд хийдэг вэ?

-Манай баг Оюу Толгой компанийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
стандарт шаардлагыг хангасан 
ханган нийлүүлэгчийг хайж 
олох, илрүүлэх ажил хийдэг. Мөн 
ханган нийлүүлэгчдээ хөгжүүлэх, 
чадваржуулах төрөл бүрийн сургалт, 
зөвлөгөө өгч байгаа. Өнөөдөр 
Даланзадгад болон Ханбогд сумыг 
хариуцсан хоёр баг ажиллаж байна. 

-Өмнөговь аймгаас хэдэн ханган 
нийлүүлэгч байгаа вэ? 

-Өнөөдрийн байдлаар (2013.10.18-
ны байдлаар) Өмнөговь аймгийн 212 
ханган нийлүүлэгч байгаа. Үүний 35-
36 нь Ханбогд сумынх. 

 -Оюу Толгой уурхайд дэлгүүр, пицца, 
үсчин, оёдолчин зэрэг чиглэлээр 
орон нутгийн бизнес эрхлэгчид 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлж 

байгаа. Ийм чиглэлээр бизнес 
эрхлэгчидтэй хамтарч ажиллах 
боломжтой юу?

-Одоогоор боломжгүй. Учир нь 
эдгээр газрууд 3-4 жилийн гэрээтэй 
ажилладаг. Энэ гэрээ дуусаад тендер 
зарласан тохиолдолд орон нутгаас 
оролцох боломжтой. 

-Тендерийг ямар хугацаатай 
зарладаг вэ? 

-Тендерийг хоёр төрлөөр зарладаг. 
Үнийн санал авах яаралтай тендер 
бол 3-7 хоног, урт хугацаатай бол 14 
буюу түүнээс дээш хоногоор зарладаг.

-Ханган нийлүүлэгч болохын тулд 
яаж бүртгүүлэх вэ? 

-Оюу Толгойд ханган нийлүүлэгчээр 
бүртгүүлэх боломж бүх компани, 

Н.Саранцэцэг:

ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ БОЛОХОД ХҮНДРЭЛТЭЙ 
АСУУДАЛ БАЙХГҮЙ

- Орон нутгаас 9 дүгээр сарын байдлаар 20 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн,үйлчилгээ худалдаж аваад байна-
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аж ахуйн нэгж, хувь хүнд нээлттэй. 
Бүртгүүлэхдээ www.ot.mn цахим 
хуудасны худалдан авалт гэсэн хэсэг 
рүү ороод маягт бөглөнө. 

-Тэгвэл хөдөөгийн малчин, ногоо 
тарьдаг иргэн гээд интернэтэд 
орох боломжгүй хүмүүс яах ёстой 
вэ?

-Тийм хүмүүс байвал ханган 
нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх багийн 
гишүүдтэй биечлэн уулзаад 
бүртгүүлэх боломжтой. Тухайлбал, 
бид Ханбогд суманд долоо хоног 
бүрийн мягмар, пүрэв, бямба гарагт 
ханган нийлүүлэгчидтэй нээлттэй 
уулзалт зохион байгуулдаг. Энэ үеэр 
биечлэн уулзаж, цахим шуудангийн 
хаяг нээлгээд бүртгүүлж болно.    

- Орон нутгаас цэвэр ус нийлүүлэх 
боломжтой юу?

-Оюу Толгой цэвэр усны үйлдвэртэй 
болсон тул хэрэглээ багассан. 
Өнөөдрийн байдаар Даланзадгадын 
4 компани цэвэр ус нийлүүлж байна. 
Гэрээт компаниудаа орон нутгаас ус 
худалдаж авахыг зөвлөдөг. 

-Орон нутгийн хэлтэстэй хэрхэн 
хамтарч ажилладаг вэ?

-Орон нутгаас хэрэгцээ шаардлагатай 
мэдээллүүдээ орон нутгийн 
харилцааны ажилчдаар дамжуулж 
авдаг.

-Орон нутгаас 27 сая ам.долларын 
бүтээгдэхүүн худалдаж авах 
зорилготой гэж байсан. Төлөвлөгөө 
хэдэн хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа 
вэ? 

-2013 оны 9 дүгээр сарын байдлаар 
12 сая ам.долларын бүтээгдэхүүн 
худалдаж аваад байна. 

-Одоогийн байдлаар орон нутгийн 
ханган нийлүүлэгчдэд хэдэн 
төгрөгийн зээл олгосон вэ?

-Өнөөдрийн байдлаар 900 гаруй 
сая төгрөгийн зээл олгосон. Зээлийн 
эргэн төлөлт сайн байгаа. 

-Зээлийн дээд хэмжээ хэд байдаг вэ? 

-Дээд тал нь 30 сая төгрөг байдаг.

-Орон нутагт зарласан тендерт 
шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж 
гарахгүй бол ямар арга хэмжээ 
авдаг вэ? 

-Энэ тохиолдолд өөр аймаг, хотоос 
шалгаруулж авна. Гэхдээ материал 
ирүүлсэн орон нутгийн аж ахуйн 

нэгжүүдэд тендерийн үнэлгээний 
багийн ажилтнууд үнэлгээ өгч, 
алдааг нь засч, сайжруулах чиглэлээр 
зөвлөгөө өгдөг. 

-Оюу Толгой уурхай дээр одоо 
байгаа үйлчилгээний чиглэлээс өөр 
үйлчилгээ явуулах боломжтой юу? 

-Үүнийг Оюу Толгой уурхайн 
үйлчилгээ хариуцсан газар шийднэ. 
Хэрвээ ийм үйлчилгээ шаардлагатай 
байна гэвэл бид орон нутаг буюу 
Ханбогд суманд тендер зарлана. 
Тендер мэдээж зохих журмын дагуу 
явагдана. 

-Орон нутгаас танай хэлтэст Оюу 
Толгой уурхай дээр караоке, массаж, 
сауны газар. ажиллуулах хүсэлт 
гаргавал зуучилж өгөх үү?

-Үүнийг Уурхайн кемп үйлчилгээ 
хариуцсан газар шийднэ. Массаж, 
сауны талаар яригдаж байсан.

-Тендерт шалгараагүй тохиолдолд 
буцааж мэдэгддэг үү? 

-Тендерийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг манай Эх үүсвэр 
тогтоох багийнхан өгөх боломжтой. 
Энэ багийнхан тендерийн сонгон 
шалгаруулалт хийдэг.
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Р.Бадамдорж: ӨӨРСДӨӨ ХҮЧ ХӨДӨЛМӨР ГАРГАЖ 
ТАРЬСАН ЗАГАА ХАМГААЛНА

-Оюу Толгой ХХК загийг бортогонд үрслүүлж, 
байгальд тарьж байна-

Өмнийн говьд налгар намар болж 
байна. Энэ өдрүүдэд говьд анх удаа 
заг тариалж, нөхөн сэргээлтийн 
ажил хийж эхэллээ. Сүүлийн хэдэн 
жил хавар, намрын улиралд хот, 
хөдөөгүй л мод тарих болсон. Гэхдээ 
говийн унаган ургамал болох заг 
тарих ажил үүнээс арай өвөрмац 
онцлогтой. Оюу Толгой компани 
хэрэглээний усаа уурхайгаас 70 км 
зайтай байх Гүний хоолойгоос авдаг. 
Энэ ус татах хоолойгоо газрын гүнд 
байрлуулахын тулд газар шорооны 

ажил нэлээд хийжээ. Тиймээс Гүний 
хоолойд нөхөн сэргээлт хийж, нийт 
6 га газарт заг тарьж байгаа нь 
энэ. Заг үрслүүлэх, тарих, арчлах 
ажил хугацаа их шаардана. Эхлээд 
үрээ цуглуулж, дараа нь бортогонд 
үрслүүлнэ. Бас бортоготой чигээр нь 
гадаа ил талбайд суулгаж, байгальд 
нь дасгана. Үндсэндээ хоёр зун, нэг 
өвлийг өнгөрөөгөөд бортогоноос нь 
гаргаж, байгальд нь ийнхүү суулгадаг. 
Үрслүүлсэн тарьц нь өндөр байх нь 
чухал биш. Хамгийн гол нь өтгөн 

саглагар, урт үндэстэй байвал ургах 
чадвар төдий чинээ сайн байдаг аж. 

Намрын улиралд тарьснаар хавраас 
илүү газартаа дасан зохицох, ургах 
чадвар нь нэмэгдэх зэрэг давуу талтай. 
Эдгээр загийн суулгац нь 30-50 см 
өндөр бөгөөд ирэх 11 дүгээр сард 
дахин усалж, хөрстэй нь бэхжүүлэн 
хөлдөөж, орчинд нь дасган, өвлийн 
улирлыг давах нөхцөл бүрдүүлэх юм. 
Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны 
хэлтсийн ахлах ажилтан Б.Алтанцэцэг 
“Бид Мод үржүүлгийн газартаа 2011 
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оноос эхлэн загийн үрээр үрсэлгээ 
хийж эхэлсэн. Одоо үүнийгээ нөхөн 
сэргээлтэд ашиглаж байна. Энэ намар 
10-11 мянган загийн суулгац тарина. 
Нөхөн сэргээлтийн энэ ажлыг Оюу 
Толгой компанийн Байгаль орчны 
болон Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
хэлтэсээс зохион байгуулж, орон 
нутгийн иргэд, малчид оролцож байна” 
гэлээ.  

Оюу Толгой компанийн Мод 
үржүүлгийн газар уурхайгаас 45 
км зайтай Ханбогд суманд байдаг. 
2011 онд ашиглалтад оруулсан 
мод үржүүлгийн газар нь 640 ам 
дөрвөлжин хэмжээтэй хүлэмж, гадна 
талын хашаалсан газартайгаа нийт 
5 га газрыг хамардаг. Энд говийн 
нөхцөлд ургах боломжтой нутгийн 
үрийг цуглуулан бэлтгэж цэвэрлээд, 
дараа нь хүлэмжиндээ үрслүүлж, 
үүнийгээ гадаах талбайдаа шилжүүлэн 
байгалийн зохилдолгоонд нь дасгана. 

Хүлэмж нь нийлмэл оройтой, давхар 
хулдаасан хальсан бүрхүүл, 320 
метрийн урттай мананцар үүсгэгч 
усалгааны системтэй. Халаалтын 
системтэй учраас 3 дугаар сараас 11 
дүгээр сарын сүүлч хүртэл ургамлаа 
тарих боломжтой юм. Энд нөхөн 
сэргээлтэд ашиглаж байгаа загийн 
үрсэлгээг бэлтгэжээ. Мод үржүүлгийн 
газарт өнөөдөр 21 хүн ажиллаж байна. 

Заг бол говийн хөрсийг элэгдэл, 
эвдрэлээс хамгаалах, элсний нүүдэл 
зогсоох, говийн экосистемийн 
тэнцвэрийг хадгалдаг чухал үүрэгтэй 
ургамал. Тиймээс ч энэ нөхөн 
сэргээлтийн ажилд орон нутгийн иргэд 
тун таатай хандаж, сэтгэл гарган ирж, 
гар бие оролцож байсан юм. Тэдгээр 
хүмүүсийн нэг Ханбогд сумын Баян 
багийн малчин Р.Бадамдорж “Би 
өмнө нь мод тарьж байсангүй. Энд 
өөрийн гараар олон заг суулгалаа. 
Нүх ухах, тарих ажил хийлээ. Тэмээ 

1-2 настай ийм загийг идэж магадгүй. 
Өөрсдөө хүч хөдөлмөр гаргаж, 
тарьсан болохоор энэ хэсэгт тэмээ, 
мал оруулахгүй хамгаална” гэж ярьж 
байсан юм. 

Говьд ойн шугуй үүсгэдэг цорын ганц 
ургамал бол заг. Харамсалтай нь 
өнөөдөр тэр шугуй “Заган шугуйт говь 
минь замилан хорвоод алдартай” 
хэмээн дуунд л үлдэж. Говийнхон загаа 
түлшиндээ хэрэглэж их хэмжээгээр 
устан, зарим нь байгалийн аясаар 
сэргэх чадваргүй болжээ. Тиймээс 
заг тариалах нь зөвхөн Оюу Толгой 
компанийнх биш говь нутгийн хүн 
бүрийн санаа тавих, хийж гүйцэтгэх 
ажил юм. 

Нэг талаас уул уурхайн компани 
санаачилга гарган, нөхөн сэргээлт 
хийж, нөгөө талаас нутгийн иргэд 
дэмжин, хамтран ажилласнаар Галбын 
говьд заган шугуй бий болох биз ээ.
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ГОВЬЧУУД ЭНЭ 
НАМАР 15150 
МОД ТАРЬЖЭЭ

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 
зарилгаар жил бүрийн 5 ба 10 дугаар 
сард “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг 
зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ. 
Өмнөговьчууд энэ намрын мод тарих 
ажилдаа идэвхтэй оролцон, аймгийн 
хэмжээнд 15150 ширхэг мод шинээр 
тарьсан байна. Тухайлбал, Гурвантэс 
сум 5850, Даланзадгад сум 1300, 
Ханбогд сум 600, Манлай сум 633, 
Баян-Овоо сум 200 мод тарьсан бол 
Цогтцэций сум 7400 ширхэг мод тарьж 
бусдыгаа хошуучиллаа.

Б.Отгонбаяр

СУРАГЧИД УСНЫ ИНЖЕНЕРИЙН 
МЭРГЭЖЛИЙГ СОНИРХОВ

Ханбогд сумын дунд сургуулийн 
сурагчдыг мэргэжлээ зөв сонгоход 
туслах зорилгоор Оюу Толгой 
ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
хэлтсээс сар бүр “Сурагчид ба Оюу 
Толгойн ажилчдын уулзалт” зохион 
байгуулж байгаа юм. Энэ удаагийн 
уулзалт 10 дугаар сарын 15-нд болж, 
Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны 
хэлтсийн Усны нөөцийн зохицуулагч 
Н.Эрдэнэбаяр оролцлоо. Сурагчид 
усны нөөцөд санаа зовж байгаа 
гэдгээ илэрхийлэхийн зэрэгцээ Оюу 
Толгой компанийн энэ талаархи 
бодлого, үйл ажиллагааны талаар 
асууж байлаа. Үүний зэрэгцээ 
усны инженер мэргэжлийн тухай ч 

сонирхож байсан. Уулзалт нээлттэй, 
сонирхолтой болж, хүүхэд залуус 
говь нутгийн усны талаар томчуудаас 
дутахгүй өөрийн гэсэн бодол, 
саналтай явдгаа харууллаа.   

Уламжлал болж байгаа энэхүү 
уулзалтад Оюу Толгойн төрөл 
бүрийн мэргэжлийн хүмүүс оролцож 
байгаа юм. Өнгөрсөн 9 дүгээр 
сарын уулзалтад Оюу Толгой ордыг 
нээлцсэн геологчидын нэг Нөөцийн 
стратегийн хэлтсийн дэд захирал, 
Монголын геологчидын холбооны 
ерөнхийлөгч Т.Мөнхбат оролцсон аж.   

Ж.Чингис
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Ханбогд сумын иргэн Д.Балгансүрэн 
өөрийн ур чадвараа ашиглан төмөр 
хийц, гагнуурын ажил эрхэлж, 2011 
оноос сумынхаа иргэдийн захиалгаар 
төрөл бүрийн төмөр хаалга, хайсан 
хашаа, мал услах онгоц, отрын 
зориулалтын зөөврийн сууц зэрэг 
бүтээгдэхүүн хийх болжээ. Тэрээр 
хамтран ажиллагсадтайгаа шинэ зүйл 
бүтээхийг төлөө эрэл хийдэг хөдөлмөрч 
бизнес эрхлэгч юм. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Хангамжийн 
хэлтэс нь Өмнөговь аймаг үүн дотор 
Ханбогд сумын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэх хүсэлтэй хувь хүмүүс, аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг дэмжин, 
уул уурхайн салбарт урт хугацаанд 
эрэлт хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
ур чадвартай болоход нь анхаарч 
ажилладаг билээ. Энэ ажлын хүрээнд 
Д.Балгансүрэнтэй танилцаж, түүний 
олон жилийн ажлын туршлага, авъяас 
чадварыг судалж хамтран ажиллаж 
эхэлсэн юм. 

Тэрээр нутгийн иргэн Д.Сайнбилэгийн 
хамт Оюу Толгой ХХК-ийн төв 

агуулахад хэрэглэгдэх 40 ширхэг 
тусгаарлах төмөр хаалт хийсэн нь 
түүний хувьд уул уурхайд хэрэглэдэх 
бүтээгдэхүүн, хэрэгцээ шаардлагыг 
мэдэх эхний алхам байсан юм. Түүний 
хувьд 2013 оны 7 дугаар сараас  том 
оврын машин, төхөөрөмжийн хаягдал 
агаар шүүгч ашиглан импортын 
бүтээгдэхүүн орлохуйц хогийн сав 
бүтээх уйгагүй оролдлого гаргасны 
үр дүнд хэрэглэгчийн шаардлагад 
нийцэхүйц хийц загвартай 115 
ширхэг хогийн сав хийж Оюу Толгойд 
нийлүүлэлт хийсэн эхний ажил нь 
нийлүүлсэн байна. 

Үүний дараа төмрийн хаягдал ашиглан 
Оюу Толгойн уурхайн талбайд байсан 

автобусны буудлыг шинэчлэх зураг 
гарган өрсөлдөж, 10 ширхэг саравчны 
захиалга авч амжилттай нийлүүлжээ.   

Д.Балгансүрэнгийн санаачилсан ажлууд 
нь орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөрийн 
бүтээмж, орлогыг нэмэгдүүлж, 
амьжиргааг сайжруулахын зэрэгцээ 
Оюу Толгой компаниас баримталж 
буй  Байгаль орчны талаар бодлогын 
хэрэгжилтэд хувь нэмрээ оруулж 
байгаа чухал үйлс юм. 

Аливаа ажлыг бага гэж гололгүй 
боломж олж харан, шинийг эрэлхийлж 
бүтээлчээр ажилласнаар тухайн хүн 
мэдлэг, авъяас чадвараа нээхээс гадна 
илүү ихийг хийж бүтээх хүсэл эрмэлзлэл 
төрдгийг түүний энэ амжилтууд 
харуулж байна.

Д.Балгансүрэн болон Ханбогд сумыг 
ажилч хичээнгүй, идэвхи санаачлагатай 
иргэддээ улам олон шинэ санал 
санаачлага гарган хэрэгжүүлж, өөрийн 
болон нутаг орныхоо хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулахыг хүсье.

Д.Батболд

ТӨМРИЙН ХАЯГДЛААР ХОГИЙН САВ Ч, АВТОБУСНЫ 
ЗОГСООЛЫН САРАВЧ Ч ҮЙЛДВЭРЛЭНЭ
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ХАНБОГД СУМАНД БИЗНЕСИЙН 
ШИНЭ ТӨРӨЛ НЭМЭГДЛЭЭ

Оюу Толгой компани уурхайдаа хэрэглэх 
бичгийн хэрэгслийн нээлттэй тендерийг Ханбогд 
суманд зарлаж, “Гэгээнхан Орхон”  компани 
шалгарсан байна. Уг  тендерт тус сумын дөрвөн 
аж ахуйн нэгж саналаа ирүүлснээс хамгийн 
тохиромжтой үнэ, ханган нийлүүлэлтийн 
нөхцлийг эднийх санал болгожээ. Оюу Толгой 
компани Өмнөговь аймаг, үүний дотор 
Ханбогд сумаас авч болохуйц бүхий л төрлийн 
бүтээгдэхүүн,  үйлчилгээг хөгжүүлэн, дэмжих 
зорилготой байдаг.  Энэхүү зорилгынхоо 
хүрээнд уг бичиг хэрэгслийн тендерийг зарласан 
байна. “Гэгээнхан Орхон”  ХХК-ийн захирал 
З.Мөнхцэцэг өмнө нь сумандаа “Бичиг хэргийн 
хангамж үйлчилгээ” нэртэй дэлгүүр ажилллуулж 
байжээ. Тэрээр Ханбогд сумын арилжааны нэг 
банкны салбар хариуцсан менежерээр ажиллаж 
байхдаа  мэдлэг,  чадвартаа тулгуурлаж, орон 
нутгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор 
бизнесээ эхэлсэн аж. Тус компанийн хувьд 
өнгөрсөн 9 дүгээр сараас бүтээгдэхүүнээ 
нийлүүлж эхэлсэн байна.

СУМЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ЧУУЛЛАА
Баян-Овоо сумын Эмэгтэйчүүдийн чуулга 
уулзалт 10 дугаар сарын 12-нд болж 
өнгөрлөө. Энэхүү чуулга уулзалтыг сумын 
Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс санаачлөн Засаг 
даргын тамгын газартай хамтран, “Ундрах 
Өгөөж”, “Элбэг сан” компанид ивээн тэтгэж, 
зохион байгуулсан байна. Арга хэмжээнд 
сумын 100 орчим эмэгтэйчүүд оролцож, 
урилгаар Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын 
дэргэдэх “Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн 
хэлтэс”-ийн арга зүйч Б.Наранцэцэг 
“Хүүхдийн хүмүүжилд гэр бүлийн оролцоо” 
сэдвээр лекц уншиж, Баян-Овоо сумын 
засаг даргын орлогч Б.Эрдэнэцэцэг төсөл 
хэрхэн бичих заавар, сумын ЗДТГ-ын дарга 
Ч.Чинжаргал эрх зүйн сургалт тус тус зохион 
байгууллаа. Мөн өндөр настан Цолмон 
залуучуудад тэмээний ноосоор бүтээгдэхүүн 
хийх аргаасаа зааж сургажээ. Энэ үеэр 
олон уралдаан тэмцээн болж, хамгийн 

сайхан хоол хийх уралдааны тэргүүн байрыг 
“Цоглог Говь” ХХК-ийн тогооч Т.Чимэгээ, 
хоёрдугаар байрыг “Баянтансаг хайрхан” 
ХХК-ийн тогооч Н.Цагаанцэцэг, гуравдугаар 
байрыг “Аден Сервис” ХХК-ийн тогооч 
Б.Нарангэрэл, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
А.Цэцэгдэлгэр нар эзэлсэн байна. Харин 
гар урлалын бүтээгдэхүүнээр тэргүүн байрт 
Б.Алтанцэцэг, дэд байрт Б.Гэрэлтуяа, гутгаар 
байрт Ц.Төмөрхуяг, АХА асуулт хариултын 
уралдаанд ЕБДС-ийн багш Т.Шүр-Эрдэнэ 
тэргүүлж, 1 минут 1 зуу мянга уралдаанд хүн 
эмнэлэгийн сатистикч эмч А.Насанжаргал 
нар шалгарчээ. Эмэгтэйчүүдийн чуулга 
уулзалтаас 1.Эрүүл харилцаа хүнлэг зан 
чанарыг эрхэмлэх 2. Цэвэр цэмцгэр тохилог 
эрүүл орчинг эрхэмлэх 3.Санаачлагч зөвийг 
дэмжигч байхыг эрхэмлэх 4.Эрүүл мэндийг 
эрхэмлэх 5. Гэр бүлээ эрхэмлэх гэсэн таван 
зүйлээр уриа болгон гаргалаа.
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Баян-Овоо сумын ЗДТГ-аас жил бүрийн 10 
дугаар сарын 1-нд “Намрын баяр” зохион 
байгуулдаг уламжлалтай. Энэ жилийн 
“Намрын баяр”-т иргэд өргөнөөр оролцож, 
олон төрлийн бүтээгдэхүүнээ танилцууллаа. 
Нийтдээ 60 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 
оролцсоноос “Шилдэг шинэ бүтээгдэхүүн” 
үйлдвэрлэгчээр Ц.Алтанцог ахлагчтай “Баян 
түмэн төгөл” ногоочдын бүлэг, “Шилдэг 
цагаан идээ боловсруулагч” үйлдвэрлэгчээр 
Хар заг багийн малчин Ш.Мөнхцэцэг, 
“Шилдэг ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр 
Хар заг багийн малчин Д.Хүүхэнээ нар тус 
тус шалгарсан юм. Энэ үеэр ХАА-н доктор, 
судлаач багш Г.Ганбат, магистр сургагч 
багш Л.Норовсүрэн  нар хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, малын гаралтай 
түхий эд ашиглан хэрхэн брэнд бүтээгдэхүүн 
орон нутагт бий болгох боломж байгаа 
талаар сургалт зохион байгуулав. Сургагч 

багш Г.Ганбат бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, 
сумын удирдлагуудтай уулзах үедээ 
“Баян-Овоо сумын ЗДТГ-аас орон нутагт 
хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг бий болгоход онцгой анхаарч 
байгаа жишээг бид харлаа. Арга хэмжээ 
зохион байгуулалттай,  үр дүнтэй болж 
байна. Танай суманд удахгүй орон нутгийн 
брэнд бүтээгдэхүүн бий болох эх суурь 
тавигджээ. Бараг брэнд бүтээгдэхүүн бий 
болчихсон байна шүү дээ” хэмээн сэтгэгдлээ 
хуваалцлаа. Тэрээр “Одоо төр засаг, хувийн 
хэвшлийнхэн уул уурхайн компаниудтай 
нийлээд орон нутагт хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний шинжилгээ, оношлогооны 
лаборторитой болох чухал шаардлага байна” 
гэлээ. “Намрын баяр” арга хэмжээний зохион 
байгуулагч ЗДТГ-ын дарга Ч.Чинжаргалтай 
уулзахад “Бид энэ арга хэмжээ зохион 
байгуулаад олон жил өнгөржээ. Иргэд маань 
хүлээдэг болж. Арга хэмжээнд зориулан 
бүтээгдэхүүнээ сав, баглаа боодолтой 
болгон бэлтгэж байна. Энэ жилийн хувьд 
Оюу Толгой төслөөс санхүүжүүлсэн газар 
тариалан эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнүүд маш 
сайхан болжээ. Иргэд үйлдвэрлэгчдийн 
бараа бүтээгдэхүүнийг ихээр худалдан 
авлаа. Үр дүн их гарлаа. Ирэх жилээс зохион 
байгуулах байраа томруулах шаардлага гарч 
байна” хэмээн ярилаа. 

О.Цогбадрах

Манлай суманд 10 дугаар сарын 6-нд 
100 хүүхдийн багтаамжтай шинэ цэцэрлэг 
ашиглалтад орлоо. Улсын төсвөөр уг 
цэцэрлэгийг 2011-2013 онд барьсан 
бөгөөд Канадын технологиор “Донж хасу” 
компани гүйцэтгэсэн байна. Өмнө нь Манлай 
сумынхан 50 хүүхдийн цэцэрлэг 1964 онд 
ашиглалтад оруулж байжээ. Энэ цэцэрлэг 
багтаамж багатай тул цэцэрлэгийн насны 
хүүхдүүд хамрагдаж чаддаггүй байсан юм. 
Орон даяар сургууль, цэцэрлэг дутагдалтай 
байгаа өнөө үед шинэ цэцэрлэг баригдсан 
нь Манлай сумын хүүхэд, багачууд төдийгүй 
эцэг, эхчүүдэд зоруилсан оюуны хөрөнгө 
оруулалт болсон байна. Монгол улсын гэрэлт 
ирээдүй болсон хүүхэд багачууддаа эрдмийг 
сурах их үйлсийн гараагаа амжилттай сайн 
эхлэхийг хүсэн ерөөе.

БАЯН-ОВООЧУУД “НАМРЫН БАЯР”-АА 
ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ

МАНЛАЙ СУМЫН 
БАГАЧУУД ШИНЭ 

ЦЭЦЭРЛЭГТЭЙ БОЛЛОО
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ӨСВӨРИЙН ДААМЧДЫН ГОВИЙН БҮСИЙН ТЭМЦЭЭН БОЛОВ
Зуун буудалт даамны Азийн аварга 
Сайхандэлгэрийн Мөнх-Оргил хүүгийн 
нэрэмжит Зуун буудалт даамны говийн 
бүсийн тэмцээн өнгөрсөн 9 дүгээр 
сарын 14-15-нд Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд суманд амжилттай болж 
өнгөрлөө.

Өсвөрийн даамчдын тэмцээн 
эрэгтэй, эмэгтэй 7-10, 11-13, 14-
16 гэсэн гурван насны ангилалаар 
явагдаж, 18 медаль эзэндээ очсон 
байна. Дундговь, Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад, Ханбогд, Манлай сумын 
хүүхэд, багачууд оролцсон өсвөрийн 
даамны аварга шалгаруулах тэмцээний 
хамгийн бага насны охидын ангилалд 
Ханбогд сумын Г.Гантуяа тэргүүлсэн 

бол Өмнөговь аймгийн Манлай сумын 
Б.Энхбаяр дасгалжуулагчтай тамирчид 
багаараа түрүүлж цом, мөнгөн шагнал 
хүртэв.  

Тэмцээний ерөнхий зохион 
байгуулагчаар “Оюуны өргөө” сургалт 
мэдээллийн төв, “Ботгон хөөвөр” 
ХХК ажиллаж, Аймгийн БТС газар, 
Ханбогд сумын ЗДТГ, Сумын хүүхдийн 
“Хүндэт элч” Б.Эрдэнэ-Очир, ЕББДС-
ын сургалтын менежер, Боловсролын 
тэргүүний ажилтан Б.Төмөрбаатар 
багшийн удирдсан шатар, даамны 
“Сэтгэмж” клуб хамтарч, дэмжиж 
ажиллажээ. Түүнчлэн холбогдох 
албаны хүмүүс, үүн дотор С.Мөнх-
Оргил хүүгийн багш, даамны их мастер 

Б.Баттулга нар Улаанбаатар хотоос 
уригдан оролцсон юм.

Ханбогд сумын уугуул, 5-р ангийн 
сурагч С. Мөнх-Оргил хүү 5 настайдаа 
нагац ах Т.Алтаншагайгаас даам 
тоглохыг сурчээ.  Өдгөө дөрөв дэх 
жилдээ хичээллэж буй тэрээр богино 
хугацаанд амжилт гаргаж, Азийн 
аварга хэмээх эрхэм цолыг хүртсэн юм. 
Тиймээс сумын “Луу жилийн онцлох 
хүүхэд”-ээр тодруулжээ. Тэрээр “Улсын 
тэргүүний сурагч”, Нийслэлийн 2013 
оны аварга, Зүүн бүсийн 2010-2012 
оны хошой мөнгөн медальт, Аймгийн 
2012, 2013 оны шилдэг сурагч юм.

Э.Отгонбаяр
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ИРГЭДЭД ХУУЛЬ 
СУРТАЛЧИЛНА

Манлай суманд “Иргэн ба хууль” 
сэдэвт  хууль сурталчлах  нэг сарын 
аян 2013 оны аравдугаар сарын 
15-ны өдөр эхэллээ. Энэ арга 
хэмжээнд албан байгууллагууд 
өөрсдийн сугалсан хуулийг нэг 
сарын хугацаанд сурталчилна.  
Үүний зэрэгцээ хамгийн олон хүнд 
үр дүнтэй хүргэсэн байгууллагыг 
шалгаруулж байр эзлүүлэх юм. Аяныг 
нээж сумын Манлай сумын ИТХ-ын 
дарга О. Бат-Эрдэнэ, Засаг дарга 
Р.Бурмаа, зөвлөлийн гишүүд үг хэлж, 
байгууллагууд хууль сурталчлах нэр 
заалт бүхий лоозон, туг, далбаа  барьж 
жагслаа. 

Оюу Толгой төслийн агуулах руу ачаа 
зөөхөд хэрэглэдэг ачааны модон 
тавцангийн зарим нь шинээрээ 
эвдэрдэг. Үүнийг засах үйлчилгээний 
газар байдаггүй.  Оюу Толгой уурхайд 
2011 оны 10 дугаар сараас 2013 оны 
10 дугаар сар хүртэл 50 гаруй сая 
төгрөгийг зөвхөн ийм тавцан худалдаж 
авахад зарцуулжээ. Түүнчлэн 
Улаанбаатар хотын агуулахууд ч 
байнга хомсдолд ордог байна. Хэрвээ 
эвдэрсэн бол голдуу хаягдлын талбай 

руу зөөдөг. Модоо хямгатай зарцуулах, 
хайрлахын тулд Оюу Толгой компани 
Ханбогд суманд ачааны модон тавцан 
засах үйлчилгээний нээлттэй тендер 
зарлажээ. Энэ тендерт материалаа 
ирүүлсэн оролцогчдоос Т.Түмэндэлгэр 
ажлын туршлага, чадвараараа  
шалгарсан байна. Тэрээр өнөөдөр 
ачааны модон тавцан засах ажлаа 
хийж байна. Эдгээр зассан тавцангаа 
Улаанбаатар хотын агуулах руу явуулах 
юм.

АЧААНЫ ТАВЦАНГАА ЗАСАЖ 
АШИГЛАНА
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Сүүлийн үед эцэг, эхчүүдийн дунд 
миний хүүхэд ийм жоохон байж шүд нь 
муухай болчихлоо гэх тохиолдол ихсэх 
хандлагатай болжээ. Энэ бол паалан 
муутай шүд ургах явцдаа цооролд өртөж 
байгаа явдал юм. Эмэгтэйчүүд хүүхэд 
төрүүлэхээр шийдсэн л бол өөрийгөө 
эрүүл эсэхийг тодруулж, жирэмсэний 
хугацаанд ямар дэглэм барьж, хэрхэн 
биедээ анхаарах хэрэгтэйг сануулж байна. 
ДЭМБ-ын судалгаагаар эцэг, эхийн өвчлөл 
үр удамд 50 хувьд нь заавал удамшдаг 
гэж үздэг. Жирэмсэн үед хүний биед байх 
ёстой амин дэм, эрдэс бодис хоёр дахин 
илүү шаардлагатай болдог гэдгийг бид 
анзаардаггүй. Үүнээс болж хүүхэд биеийн 
дархлаа султай төдийгүй шүдний хөгжил 
муутай, паалан сийрэг нимгэн, бөх бат 
биш гажиг хөгжлүүд их үүсэж байна. 

Үүнийг илчлэг, амт чанар сайтай ургамлын 
гаралтай бүтээгдэхүүнээр баялаг хоол 
хүнс, биологийн идэвхт нэмэлт бодисын 
тусламжтайгаар нөхөх бүрэн боломжтой. 
Мөн жирэмсэн үедээ болон нярай үед 
антибиотик эмийн хэрэглээг өндөр тунгаар 
хэрэглэснээр шүдний пааланд муугаар 
нөлөөлдөг.

Дараагийн шатанд эрүүл сайхан шүдээ 
хэдийд, юугаар, яаж цэвэрлэх ёстой вэ 
гэдэгт анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. 
Хүн төрөлхтөн шүдээ цэвэрлэхийн тулд 
эрт үеэс хуруунаас эхлээд тусгай хусуур, 
чигчлүүр гээд олон зүйлийг сэдэж, 
амжилттай ашигласаар ирсэн түүхтэй. 
Өнөөдөр улам боловсронгуй болж төрөл 
бүрийн сойз, эмчилгээний, гоо сайхны, 
буйл тулгуур эдийн, өдөр тутмын гэх 
мэт олон төрлийн амны хөндий эрүүл 
ахуйг сайжруулах бүтээгдэхүүнүүд бий 
болжээ. Өвчин үүсгэгч гол хүчин зүйл 
нь амны хөндийд буй элдэв нян бөгөөд 
эхний шатанд эмчлэхгүй бол шүдэнд бат 
бөх наалдан хатуу бүрхүүлээр хучигдан 
үлдэж, хүчил ялгаруулж шүдийг хайлуулж 
цоолдог. Тиймээс хооллосны дараа шүдний 
завсарт үлдсэн үлдэгдлийг марталгүй 
цэвэрлэж заншаарай. Элдэв чихэрлэг 
зүйлс эдгээр нянг улам идэвхжүүлдэг. Япон 
улсад шүдийг өвчилсний дараа эмчлүүлэх 
гэж эрүүл мэнд, цаг зав, мөнгө төгрөгөөр 

хохирсоноос урьдчилан сэргийлэх шатанд 
өдөр бүр шүдээ тогтмол сайн угаах, эмчээс 
эрүүл ахуйн зөвөлгөө байнга авах, шүдний 
эрүүл ахуйн бүх хэрэгслүүдийг хэрэглэж 
сурах, хоолны дэглэмийг зөв баримтлах нь 
чухал гэж үздэг. Иймд хүүхдийнхээ болон 
өөрийнхөө амны хөндийн эрүүл ахуйн 
байдлыг сайн ажиглаарай гэж зөвлөмөөр 
байна. Шүд бол их онцлог эрхтэн, дахин 
солигддог, бусад эрхтэнүүдийг бодвол ил 
байрладаг. Хэрвээ сүүн шүдээ өвчлүүлж 
байсан бол дараагийн удаа шүдээ ургахад 
байнга анхаарч хамгаалах боломжтой. 
Эцэст нь амны хөндийн эрүүл ахуйгаа 
сахисанаар гоозүй, эрүүл мэнд, эдийн 
засгийн гэсэн гурван төрлийн үр ашигтай 
юм. 

Ханбогд сумын Сум дундын эмнэлгийн шүдний 
эмч Ц.Дарам

ШҮДЭЭ ХЭРХЭН ХАМГААЛАХ ВЭ?
ЭРVVЛ МЭНД

БУЛАН



15

ТА АСУУ БИД ХАРИУЛЪЯ
АСУУЛТ: Та бүхэн Мэдээллийн төвдөө 
мэдээлэл хүргэж байгаа чинь сайн хэрэг. 
Цаашид Өмнөговь аймгийн /нөлөөллийн 
бүсээс гаднах/ бусад сумдын иргэдэд 
ийм мэдээлэл хүргэх талаар ямар арга 
хэмжээ авах гэж байна вэ? 

Ханхонгор сумын иргэн Ч.Бямбасуурь

ХАРИУЛТ: Оюу Толгой ХХК ил тод, 
нээлттэй байдлыг эрхэмлэдэг. Бид өдөр 
бүр шинэ мэдээ, мэдээллүүдээ өөрийн 
цахим хуудас, нийгмийн сүлжээнд 
байршуулж, Улаанбаатар, Даланзадгад 
хотод “Уул уурхайн мэдээллийн төв”-
өө нээж, Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсээс орон нутгийн иргэдэд 
зориулсан “Орон нутгийн сонин” сэтгүүл 
сар бүр гарган Өмнөговь аймгийн бүх 
сумдад хүргэж, долоо хоног бүрийн лхагва 
гаригийн 10:40 цагаас МҮОНР-оор “Сэрсэн 
говь” нэвтрүүлэг цацаж байна. Таныг 
мэдээллийн төвд өгч байгаа мэдээллээ 
бусад сумдын иргэдэд хэрхэн хүргэх 
талаар асуусан гэж ойлголоо. Мэдээллийн 
төвдөө иргэдтэй уулзаж, санал бодлыг 

нь сонсохын зэрэгцээ, төслийн талаарх 
үнэн зөв, баримттай мэдээллийг хүргэдэг. 
Даланзадгад дахь Мэдээллийн төвөө 2012 
оны 4-р сарын 20-нд нээснээс хойш 3000 
гаруй иргэдэд мэдээлэл хүргээд байна. 
Эдгээр иргэдийн ихэнх нь Даланзадгадынх 
байгаа юм. Бид аль болох олон иргэнд 
үнэн зөв мэдээлэл хүргэх зорилготой. 
Тиймээс бусад сумдаас Даланзадгадад 
ирсэн төлөөлөгчдийг Мэдээллийн төвдөө 
зочлуулахыг эрмэлздэг.  

АСУУЛТ: Бэлчээрийн менежмент 
хөтөлбөрийн худаг сэргээн засах ажил 
хэзээ хийгдэх вэ? 

Баян-Овоо сумын Хардал багийн малчин 
Ц.Дэлгэрмаа

ХАРИУЛТ: Бэлчээрийн менежмент 
хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа уст 
цэг сэргээн засварах төслийн гүйцэтгэгч 
компанууд тодорсон байгаа. Бэлтгэл 
ажлууд хийгдэж байна. Ажлын хуваарь 
ёсоор гүн өрмийн худаг засварлах ажил 10 
дугаар сарын 18-наас, гар худаг засварлах 

ажил 11 дүгээр сарын 1-нээс эхэлнэ гэсэн 
төлөвлөгөөтөй байна.  
Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсийн 

ажилтан Л.Баярбаатар

АСУУЛТ: Ханбогд сумын төвийн 5км 
хатуу хучилттай замын ажил хэзээ 
дуусах вэ? 

Ханбогд сумын Номгон багийн иргэн Хүүдүү

ХАРИУЛТ: Ханбогд сумын замын 
ажлыг Оюу Толгой ХХК-ийн санхүүжилт, 
дэмжлэгээр “Авто замын тоног, 
төхөөрөмжийн түрээс” ТӨХК гүйцэтгэж 
байгаа юм. Гүйцэтгэгч компани 10 дугаар 
сарын 2-ноос 26 машин тоног төхөөрөмж, 
46 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлаа 
эхэлсэн. Монгол улсын замын холбогдох 
стандартын шаардлага хангасан уг замын 
ажил төлөвлөсөн хугацаандаа явагдаж 
байгаа бөгөөд цаг агаарын саатал 
гарахгүй бол 11 дүгээр сарын дундуур 
ашиглалтад орно. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Архитектор инженер 
М.Содгэрэл

Сонирхолтой асуулт ирүүлсэн танд баярлалаа. Цаашид санал бодлоо доорхи 
хаягаар ирүүлж бидэнтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.  

Бидэнтэй Даланзадгад 70533941, Улаанбаатар 353366 тоот утсаар 
холбогдоно уу. Үүнээс гадна OTinfoCenter@ot.mn, www.ot.mn, Facebook.com/
OyuTolgoi, www.Twitter.com/OTMongolia хаягаар холбогдож болно.

Та бүхэнд Оюу Толгой төслийн талаар сонирхсон асуулт байвал Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтан, 

Даланзадгад сум дахь Олон нийтийн харилцааны ажилтнаар дамжуулан 
бидэнд илгээгээрэй. Асуултын хариуг дараагийн дугаарт нийтлэх болно.
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Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан, Хасу Мегаватт компанийн Ерөнхий Захирал Ж.Түмэн-Аюуш:

ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, ХУВЬ ХҮМҮҮСТЭЙ 
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БОДЛОГО БАРЬЖ АЖИЛЛАНА

Хасу Мегаватт ХХК нь Оюу 
толгой төсөл дээр 2006 оноос 
хойш амжилттай ажиллаж 
байна. 

Манай компани Хөдөлмөр 
хамгаалал аюулгүй 
ажиллагааны асуудлыг нэн 
тэргүүнд тавьдаг бөгөөд 
Оюу толгой ХХК-д мөрдөж 
байгаа дүрэм журам 
стандартуудыг өдөр тутмын 
үйл ажиллагаандаа хатуу чанд 
мөрдөхийг хичээн ажиллаж 
байна. 

Бид компанийн ажилтан, албан 
хаагчдаа Хөдөлмөр, хамгаалал 

аюулгүй ажиллагааны хувцас 
хэрэгслээр хангахдаа аль болох 
чанартай, эдэлгээ сайтай, 
тухайн ажилтан ажил үүргээ 
гүйцэтгэхэд нь эвтэйхэн, 
аюулгүй байхыг бодолцдог. 
Энэ жилийн хувцас хэрэгслийг 
Оюу толгой ХХК-д баримталдаг 
бодлогын хүрээнд орон нутгийн 
буюу Өмнөговийн компаниудыг 
дэмжих зорилгоор 10 гаруй 
компанитай харилцсаны үндсэн 
дээр “Говь уран шаглаа” ХХК-
ийг сонгож гэрээ байгууллаа. 

Уг компаниар эхний ээлжинд 
иж бүрдэл бүхий 1500 ширхэг 

хувцас хийлгэж байна. Бид 
сонголтоо хийхдээ тухайн 
компанийн ажлын туршлага, 
ур чадвар, бүтээгдэхүүний 
чанар, стандарт, хөрөнгө 
оруулалтын байдал буюу 100 
хувь дотоодын компани болон 
орон нутагт бүртгэлтэй эсэхийг 
хамгийн эхэнд авч үзлээ. Энэ 
шалгуурт “Говь уран шаглаа” 
компани бүрэн тэнцсэн юм. 

Хасу Мегаватт ХХК ийнхүү 
орон нутгийн үйлдвэрлэгч 
аж ахуйн нэгжтэй хамтарч 
ажилласнаар үйл ажиллагаанд 
нь тодорхой хэмжээнд дэмжлэг 

үзүүлж, цаашдын бизнест нь 
хувь нэмэр оруулна хэмээн 
найдаж байна. Манай компани 
цаашид ч бусад орон нутгийн 
үйлдвэрлэгч, аж ахуйн нэгж, 
хувь хүмүүстэй хамтран 
ажиллах бодлого барьж 
ажиллана.


