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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2015 ОНЫ НАЙМДУГААР САР

ӨМНӨГОВЬ 
АЙМАГ  МАЛ АЖ 
АХУЙН САЛБАРЫГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ, 
МАЛЧДЫН ТАЛААР 
БАРИМТЛАХ  
БОДЛОГО 
ЧИГЛЭЛЭЭ 
ШИНЭЧЛЭН 
ТОДОРХОЙЛОВ

ХОРШООД МАЛ 
ЭМНЭЛГИЙН ЗАРИМ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БИЕ 
ДААН ГҮЙЦЭТГЭНЭ
“Мал эмнэлгийн үйлчилгээг 
сайжруулах” төсөл шалгаруулж, 
санхүүжүүлэх уралдаан зарласан юм.

(4-р нүүрт)

ГОВИЙН ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА
“Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг 
2005 оноос эхлэн амжилттай 
хэрэгжүүлж байна.

(5-р нүүрт)

АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГААНЫ 
ТУРШЛАГАА 
СОЛИЛЦОВ
Тээврийн хэрэгсэл, жолоодлоготой 
холбоотой эрсдэлүүдийн талаар 
ярилцжээ

(11-р нүүрт)



НОГООЧИД УУРХАЙД 
ӨРГӨСТ ХЭМХ 
НИЙЛҮҮЛЖ БАЙНА

“Оюу толгой” компани орон нутгийн 
бизнес эдийн засгийг дэмжих “Говийн 
шим” хөтөлбөрийг 2011 оноос хэрэгжүүлж 
байна. Энэ хөтөлбөр зах зээлийн зарчимд 
суурилсан, уул уурхайгаас хараат бус бие 
даасан бизнесийг хөгжүүлэх, өргөжүүлэх 
замаар орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд 
хувь нэмэр оруулах зорилготой юм. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд хүрээнд 2013 оноос 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын ногоо 
тарих хүсэл сонирхолтой иргэдийг бүлгийн 
хэлбэрээр нэгтгэж, хүнсний ногоо тарих 
боломж бүрдүүлсэн байна. Эдгээр бүлгийн 
ногоочид Ханбогд, Манлай нутгийн хөрсөнд 
ургасан өргөст хэмхийг 8 дугаар сараас эхлэн 
Оюу толгой уурхайд нийлүүлж эхэлжээ.

Үндэсний болон аймгийн хэмжээний 
мал аж ахуйн салбар, малчдын талаар 
авч хэрэгжүүлэх бодлого, шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд уламжлал болгон 
зохион байгуулдаг малчдын зөвлөгөөн 2015 
оны 7 дугаар сарын 21-23-нд Даланзадгад 
суманд зохион байгууллагдлаа. Энэ удаагийн 
зөвлөгөөнд 15 сумын малчдын төлөөлөл 
болсон 300 малчин, Засаг дарга, мал аж 
ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 
төлөөлөгчөөр оролцсон юм. Малчдын 
зөвлөгөөний зорилго нь “Төрөөс малчдын 

талаар баримтлах бодлого“, “Монгол мал“ 
хөтөлбөр, аймгийн “Малчин“хөтөлбөрийн 
хүрээнд өнгөрсөн  хугацаанд хэрэгжүүлсэн 
ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэх, мал аж ахуйн 
салбарт тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх 
арга замаа тодорхойлох, зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээ, хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн 
менежмент, дэвшилтэд технологийг сонгон 
нэвтрүүлэх бодлого, чиглэлээ тодорхойлсон 
эрх зүйн баримтыг боловсруулан, малчдын  
санал дээр үндэслэн боловсруулахад 
чиглэсэн юм.

Аймгийн эдийн засгийн үндсэн чиглэл 
болох мал аж ахуй салбарыг хөгжүүлэх, 
малчдын талаар авч хэрэгжүүлэх бодлого 
чиглэлийг тодорхойлох уг арга хэмжээнд 
“Оюу толгой” компани өндөр ач холбогдол 
өгч зөвлөгөөний ерөнхий  ивээн тэтгэгчээр 
оролцлоо.  Малчдын зөвлөгөөний салбар 
хуралдаан, хэлэлцүүлэгийн дүнд өнөөдөр 
мал аж ахуйн салбарт тулгамдаж буй 
асуудлууд,  уур амьсгалын өөрчлөлт, малын 
тооны өсөлт, бэлчээрийн талхагдал, зам 
тээвэр, уул уурхай зэрэг нийгмийн чанартай 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ, МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ  
БОДЛОГО ЧИГЛЭЛЭЭ ШИНЭЧЛЭН ТОДОРХОЙЛОВ
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шинэчлэлээс үүдэлтэй бэрхшээлүүдийг 
хэрхэн шийдвэрлэх, малын үүлдэр угсаа, 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийн 
зохистой бодлого хэрэгжүүлэх, салбарын 
материаллаг баазыг бэхжүүлэх суурь 
нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор дараах 
бодлогын  үндсэн тодорхойлолтуудыг 
дэвшүүлсэн юм. 
Үүнд:
- Өмнөговь аймгийн “Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

салбарын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг  2016-
2023 оны хооронд хэрэгжүүлэх баримт 
бичгийн төслийг  дэмжиж аймгийн Засаг 
даргын зөвлөл, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд 
өргөн мэдүүлж батлуулах 

- Энэ ажлын хүрээнд уламжлалт мал 
аж ахуйд орчин үеийн дэвшилтэд 
технологи нэвтрүүлэх,  малыг ашиг 
шимийн чиглэлээр төрөлжүүлэн 
үржүүлж  зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн 
хүн амыг эрүүл, чанартай мах-махан 

бүтээгдэхүүнээр, хөнгөн үйлдвэрийг 
чанартай түүхий эдээр хангах,  бэлчээр 
ашиглалтын нэгдсэн төлөвлөлт хийж 
талхагдлыг багасгах зэрэг малчин 
хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх боломж 
бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн бэлчээрийн 
менежмент болон мал маллагааны 
дэвшилтэд технологийг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлнэ

- Дэлхийн жишиг, хөгжилд хүрэх хандлага 
болсон хөдөлмөрөө хорших,  хамтран 
ажиллах, нийтээр асуудлыг шийдэх 
зарчим болсон “ Нэг баг- нэг хоршоо- нэг 
мал эмнэлэг, үржлийн нэгж” гэсэн зохион 
байгуулалтыг хэрэгжүүлэх 

- Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон 
хоршоонд чиглэгдсэн төрийн  иж 
бүрэн дэмжлэгийг төрөлжсөн “Малчны 
хоршоо“-нд зах зээлийн зарчмаар 
олгож, мэрэгжлийн байгууллагын  ажил, 
үйлчилгээг чанартай, зохистойгоор 
үзүүлэхэд чиглүүлэх

- Орон нутгийн хүнсний хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, чанар, эрүүл аюулгүй 
байдлыг хангахад илүүтэй  анхаарч 
хөрсний хамгаалалттай газар тариалан, 
зоорийн аж ахуйг хөгжүүлэх, нутагшсан 
шилдэг тарималын үр, сортыг үржүүлэх, 
хангах санал санаачлагыг дэмжих зэрэг 
болно.

Өмнөговь аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн 
газрын дарга Л.Цэцэг-Өлзий
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Мал аж ахуйн салбар ихэнх иргэдийн 
амьжиргаа, эдийн засгийн эх үүсвэр болдог. 
Тиймээс манай орны хувьд мал сүргийг 
эрүүл байлгах нь малын гаралтай түүхий 
эдийн чанар, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 
гарц, хүнсний аюулгүй байдал зэрэг чухал 
асуудлуудын үндэс юм. Орон нутагт бүтээмж 
сайтай, зах зээлийн эрэлттэй мал аж ахуйн 
салбарыг хөгжүүлэхийн тулд мал эмнэлгийн 
анхан шатны нэгжийг бэхжүүлэх, мал 
эрүүлжүүлэх үйлчилгээг сайжруулах нэн 
тэргүүний шаардлага байгаа. “Оюу толгой” 
компанийн Бэлчээрийн менежмент, малчдын 
амьжиргааг дэмжих  хөтөлбөрийн зүгээс бүс 

нутагт малын эрүүл ахуйг сайжруулах, орон 
нутагт байгуулагдсан хоршоодыг бэхжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Ханбогд 
сумын хоршоодын дунд “Мал эмнэлгийн 
үйлчилгээг сайжруулах” төсөл шалгаруулж, 
санхүүжүүлэх уралдаан зарласан юм. 
Энэ төсөлд Ханбогд сумын хоршоод мал 
эмнэлгийн зарим үйлчилгээг орон нутагт 
бие даан явуулах, цаашид мал эмнэлгийн 
үйлчилгээг тогтвортой явуулахад шаардагдах 
тоног төхөөрөмж бүрдүүлэх, малын эрүүл 
ахуйг сайжруулахад дэвшилтэт технологи 
нэвтрүүлэх зэрэг үндсэн шаардлага 

тавигджээ. “Мал эмнэлгийн үйлчилгээг 
сайжруулах” төслийн шалгаруулалтад  
хоршоод идэвхитэй оролцож, “Баян саглар”, 
“Их ногоон гурвалжин”, “Төрлийн мянган 
тайж” зэрэг хоршооны боловсруулсан төсөл 
шалгарч, төсөл санхүүжүүлэх эрх авсан 
бөгөөд “Оюу толгой” компаниас зохион 
байгуулсан “Нээлттэй өдөрлөг”-ийн үеэр 
батламжаа гардан авсан юм. 

ТЭТГЭЛЭГТ ДАРААХ ЗҮЙЛС БАГТАНА:
- Сургалтын төлбөр, 
- “Оюу толгой” ХХК-иас хэрэгжүүлдэг 

хөгжлийн сургалтуудад хамрагдах боломж,
- “Оюу толгой” ХХК-д дадлага хийх боломж 

(Мэргэжил таарсан тохиолдолд)
ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР:
Өмнөговь аймгийн иргэн байх /ЕБС-ийг 
Өмнөговь аймагт төгссөн байх/,
Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 
сургуулийн төгсөх ангийн оюутан байх,
Дараах мэргэжлийн чиглэлүүдээр суралцаж 
байх:
- Мал аж ахуйн мэргэжилтэн, малын их эмч, 

мал зүйч
- Сургуулийн өмнөх боловсрол болон 

ерөнхий боловсролын сургуулийн багш 
- Соёл урлагийн менежер, мэргэжилтэн
- Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн
- Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн 

инженер, газар тариалангийн мэргэжилтэн, 
ой судлаач

- Барилга, барилгын материалын инженер
- Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, машин 

механизмын инженер 

- Сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан болон 
дулааны инженер

- Археологич, палеонтологич
Сурлагын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш байх 
(4.0 хүртэлх томъёоллоор),
Бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
- Өргөдлийн маягт  ( www.ot.mn цахим 

хуудаснаас татаж аваад бүрэн гүйцэд 
бөглөнө үү),

- Зохион бичлэг (Одоо суралцаж байгаа 
мэргэжлээ яагаад сонгосон, сургуулиа 
төгсөөд эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу 
аймагтаа хэрхэн ажиллахаар төлөвлөж 
байгаа, энэхүү  зорилгодоо хүрэхийн тулд 
юу хийж байгаа талаараа 500-600 үгэнд 
багтаан бичнэ үү. Эссе-г Times New Roman 
11 фондоор, мөр хоорондын зай 1.5-аар 
бичнэ), 

- Сургуулийн тодорхойлолт,
- Суралцсан хугацааны дүнгийн баталгаат 

хуулбар,
- Суралцсан хугацаанд гаргасан амжилт, 

авсан шагнал урамшууллын хуулбар, 

- Иргэний үнэмлэхний хуулбар,
- Оршин суугаа газрын тодорхойлолт. 
ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА: 
2015 ОНЫ 9-Р САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН 17:00 ЦАГ.
Сонирхсон оюутнууд өргөдлийн материалыг 
монгол хэл дээр бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн 
дараах хаягаар ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар: “Оюу толгой ХХК”, 
Улаанбаатар-13381, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, 
Залуучуудын өргөн чөлөө-26, Сөүл Бизнес Төв 
– 7 давхар. Утас: 331880 (3356)

Даланзадгад: “Оюу толгой” ХХК-ийн 
Даланзадгад дахь Төлөөлөгчийн газар  

Ханбогд: “Оюу толгой” ХХК-ийн Иргэдийн 
хөгжлийн төв 
- Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн 

оюутнуудыг ярилцлагад урина. 
- Хугацаанаас хоцорсон болон дутуу 

бүрдүүлсэн материалыг хүлээж авахгүй.
- Ирүүлсэн материалыг буцаан олгохгүй.

ХОРШООД МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЗАРИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БИЕ 
ДААН ГҮЙЦЭТГЭНЭ

ОЮУНЛАГ ХҮМҮҮН МОНГОЛЫН БАЯЛАГ 2015-2016 ОН
ГОВИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК НЬ ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ  ДЭМЖИХ ҮҮДНЭЭС ТУС АЙМАГТ НЭН ШААРДЛАГАТАЙ 
МЭРГЭЖЛЭЭР СУРЧ БУЙ ЧАДВАРЛАГ ОЮУТАН, ЗАЛУУСЫН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ, ТӨГСӨӨД НУТАГТАА ИРЖ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛТЭЙ “ГОВИЙН 

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ 2005 ОНООС ЭХЛЭН АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

2015 он наймдугаар сар
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Манлай сумын Эрүүл мэндийн төвөөс 
жил бүр зохион байгуулдаг бага насны 
хүүхдийн чийрэгжүүлэлтийн аян 8 дугаар 
сарын 11-18-нд явагдлаа. “Чийрэгжүүлэлт 
2015” арга хэмжээнд 12-24 сартай 23 хүүхэд 
хамрагджээ. Энэхүү аян нь хүйтэн, сэрүүний 
улиралд ханиад томууны эсрэг дархлааг 
сайжруулах зорилготой юм. Аяны хүрээнд 
усанд орох, элсэн шарлага, айргаар 
шавших, хайрган болон давсан замаар 
явах, үдийн хоол, витаминжуулалт зэрэг 
ажлыг зохион байгууллаа. Энэ үеэр “Хөхөөр 
хооллох дэлхийн 7 хоног”-ийг сурталчилж 
эцэг, эхчүүдэд мэдээлэл хийж сургалтад 
хамруулсан байна. 

Манлай суманд Гепатиттай тэмцэх дэлхийн 
өдрийг “Үүнийг мэд, түүнтэй тэмц” уриан 
доор 7 дугаар сарын 27-28-нд тэмдэглэлээ. 
Сумын хэмжээнд элэгний хорт хавдрын эрт 
илрүүлгийн үзлэгийн эхний 6 сарын байдалд 
үнэлгээ хийхэд хамрагдах хүмүүсийн 53 
хувь буюу 266 хүн /503/ хамрагдаад байна. 
Үүнээс В вирустэй 19 (7,1%), С вирустэй 28 (10,5 
%), элэгний хатууралтай 6 (2,2 %), элэгний 
хавдар 2 (1%), ар гэрт нь элэгний хавдраар 
өвчилсөн өгүүлэмжтэй 14 (5,2 %) тус тус 
шинээр илэрч, хяналтанд орсон байна. 

Сумын хэмжээнд элэгний Гепатит В,С 
вирусын халдвар олон байгааг харуулж 
байгаа тул энэ удаагийн өдөрлөгөөр 
В,С вирус илэрсэн хүмүүсийг сургалт, 

сурталчилгаанд түлхүү хамруулах зорилт 
тавин ажиллалаа. Мөн 21 иргэнийг эрт 
илрүүлгийн үзлэгт хамруулж, В, С вирус 
илрүүлэх шинжилгээнд хамруулснаас нэг 
хүнд В вирус илэрч хяналтанд авчээ. Эдгээр 
хүмүүс артерийн даралт ихсэлт, чихрийн 
шижин илрүүлэх үзлэгт давхар хамрагдсан 
нь сайн талтай юм. 

“Элэгний хатуурал”, “Элгийг гэмтээгч вирус”,  
“Элэгний С вирусын халдвар” сэдвээр 
сургалт хийж, “Элэгний өвчинтэй тэмцэж 
эдгэрсэн Ж.Жамсрангийн яриа” видео 
бичлэгийг өдөрлөгт оролцсон иргэдэд 
үзүүлж, гурван төрлийн материал тараав.

Манлай сумын Эрүүл мэндийн төв

Гепатит нь элэгний үрэвсэл юм. Хортой бодис, зарим эм, зарим өвчин, согтууруулах ундааны өндөр хэрэглээ, бактерийн болон вирусийн халдвар нь бүгд 
элэгний үрэвсэл үүсгэдэг. Гепатит нь элэг гэмтээдэг бүлэг вирусын нэр бөгөөд хамгийн түгээмэл нь Гепатит А, В, С вирус юм. Доорх хүснэгтээс харна уу.

Мэдээллийг бэлтгэсэн СОС эмнэлэгЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН 
АЯН ЯВАГДАВ

ГЕПАТИТТАЙ ТЭМЦЭХ 
ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ

ГЕПАТИТ/ЭЛЭГНИЙ ҮРЭВСЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Элэгний АВС вирус 

Гепатит А нь элэгний А вирусээр үүсгэгддэг (Геп А) Гепатит В нь элэгний В вирусээр үүсгэгддэг (Геп В) Гепатит С нь элэгний С вирусээр үүсгэгддэг (Геп С)

Халдварлах зам
Өтгөнөөр бохирлогдсон зүйлсийг залгисанаас:
•	 Халдвартай хүнтэй шууд хүрэлцэх  
•	 Халдвартай хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох
•	 Халдварлагдсан хоол хүнс, ундны зүйл хэрэглэх

Цус,  үрийн шингэн болон бусад биеийн шингэнээс халдвар авах:
•	 Гепатит В-ийн халдвартай эх төрөх үед хүүхдэд
•	 Халдвартай хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох
•	 Бохир зүү, тариур болон бусад тарилгын хэрэгсэлийг дамжуулж 

ашиглах
•	 Зүүнд хатгуулах эсхүл бусад хурц зүйлээс шарх авах

Халдварлагдсан цустай харьцах:
•	 Бохир зүү, тариур болон бусад тарилгын хэрэгсэлийг 

дамжуулж ашиглах
•	 Дараах замаар халдварлах нь бага:
•	 Халдвартай хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох
•	 Халдвартай эх төрөх үед хүүхдэд
•	 Зүүгээр хатгуулах эсхүл бусад хурц зүйлээс шарх авах

Эрсдэлд өртөх 
хүмүүс

•	 Халдвар авсан хүний гэр бүлийн гишүүд, асран 
халамжлагч

•	 Халдвартай хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон 
•	 Ижил хүйстнүүд (эр)
•	 Элэгний А вирусийн  халдвар  дунд эсхүл өндөр 

газар нутагт зорчигчид
•	 Тодорхой хууль бус мансууруулах бодис, эм 

хэрэглэдэг хүмүүс (тарилгын болон тарилгын бус)

•	 Халдвартай  эх төрөх үед хүүхдэд
•	 Халдвартай хүний бэлгийн хамтрагч нар
•	 Олон тооны бэлгийн хамтрагчтай хүн
•	 БЗХӨ –тэй хүмүүс
•	 Ижил хүйстнүүд (эр)
•	 мансууруулах бодис/эм тариа хэрэглэгч
•	 Халдвартай хүний гэр бүлийнхэн 
•	 Ажил дээрээ цустай харьцдаг эрүүл мэнд олон нийтийн аюулгүй 

ажиллагааны ажилчид
•	 Элэгний В вирусийн халдвар дунд эсхүл өндөр газар нутагт 

зорчигчид

Элэгний С вирусийн нөлөөнд байдаг хүмүүс (тариа 
хийсний дараах эмнэлгийн ажилтан, хожим шинжилгээгээр 
элэгний С вирусийн халдвартай нь тогтоогдсон донороос 
цус болон эрхтэн авсан хүмүүс, гэх мэт.)
•	 Тариураар мансууруулах бодис хэрэглэдэг, хэрэглэж 

байсан хүмүүс
•	 Гемодиализ өвчнөөр удаан өвдсөн хүмүүс
•	 ДОХ-ын халдвар авсан хүмүүс
•	 Элэгний С вирусийн халдвар авсан эхээс төрсөн хүүхэд

Хурц халдварын 
шинж тэмдэг

Бүх төрлийн вирусийн гепатитийн шинж тэмдэг нь төстэй бөгөөд доорхоос нэг болон түүнээс олон шинж илэрнэ:
* халуурах * ядрах * хоолны дуршил буурах * дотор муухайрах * бөөлжих * гэдэс хэвлийгээр өвдөх * саарал өнгөтэй ялгадас гарах * үе мөчөөр өвдөх * шарлах

Архаг өвчин болж 
хүндэрдэг үгүй 

Дархлаажуулалтад хамрагдаагүй хүмүүсийн дунд нярай хүүхдийн 
>90%, 1-5 насны хүүхдүүдийн 25%-50%, 5-с дээш насны хүүхэд, 
насанд хүрэгсдэд 6-10%-д нь архагшдаг.

Шинээр халдвар авсан хүмүүсийн 75%-85%-д архагшиж, 
15%-25%-д вирус устдаг

Хүндрэл Хурц халдвартай ихэнх хүмүүсийн элгэнд хэтдээ 
нөлөөлөх зүйлгүйгээр  эдгэдэг, нас барах нь ховор

•	 Хурц халдвартай ихэнх хүмүүс эдгэрдэг , хүнд халдварын улмаас 
нас барах нь ховор

•	 Халдвар архагшиж үлдсан  хүмүүсийн 15%-25% нь цирроз, 
элэгний дутагдал, элэгний хатуурал, элэгний хавдар зэрэг 
элэгний архаг өвчинтэй болдог. 

•	 Хурц өвчлөх нь түгээмэл бус. Хурц өвчилсөн хүмүүс 
эдгэрдэг.

•	 Архаг халдвар авсан хүмүүсийн 60%-70% нь элэгний 
архаг өвчинтэй болдог. 

•	 -5%-20%-д нь 20-30 жилийн хугацаанд цирроз үүсдэг.
•	 -1%-5% нь цирроз эсвэл элэгний хорт хавдараар нас 

барна.

Эмчилгээ 

Элэгний А вирусийн өвөрмөц эмчилгээ байхгүй. 
Эмч нар ихэвчлэн сайн амрах, тэжээллэг хоол хүнс 
хэрэглэх, шингэн зүйл уухыг зөвлөдөг. Элэгний А 
вирустэй хүмүүс элэг гэмтээж болзошгүй жороор 
олгодог эм, амин дэм, эмийн сангаас авдаг эм 
зэргийг авахын өмнө эмчээс зөвлөгөө авах нь зүйтэй. 
Согтууруулах ундаа хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

•	 Хурц: Эмчлэх эм байхгүй. Элэг хамгаалах эмчилгээ хийдэг.
•	 Архаг: элэгний өвчлөлийн явцын шинж тэмдэгийг тогтмол хянах. 

Зарим өвчтөнийг вирусын эсрэг эмээр эмчилдэг.
•	 Согтууруулах ундаа хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй..

•	 Хурц: Вирусын эсрэг болон элэг хамгаалах эмчилгээ
•	 Архаг: элэгний эмгэгийн явцын шинж тэмдэгийг тогтмол 

хянаж, вирусын эсрэг эмээр эмчилнэ.
•	 Согтууруулах ундаа хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

Дархлаажуулалт Гепатит А  вакцин Гепатит В вакцин Вакцин байхгүй

2015 он наймдугаар сарЭрүүл мэндийн булан
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- Та өөрийгөө манай уншигчид товч 
танилцуулна уу?

- Миний нэрийг Х.Амбаа гэдэг. Ханбогд 
сумын Ахмадын хорооны даргын ажлыг 
14 дэх жилдээ хийж байна. Энэ төрийн 
бус байгууллагыг хариуцаж, ахмад 
буурлуудад сэтгэлийн дэм өгөх, бага ч 
гэсэн баярлуулах, туслах гэх мэтийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг. 

- “Оюу толгой” компани танай Ахмадын 
хороотой хамтран ёс заншлын өргөө 
байгуулан ажиллаж байгаа. Энэ өргөө 
ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ?

- “Оюу толгой” компани олон төсөл, 
хөтөлбөр орон нутагт хэрэгжүүлдэг. 
Тэдгээрийн  нэг нь манай ахмадын 
хороотой 2013 оноос хамтран хэрэгжүүлж 
байгаа “Ёс заншлын өргөө” төсөл. 

 
 Энэ өргөө нүүдэлчин Монголчууд, үүн 

дотор говьчуудын эдлэж хэрэглэж 
байсан эд өлгийн зүйлсийг цуглуулж, 
байршуулах, хойч үедээ сурталчилах,  
мөн “усыг нь уувал ёсыг дагана” гэсэн 
бичигдээгүй хуулийн дагуу Оюу толгой 
уурхайд газар газраас ирж ажиллаж 
байгаа ажилтан залуучуудад говьчуудын 
ёс заншлыг танилцуулах, сургалт зохион 
байгуулах зорилготой.  

- Одоогоор хэдэн зочин танай өргөөнд 
ирсэн бэ?

- Манай ёс заншлын өргөөнд  хоёр жилийн 
хугацаанд  3000 орчим зочид  иржээ. 
Эдгээр зочдод Ханбогдын ахмадуудаас 
бүрдсэн сургалтын баг ёс заншил 
танилцуулах сургалт цаг үеийнх нь 
байдалд тохируулан явуулж байна. 

- Өргөөнд доторх эд зүйлс, тэдгээрийг 
хаанаас авав. Ахмадуудад байсан уу?

- Говьчуудын эдлэж хэрэглэж байсан, одоо 
хэрэглэж байгаа, хэрэглэгдэхгүй болж, 
мартагдсан нэлээд зүйлсийг ахмадууд 
цуглуулсан. Зарим нь хандивлаж, 
заримыг худалдаж авсан байгаа. Гэхдээ 
зэс, гуулин сав, тогоо, данх, шанага 
гэх мэтийн  зүйлсийг Монголчууд 
ихээр хэрэглэж байсан ч цуглуулахад 
хүндрэлтэй, олдохгүй байлаа. Хуучны эд 
өлгийн зүйлсээ хүмүүс бараг худалдахгүй 
болж.  

- Залуучууд ямар ёс заншлаа илүү 
мартсан байна вэ. Тэдэнд ямар сургалт 
илүү үр дүнтэй гэж та боддог вэ?

- Ер нь ганц залуучууд биш, биднээс ч 
зарим зүйл маань орхигдож мартаж эхэлж 
байна. Заримыг нь сэргээн зааж, сургалт 
явуулахад залуучууд их сонирхдог. Уул 
овоо тахих, мал хөнгөлөх, унага уях,  
тамгалах, хүүхдийн сэвлэг үргээх гэх 
мэтийн зан үйл, ёс заншлыг залуучууд 
сонирхож, сургалтын хэрэглэгдэхүүн 
материалаас авч явж байгаад нь их 
баярладаг. Тэд биднээр дамжуулж, цөөн 
зүйлийг ч боловч мэдэж, сурч аваасай, 
хойч үедээ өвлүүлээсэй гэж хичээн 
ажиллаж байна. 

Х.АМБАА: “УСЫГ НЬ УУВАЛ ЁСЫГ НЬ ДАГАНА” ГЭСЭН 
БИЧИГДЭЭГҮЙ ХУУЛЬ БАЙДАГ

БЭЛЧЭЭРИЙН ХАМТЫН ШИНЖИЛГЭЭ 
ХИЙЖ БАЙНА

- Залуучууд хойч үедээ ямар сургамж хэлэх 
вэ?

- Би мал аж ахуйтай холбоотой зүйл дээр 
эмзэглэж явдаг. Мал аж ахуйн тоног, 
хэрэгсэл хийж чадахгүй, мартаж байна. 

 “Оюу толгой” компани хоёр жилийн өмнө 
Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын 
газартай хамтран тэмээн жингийн цуваа 
явуулж, манай суманд 40 гаруй жил 
тасарсан уламжлалыг сэргээсэнд би их 
баярлаж явдаг. Тэмээн жингийн цувааны 
үеэр хом, шат хийх аргыг манай залуучууд 
сурсан байх. Манайхан морь, тэмээгээ 
унаж эдлэхээ больсонд би бас эмзэглэдэг.

 Хөдөөгийн айлуудаар явж, аялал жуучлал 
хөгжүүлэхэд танайд хэдэн тэмээ унуулах 
боломж байна гэж  асуухад “Унамгай 
тэмээ, морь байхгүй” гэсэн айл хүртэл 
байгаа. Өнөөдөр машин тэрэг хэрэглээд 
морь, тэмээгээ унахгүй, түүнийг дагаад 
малын  тоног хэрэгсэлээ хийхээ больж, 
мартаж байгаад харамсаж явдаг юм. 
Иймэрхүү зүйлсээ хойч үедээ сургаж, 
захиж яваасай гэж боддог. 

Цөл, хээрийн зарим бэлчээрт гарч буй өөрчлөлтийг орон нутгийн иргэд, малчдын хамтын 
оролцооны аргаар үнэлэх ажлыг “Оюу толгой” компани хөрш сумуудын Засаг даргын 
Тамгын газар санаачилан, 2014 онд “Нутаг түншлэл” үндэсний зөвлөх байгууллагатай 
хамтран тодорхой ажлууд эхлүүлсэн юм.

Бэлчээрийн хяналт үнэлгээ хийх энэ ажлыг Ханбогд сумын ЗДТГ-ын зүгээс мал аж 
ахуйг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд нэн шаардлагатай ажил хэмээн үзэж, мэргэжил арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллах албан хүсэлт ирүүлсэн. Үүний дагуу “Нутаг түншлэл” 
байгууллагатай хийсэн зөвлөх үйлчилгээний гэрээг сунган ажиллаж байна. Зөвлөх 
байгууллага нь орон нутгийн мэргэжилтнүүдэд арга зүйн танхимын болон талбайн 
сургалтууд өгч, 2015 онд бэлчээрийн шинжилгээний өгөгдөл цуглуулах хээрийн судалгааны 
ажлыг хамтран хийж байна.

Энэ ажлын хүрээнд сумын байгаль орчин, бэлчээр, газрын асуудал хариуцсан  
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн “Шинжилгээний баг” томилогдсон бөгөөд энэ баг 2015 онд 
зөвлөх байгууллагатай хамтран ажиллаж, бэлчээрийн хяналт үнэлгээ хийх, сумын бэлчээр 
ашиглалтын төлөвлөлт боловсруулах арга зүйг эзэмшин цаашид энэ ажлыг бие даан 
гүйцэтгэх зорилготой юм.

2015 он наймдугаар сар
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“Оюу толгой” компани Ханбогд сумын 
Улаан загалмайн анхан шатны хороонд 
76 гэр хандивлав. Эдгээр гэрүүдийг 
сумын гурван хоршоо, Заавал хөгжих 
өрх болон Засаг даргын Тамгын газарт 
ирсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу гэр нэн 
шаардлагатай байгаа иргэдэд олгожээ. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” 
КОМПАНИ ГЭР 
ХАНДИВЛАВ

Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын 
захиргаа 2015 онд газрын доорх усны 
хяналтын сүлжээг өргөжүүлэх ажлынхаа 
хүрээнд усны түвшин хянагч 46 хагас 
автомат, 3 бүрэн автомат багаж шинээр 
суулгаж, урьд жилүүдэд суулгасан бүрэн 
автомат 5 цэгтэй нийлээд 54 хяналтын 
цэгтэй болжээ. Ингэснээр сав газрын 
хэмжээнд хүн ам ихээр төвлөрсөн, уул 
уурхай, боловсруулах үйлдвэрийн бүс 
нутгийн газрын доорх усны түвшинг хянах 
бүрэн хянах боломжтой боллоо. 

Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын 
захиргаа 2015 оны 5 дугаар сард Ундай 
голын сайр болон Гүний хоолойн  газрын 

доорх усны ордод хяналтын нийт 9 багаж 
суулгаж, Ханбогд сумын Засаг даргын 
Тамгын газарт хүлээлгэн өглөө.

Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын 
захиргаа

УНДАЙ ГОЛЫН САЙР БОЛОН ГҮНИЙ ХООЛОЙ 
ОРЧИМД УСНЫ ТҮВШИН ХЯНАГЧ СУУЛГАВ
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ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

1 Талууд: Өмнөговь аймаг, 
Ханбогд сум, “Оюу толгой” 
компани (ОТ)

2 Гэрээний хугацаа: ОТ-н 
ашиглалтын лицензийн 
хугацаа дуусах хүртэл буюу 
2033 он (сунгагдах боломжтой)

3 Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС): 
Гэрээний хүрээнд Өмнөговь 
аймагт хэрэгжих төсөл 
хөтөлбөрүүдийг хариуцан 
хэрэгжүүлэх бие даасан 
хуулийн этгээд байгуулагдана. 
Удирдах зөвлөл нь орон 
нутгийн 3, ОТ-н 4, нийт 7 
гишүүнтэй байна.

4 Харилцааны хороо: Гэрээний 
хүрээнд Өмнөговь аймагт 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд 
орон нутгийн оролцоог хангах, 
харилцан хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх Харилцааны хороо 
байгуулагдана. Хороо нь орон 
нутгийн 9, ОТ-н 4, нийт 13 
гишүүнтэй байна. 

5 Cанхүүжилт: ОТ нь 2016 оноос 
эхлэн жил бүр 5 сая долларын 
санхүүжилтийг ХДС-д оруулна.  
Санхүүжилт нь бодит дүнгээр 
буюу үнийн өсөлтийн аливаа 
нөлөөллөөс хамгаалагдсан 
байна.

Усны менежмент Байгаль орчин 
хяналт, хамгаалалт 

Үндэсний түүх, 
соёл, аялал 
жуулчлал 

Нийгмийн суурь 
үйлчилгээ 

Уламжлалт мал аж 
ахуй, бэлчээрийн 

менежмент 

Орон нутгийн бизнесийн 
хөгжил, бараа үйлчилгээ 

худалдан авалт 

Дэд бүтцийн 
төслүүд 

ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН
Хамтын ажиллагааны гэрээний 

хүрээнд орон нутагт хийгдэх 
санхүүжилт нь Хөгжлийг дэмжих 

сан (ХДС)-р дамжина.

I. Орон нутгийнхан (иргэд, ТББ, бизнесийн 
байгууллагууд, малчдын хоршооллууд,...) 
төсөл хөтөлбөрийн саналаа Харилцааны 
хороонд хүргэнэ.

II. Харилцааны хорооны дэд хороод 
саналуудыг хэлэлцэж, шаардлагатай бол 
зөвлөгөө өгнө.

III. Харилцааны хороо саналуудыг эрэмбэлж, 
ХДС-д хүргэнэ.

IV. ХДС-н Удирдах зөвлөл саналуудыг 
хэлэлцэж, дэмжих шийдвэрийг нэгдсэн 
саналтайгаар гаргана.

V. Дэмжигдсэн төсөл хөтөлбөрийг ХДС-ийн 
Гүйцэтгэх захирал төлөвлөгөөнд оруулж, 
хэрэгжилтийг орон нутагтай хамтран 
зохион байгуулна.

Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 11
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“Оюу толгой” ХХК уурхайн усны хэрэглээ 
болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг 
хянах зорилгоор 2015 оны байдлаар 84 
гар худаг, 11 булаг, 292 гүн өрмийн цооног 
буюу нийт 387 уст цэгт тогтмол хяналт, 
шинжилгээ хийж байна.

Компаний зүгээс усны хяналт-
шинжилгээний хүрээнд цуглуулсан 
мэдээллийг олон нийтэд үнэн зөв 
мэдээлэх, орон нутгийн иргэдийн 
оролцоог хангах үүднээс 2011 оноос 
эхлэн “Нутгийн иргэдтэй хамтарсан усны 
түвшин хэмжилт” төслийг эхлүүлсэн. 2015 
оны 1 сарын байдлаар 41 гар худгийг 31 
малчинтай хамтран өдөр тутмын тогтмол 
ажиглалтыг хийж байна. 

Хэмжилтийг хамтарч хийснээр дараах хоёр 
чухал ач холбогдолтой юм.
- “Оюу толгой” ХХК-ийн усны түвшин 

хэмжилтийн мэдээллийг үнэн зөв 
эсэхэд орон нутгийн иргэд хяналт тавьж 
харилцан итгэлцэлтэй байх

- Тухайн худгийн усны түвшингийн 
улирлын хэлбэлзэл, мал услах хүртээмж, 

худгийн засвар үйлчилгээ зэрэг 
мэдээллийг урт хугацаанд үнэн зөв, 
дэлгэрэнгүй цуглуулж худгийн усны 
хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, дараагийн 
шатны арга хэмжээ авахад суурь 
мэдээлэл болох ач холбогдолтой юм.

Түүнчлэн 2015 оны 6 дугаар сараас усны 
түвшин хэмжиж буй нийт малчдын 
өдөр тутмын хэмжилтийг сард 3 өдөр 
болгон өөрчилж, мал усалсаныхаа 
дараа тодорхой тооны давтамжит 
хэмжилт хийснээр худгийнхаа ундаргыг 
тодорхойлдог болсон.

Худгийн ундаргыг улиралд нэг удаа 
тодорхойлох бөгөөд ойролцоогоор 5-10 
минутын давтамжтайгаар 5 удаа усныхаа 
түвшинг хэмжсэний дараа “Оюу толгой” 
компани болон малчин хамтран тухайн 
худгийн ундаргыг тооцоолон гаргах юм. 
Худгийн усны хүрэлцээ гэдэг бол дан ганц 
усны түвшингээр бус нэгж хугацаанд 
ундарч буй усны хэмжээгээр мөн 
илэрхийлэгдэх тул энэ нь говийн бүсийн 
малчдын хувьд нэн чухал ажиглалт юм.

Энэ удаагийн танилцуулгаар Жавхлант 
багийн нутагт орших Задгай сухай нэртэй 
худгийн усны түвшин хэмжилтийг харуулж 
байна. Энэ худгийг 1993 онд Ханбогд 
сумын малчин Чулуун үр хүүхдүүдийн хамт 
шинээр ухаж гаргасан бөгөөд модоор 
доторлож, доод заарганд нь тулгаж ухсан 
нь өнөө хэр хэвээр байгаа аж. 
Малчин Болдбаяр уг худгийг 2014 оны 
3 дугаар сараас эхлэн “Оюу толгой” 
компанитай хамтран хэмжиж эхэлсэн бол 
“Оюу толгой” компанийн хувьд тус худгийг 
2011 оны 4 дүгээр сараас хэмжиж эхэлсэн 
байна. 
 
Хэмжилтийн үр дүнгээс харахад тус 
худгийг 2015 оны 4 дүгээр сараас эхлэн 
ашиглаагүй байгаа бөгөөд “Оюу толгой” 
компани болон малчны хэмжилтүүд 
зөрүүгүй таарч байгаа нь компанийн 
болоод малчны хэмжилтүүд үнэн зөв 
болохыг баталж байна. Худгийн усны 
түвшин хэмжилтийн нэг жил гаруйн 
хугацаанд 10-20 см орчим доошилсон 
байна.  

ЗАДГАЙ СУХАЙ ХУДГИЙН УСНЫ ТҮВШИН 
ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2015 он наймдугаар сар
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Говьчуудын хувьд тэмээ нослох цаг хугацаа, хүн хүч шаардсан ажил 
байдаг. Тиймээс Ханбогд суманд өнгөрсөн зун анх удаа цахилгаан 
хайчаар малчдын тэмээ ноослох ажил хийж туршлаа. Энэ ажлын анхдагч 
нь “Говийн баян эрдэнэс” хоршооныхон юм. Тус хоршооны гишүүн 
зургаан залуу баг болон нутгийн малчдын тэмээ ноосолжээ. Тэдний 
зарим нь ийм ажил хийж байгаагүй тул цахилгаан хайчаар тэмээг хэрхэн 
ноослох, ноосоо ямар байдлаар ангилан ялгах талаар сургагч багш 
Б.Хаш-Эрдэнэ, П.Болд нараас зөвлөгөө авсан байна. 

Эдгээр сургагчийн хувьд Австрали улсад цахилгаан хайчаар хонь 
хяргах сургалт дүүргэж, батламж авсан хүмүүс юм. Хоршооны дарга 
Н.Дагвасүрэн “Манай хоршооны гишүүдийн зарим нь өнгөрсөн жилийн 
сургалт, зөвлөгөөнөөр цахилгаан хайчаар тэмээ ноосолж сурсан 
туршлагатай. Бид нар гурав хоногийн хугацаанд 133 тэмээнээс 720 кг 
ноос хайчилсан” хэмээн ярилаа. Хоршооны тэмээ ноослох багийнхан энэ 
жил цаг хугацааны хувьд хоцорсон тул төлөвлөсөн хэмжээндээ хүрээгүй 
байна. Гэхдээ өөрсдөө туршлагатай болж, шинэ зүйлүүдийг сурч мэджээ. 

“Говийн баян эрдэнэс” хоршооны багаар тэмээгээ ноослуулсан  Ханбогд 
сумын Номгон багийн малчин Н.Амарсайхан “Урьд жилүүдэд манайх 
тэмээгээ хуучин уламжлалт аргаар гар хайчаар хүн хөлслөн ноослуулдаг 
байсан. Хайчаар ноослоход цаг хугацаа их ордог. 
Цахилгаан машин буюу цахилгаан хайчаар ноослоход цаг хугацаа 
маш бага зарцуулдаг юм байна. Бас ноосны гарц нь их. Гар хайчаар 
ноослоход чинь ноосны уг их үлддэг бол цахилгаан хайчаар ноослоход 
арьсанд тултал нь авахад илүү их ноос авч байсан. Тэгэхээр хөдөлмөр, 
цаг хугацаа, ноосны гарц илүү болно гээд давуу тал олон” гэлээ. 

МАЛЧДЫН ХОРШОО ЦАХИЛГААН ХАЙЧААР 
ТЭМЭЭ НООСЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛЖЭЭ

2015 он наймдугаар сар

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТУРШЛАГАА СОЛИЛЦОВ

Оюу толгой уурхайд “Гэрээт байгууллагын 
оролцоог дэмжих аюулгүй ажиллагааны 
чуулга уулзалт” тав дахь удаагаа 8 дугаар 
сарын 24-нд боллоо. Энэ удаагийн чуулган 
“Ноцтой эрсдэл-Тээврийн хэрэгсэл ба 
жолоодлого” байсан юм. 

“Оюу толгой” компани болон зарим гэрээт 
компанийн хувьд тээврийн хэрэгсэл, 

жолоодлого нь хамгийн өндөр эрсдэлтэй 
үйл ажиллагаа байдаг. Чуулганд 40 орчим 
гэрээт компанийн 90 гаруй төлөөлөгчид, 
“Оюу толгой” компанийн ахлах удирдлагууд, 
аюулгүй ажиллагааны ажилтнууд оролцож, 
тээврийн хэрэгсэл, жолоодлоготой 
холбоотой эрсдэлүүд болон тэдгээрийн 
хяналтын арга хэмжээний талаар ярилцаж, 
харилцан туршлагаа солилцлоо. 

Гэрээт байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаагаа хөгжүүлэх нь “Оюу толгой” 
компанийн “Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, 
дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг 
цогцлоож, Монгол улсын хөгжил дэвшилд 
хувь нэмэр оруулна” гэсэн эрхэм зорилгын 
чухал хэсэг юм. 

-Тээврийн хэрэгсэл, жолоодлоготой холбоотой эрсдэлүүдийн талаар ярилцжээ-
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу. 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 8 дугаар сар (7 сарын 25 – 8 сарын 21)

 (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

“Оюу Толгой” компанитай холбоотой асуудлаар otcommunities@ot.mn хаягаар эсвэл 9903 4732 
(Oюу Толгой уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын оффис), 95091907 (Манлай сумын оффис), 9909 8406 

(Даланзадгад сумын оффис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх оффисуудаас авч болно.   

Санал: Ханбогд суманд усан 
хангамжийн магистраль шугам болон 
ус цэвэршүүлэх байгууламжийг барих 
ажлыг удирдан зохион байгуулж буйд 
талархал илэрхийлсэн байна. Үүнээс 
гадна Даланзадгад суманд малчдын 
зөвлөгөөнийг амжилттай зохион 
байгуулахад хамтран ажилласанд 
талархал илэрхийллээ. 

Гомдол: Орон нутгаас энэ сард байгаль 
орчинтой холбоотой нэг, мал осолдсон 
тухай гомдол нэгийг тус тус хүлээн авсан 
бөгөөд холбогдох судлан шинжлэх ажлууд 
зохион байгуулагдаж, хариуг өглөө.     

Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж 
байгууллага, иргэдээс нийтдээ (14) хүсэлт 
хүлээн авсан бөгөөд эдгээрээс таван 
(5) хүсэлтэд холбогдох асуудлыг судлан 
хариуг өгөөд байна. Хүсэлтүүдийн ихэнх 
хувийг өмнөх саруудын адил дэмжлэг 
туслалцаа, хамтран ажиллах, хандив 
хүссэн хүсэлт эзэлжээ. Харин барилга 
байгууламж/гэрээтүүдтэй холбоотой 
хүсэлтүүд нь зам болон дэд бүтцийн 
ажлын талаар байлаа. 

Хүлээн авсан хүсэлтүүд төрлөөр (Нийт 14 ширхэг)

Санал, гомдол, хүсэлтийг: Соёлын өв, байгаль орчин, эрүүл 
мэнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, хангамж, хандив 
тусламж, хүний эрх, барилга бүтээн байгуулалт/гэрээтүүд, 
хүний нөөц, олон давтан гаргасан болон бусад гэсэн 
төрлүүдээр бүртгэдэг. 

Шийдвэрлэгдсэн Хүлээн авсан

Нийт 5
14

Хүний нөөц, 
Нөхөн олговор

Сургалт/дадлага

0

0
1

1

1
1

Нөхөн олговор

Барилга 
байгууламж,  

дэд бүтэц 

0
3

Хандив, дэмжлэг, 
туслалцаа

4
8


