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МЭНДЧИЛГЭЭ
Оюу толгойчууд бид өнгөрсөн жилийг “бэртэл
гэмтлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.16” гэсэн үзүүлэлттэй
үдсэн нь “Рио Тинто” группийн хэмжээнд аюулгүй
ажиллагаагаараа дахин нэг жил амжилт үзүүлснийг
илтгэж байна.
Эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх алсын
хараагаа хэрэгжүүлэн 2019 онд бид нийтдээ давхардсан
тоогоор 99,000 гаруй ажилтныг 680,354 хүн/цагийн
сургалтад хамрууллаа.

Өмнийн говийн ажилч хичээнгүй зон олон минь
өвлийг өнтэй давж, тавтай сайхан хаваржиж байна уу.
Шарагчин гахай жил улиран одож, “Хотол төгс” хэмээх
төмөр хулгана жил айсуй торгон агшинд эрхэм уншигч та
бүхэнтэйгээ “Орон нутгийн сонин”-ы хуудсаар дамжуулан
мэндчилэх завшаан тохиосонд нэн баяртай байна.
Манай компани болон говь нутгийн ажилч хичээнгүй
зон олны харилцаа, хамтын ажиллагаа өнгөрсөн онд
шинэ түвшинд гарсныг онцлон тэмдэглэе. Энэ бол та
бидний хамтын хичээл зүтгэлийн үр дүн юм.

Түншлэл хэмээх зорилт 2019 онд манай компанийн
анхаарлын төвд байж, нийгмийн эрүүл мэнд, суурь
боловсрол, дэд бүтэц хийгээд өөр олон чиглэлийн
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд “Оюу толгой”
компани хувь нэмэр оруулж, хамтарч ажиллалаа.
Өнгөрсөн онд Оюу толгой – Ханбогд чиглэлийн 35.1
км хатуу хучилттай авто замаа дуусган, “Оюу толгой”
компанийн санхүүжилттэй “Говийн Оюу хөгжлийг
дэмжих сан”-ийн санхүүжилтээр Мандал-Овоо сумд
шинэ эмнэлэг нээсэн, Даланзадгадад нээгдсэн махны
үйлдвэрт 943 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн гэх
мэт Өмнөговь аймагт олон томоохон дэд бүтцийн төсөлд
манай компани хувь нэмрээ оруулж байгаад баяртай
байна.
Мөн арванхоёрдугаар сард Үйлдвэрлэлийн амаа
(бидний нэрлэж заншсанаар 2-р босоо ам) барьж
дууссаныг Монгол Улсын Засгийн газар, түншүүдтэйгээ
хамт тэмдэглэсэн билээ. Энэхүү ам нь хэдэн зуун хүний
хүч хөдөлмөр, дэлхийн тэргүүлэх технологиор хийж
гүйцэтгэсэн инженерийн томоохон ажлын үр дүн болсон
юм.

2019 онд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 87 ханган
нийлүүлэгчдээс хийсэн худалдан авалт 141 сая
ам.долларт хүрэв. Орон нутаг дахь ханган нийлүүлэлтийн
сүлжээг нэмэгдүүлснээр 2,500 ажлын байр бий болсон
бол 1,700 ажлын байр шууд бусаар бий болжээ.
“Оюу толгой” компанид Өмнөговь аймгаас 2,925
иргэд ажиллаж байгаа нь нийт ажиллах хүчний 22.7 хувь
байна.
Арвандолдугаар жарны “Хотол төгс” хэмээх төмөр
хулгана жилдээ санасан бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэхийн
өлзийт ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

Тим Экэрсли

Г.Сугар

Уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

Орон нутаг хариуцсан ахлах менежер

ХАНБОГД СУМЫН ЗАЛУУ МАЛЧИД “ЭЕРЭГ НИЙГЭМ, ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНГ
ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ“ УРИАН ДООР ЧУУЛЛАА
Ханбогд сумын Засаг дарга
Ш.Эрдэнэжаргал болон ”Оюу толгой” ХХКны Дэд бүтэц, үйл ажиллагаа эрхэлсэн
ерөнхий менежер Марк Тейлор нар
зөвлөгөөнийг нээж, оролцогчдод амжилт
хүсэж үг хэллээ.

“Оюу толгой” ХХК, НҮБ-ын Хүн амын
сан хамтран хэрэгжүүлж буй “Хөгжлийн
төлөө залуучууд” хөтөлбөр болон
Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн
санаачлан хэрэгжүүлж буй “Залуу
малчин хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Залуу
малчдын зөвлөгөөн -2019” арга хэмжээг
зохион байгууллаа. Арга хэмжээ нь
Ханбогд сумын хэмжээнд мал аж ахуй
эрхэлдэг залуучуудад төрөөс баримталж
буй ХАА-н салбарын бодлого чиглэл,
орон нутгийн үйл ажиллагааг таниулан
сурталчлах болон нийгмийн хөгжилд
залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх үндсэн
зорилготой.

Орон нутгийн сонин

2020 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР
САРЫН САНАЛ, ГОМДОЛ,
ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Орон нутгаас хүлээн авсан:

Зөвлөгөөнд төрийн болон мэргэжлийн
байгууллагууд, залуучуудад чиглэн
хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн
төлөөллүүд оролцож төрөөс авч
хэрэгжүүлж буй бодлого чиглэл, хууль эрх
зүй болон хувь хүний үүрэг хариуцлага,
оролцооны талаар дэлгэрэнгүй илтгэл,
мэдээллүүд танилцуулсан. Уг арга
хэмжээнд Ханбогд сумын таван багийн
төлөөлөл болох 90 гаруй залуу малчид
маш их идэвхи санаачлагатай, зохион
байгуулалттай оролцсон юм. Энэхүү
зөвлөгөөний гол үр дүн нь залуу малчдад
тулгамдаж буй асуудлыг хамтран
шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх талаарх
нээлттэй хэлэлцүүлгээс гарсан зөвлөмж,
уриалгыг зөвлөгөөнд оролцогчид
санал нэгтэйгээр батлан, сумын Засаг
даргад гардуулан өгсөн явдал юм.
Залуу малчдын боловсрол хөгжил,

өрхийн эдийн засаг, эрүүл мэнд болон
нийгмийн оролцооны асуудлууд зэрэг
үндсэн агуулгын хүрээнд тулгамдаж
буй 13 асуудлыг дэвшүүлэн сумын үйл
ажиллагаа, бодлого чиглэлд тусган
хэрэгжүүлэхийг уриалсан байна.
Зөвлөгөөнийг зохион байгуулахад
хамтран ажилласан НҮБ-н Хүн амын сан,
Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын
газар, Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл,
ОНХЗХХ-н Гэрээт цагдаагийн тасаг,
Хөгжлийн шийдэл ТББ болон Ханбогд
сумын Залуучуудын хөгжлийн төвийн
хамт олондоо баярлаж талархсанаа
илэрхийлье.
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2020 оны Нэгдүгээр сар

ЭГЭЛ ДУРСАМЖИЙН ЭЗЭН: ОЛНОО “ДЕПУТАТ” ХЭМЭЭН ХҮНДЛЭГДСЭН Ц.НЭРГҮЙ
гавьяа шагнал урамшуулал:

гол уруудаж биш сөрж нүүж байдаг ухааныг заадаг
байсан.

• Эвлэлийн үүрийн төв хорооны алтан медаль
• Ханбогд сумын 40, 50, 60, 70, 80, 90-н жилийн ойн
медалиуд
• Хөдөлмөрийн хүндэт медаль хоёр удаа
• Сумын аварга малчнаар найман удаа
• Засгийн газрын Хүндэт жуух бичиг
• Тавдугаар таван жилийн гавшгайч
• Зургаа дугаар таван жилийн гавшгайч
• Баярын бичиг зэрэг шагналуудаар шагнагдаж
байсан.
1962 оноос Жавхлант багт эцэг эхийн хамтаар мал
маллаж байгаад Гавилууд баг руу шилжиж ах Б.Дамдин
түүний гэргий Д.Цоолой нарынхаа зааж зөвлөснөөр
хонь малласан. Энэ хоёр минь ачит багш хэмээн ихэд
хүндэтгэн ярьж байлаа.
Аав нь аймгийн хоёр удаагийн аварга малчин
байсан бөгөөд удам дамжсан аварга малчид юм. 18
настай байхдаа Булган суманд хөдөө аж ахуйн зоо
техникчийн сургалтад сууж малынхаа ойр зуурын
өвчнийг өөрөө эмчилдэг байсан. Мал маллаж байх
үед миний дүү нар болох Г.Мэндбаяр, Ц.Мөнхтөр надад
их тус болдог байлаа. Тухайн үед найзалж нөхөрлөж
байсан нөхдөө эргэн дурсахад Т.Сумьяа, И.Должинсүрэн,
М.Рэнчинмядаг, Ц.Цэрэндулам нар маань их ойр дотно
байлаа.

Ц.Нэргүй нь 1950 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд
сумын Жавхлант багийн нутагт эх Дэжидийн хоёрдох
охин болон төрсөн. 1962-1991 онд нэгдлийн мал сүргийг
тасралтгүй 30 жил малласан. 1973-1976 онуудад 1,149
ямаа төллүүлэн жил бүр 100 ямаанаас 101-102 төл
бойжуулан ноолуур, сүүний ашиг шимийн даалгаврыг
148 хувиар давуулан биелүүлж, 1976 онд Улсын залуу
аварга малчин цол хүртэж, 1986 онд АИХ- ын депутатаар
сонгогдож байсан. Энэ хугацаанд төр засгаас өгсөн

“Одоогоор сум хөдөөг хослуулан, Оюу толгой
уурхайтай хөрш зэргэлдээ мал аж ахуйгаа эрхэлсээр
байна. “Оюу толгой” ХХК-ний 2004, 2011 оны нөхөн
олговрын хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан. Нөхөн олговрын
дэмжлэгээр мал аж ахуйдаа хөрөнгө оруулалт хийж үр
шимийг хүртсээр байна.
Тэнгэрийн байдлыг харж малаа хариулдаг аав,
ээжийн захиасыг одоо ч үр ачдаа захиж, сургаж явдаг
даа.
Нүүхдээ заавал баруун зүгрүү хөдөлж бай уруудаж
нүүх муу гэж захидаг байсан. Монголчууд эрт дээр үеэс

Мал бэлчээрлүүлэхдээ газраа хувиарладаг байсан.
Тэнгэр сайхан байхад нь тал газраар, тэнгэр муухайрхад
нөмөр энгэр ээвэр газраар бэлчээрлүүлдэг. Ер нь төллөх
мал, сувай малыг ялгаж малладаг байсан.
Мал төллөх үед малчин хүн сонор сэргэг гярхай байх
нь хамгаас чухал. Өглөө малаа хотноос нь гарах, орой
хотлох үед нь ажиглах хэрэгтэй мал захдаад, хоцроод,
ойр ойрхон хэвтэж босоод байвал төллөх дөхсөн
байдаг сайн ажиглаж чадвал төлийн хорогдолгүй байж
чадна. Мөн хороо бууц нь хуурай дулаан байвал төл
мал хайрагдахгүй шөнө орой хоёр цаг тутамд хороогоо
эргэвэл төлийн гарзгүй онд орноо л гэсэн үг. Хавар
төлөө эрт борог өвсөнд оруулж, тэнгэр тогтуун үед нь
гэрийн ойролцоо бэлчээрт гаргаж байх нь нэн тустай.
Хээл хаялт бол хэд хэдэн шалтгаанаас болдог. Жишээ
нь хужир давс дутагдах, хот хороо хөлдөх, усны онгоцны
хажууд мөсөн дээр халтирах, мөн ус дутагдах гэх мэт.
Цас орохоор малчид малаа усалдаггүй энэ бол маш
буруу ойлголт. Мал усаар дутагдаж байдаг. Өвөлд хороо
бууцаа хуурай сайхан байлгахыг хүртэл малчин хүний
хамгийн наад захын мэдэж байх зүйл.
Өвс тэжээл бэлдэх: Ээж минь хараагүй байсан ч
дүүтэй минь хамт намар таана, гашуун түүж өвөлд
бэлддэг байсан.
Мал услах хугацаа хүртэл чухал байдаг өглөө эрт
усалбал малын дотор хайрагдана, хээл хаяна гэж үздэг
мөн худгийн асгар, мөсөө байнга цэвэрлэж байх нь маш
чухал. 300-600 малыг ховоогоор усалдаг байсан. Хавар
ногоо гарахаар малаа өдөр болгон услах нь чухал. Өвөл
бол өнжөөд үдэд услах нь тохиромжтой орой услах муу
хороо хөлдөнө. Эрт бас услах малдаа муу байдаг энэ
мэтчилэн мал маллах арга ухаанаа бусдад заадаг даа.
Өвлийг өнтэй давахад дундуур идэш, дулаан хэвтэр
маш чухал гэдгийг онцлон захимаар байна.
Ер нь цаг үргэлж л малчин хүний ажил ундарч байдаг”
хэмээн депутат маань сайхан хуучиллаа.

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛЫГ ХАРИУЦЛАГАТАЙГААР ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА
сэргээлт хийсэн талбайг газар дээр нь
үзэж, хэмжилт хийн, техникийн нөхөн
сэргээлтийг амжилттай хийсэн хэмээн
дүгнэж, актуудаар баталгаажуулж, орон
нутагт хүлээлгэн өглөө.

“Оюу толгой” компани нь үйл
ажиллагааны явцад хөндөгдөж
буй газрыг цаг тухай бүрд нь нөхөн
сэргээж, явцын нөхөн сэргээлтийг
хариуцлагатайгаар хийж ирсэн. 2019 онд
нийт 109.09 га талбайд техникийн, 53.06

га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн
ажлуудыг тус тус амжилттай гүйцэтгэлээ.
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын
2016 оны А/519 дугаар захирамжаар
байгуулагдсан ажлын хэсэг 2019 оны
есдүгээр сарын 20-ны өдөр нөхөн

“Оюу толгой” компани нь хүлээсэн
үүргээ хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж,
Монгол улсын хууль, журам, стандартын
шаардлагад нийцүүлэн нөхөн сэргээлтийг
цаг тухай бүрд нь үргэлжлүүлэн хийж
байх болно.
Нөхөн
сэргээсэн
талбайн
хэмжээ, га

#

Актын
дугаар

1

2019/07

Оюу толгой - Ханбогд чиглэлийн авто замыг
барих явцад ашигласан зургаан карьер

57.33

2

2019/08

Оюу толгой - Ханбогд чиглэлийн авто замыг
барих явцад ашигласан үйлдвэрийн талбайн
тал хэсэг

4.19

3

2019/09

Оюу толгой - Ханбогд чиглэлийн авто замын
барилгын ажлын үед ашиглаж байсан түр зам

31.86

4

2019/10

Оюу толгой - Жавхлант чиглэлийн шороон түр
зам

3.02

5

2019/11

Оюу толгой - Жавхлант чиглэлийн замын
барилгын ажилд ашиглаж байсан есөн карьер

2.51

6

2019/12

Оюу толгой - Ханбумбат чиглэлийн цахилгааны 7.11
шугамын дагуух талбай

Нөхөн сэргээсэн талбайн нэр

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ
ДЭМЖИХ НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд,
залуудын эрүүл мэндийг дэмжих
нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд “Бэлгийн
боловсрол” болон “Ажиллах ур чадвар
нэмэгдүүлэх нь” сургалтыг зохион
байгууллаа. Өмнөговь аймгийн
Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций,
Булган, Номгон сумын Залуучуудын
хөгжлийн төвийн өсвөр насны хүүхэд,
залуучууд мөн гэр бүлтэй ажиллаж буй
мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдсан
юм.
Сургалтын үндсэн агуулгын
хүрээнд бэлгийн амьдралын талаар
ярилцаж, холбогдох мэдлэг, хандлага
Орон нутгийн сонин

төлөвшүүлэхэд чиглэн хичээлийг
заажээ. Сургалтыг оролцооны арга
дээр тулгуурлан зохион байгуулсан
ба хүний хөгжил, бэлгийн эрүүл мэнд,
дотно харилцаа, сэтгэлийн хөдөлгөөн,
мэдэрхүй ба бэлгийн зан үйл, бэлгийн
хүчирхийллийн талаар дэлгэрэнгүй
мэдээлэл өглөө.
Мөн “Гэр бүл төлөвлөлт”,
“Жирэмслэлтээс хамгаалах арга,
хэрэгсэл - орчин үеийн, уламжлалт
арга, мэс заслын арга гэсэн сэдвүүдээр
багаар ажиллуулахын зэрэгцээ онолын
мэдлэгийг лекц хэлбэрээр хүргэлээ.
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“УНДАЙН ГОЛЫН ӨВ СОЁЛ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИВ
залуучуудад өвлүүлэн үлдээх, нөгөө
талаас залуу үеийнхэн маань мал аж
ахуйн болон үндэсний өв соёлтойгоо
танилцах, нүдээр үзэж, сурч, өвлөн
үлдээх зорилготой юм. Ахмадууд маань
сар бүр сонгосон сэдвээрээ 10-аас
доошгүй хүүхэд, залууст сургалт явуулж,
оролцогсодын бүртгэлийн тусгай хуудсаа
Ахмадын хороонд өгснөөр урамшууллаа
авч байсан билээ. Төсөл үргэлжилсэн
долоон сарын хугацаанд сургалтад
давхардсан тоогоор 2,236 хүүхэд, залуус
хамрагдсан байна.
Мөн Ахмадын хороо сар бүр шилдэг
сургагч багш шалгаруулж урамшуулал
олгосон.
Үүнд:
Зургаадугаар сард: М.Хоньхүү
Долоодугаар сард: До.Цэндоо
Наймдугаар сард: О.Дашдолгор
Есдүгээр сард: Ц.Нэргүй
10-р сард: Ц.Жаалдүү
Ханбогд сумын малчид, Ханбогд
сумын Засаг захиргаа болон “Оюу
толгой” ХХК-ний төлөөллөөс бүрдсэн
Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн
2017 оны тавдугаар сарын есний өдөр
баталсан малчдын гомдлыг барагдуулах
гэрээний 13.2 зүйлд зааснаар Ундайн
гол дагуух өрхүүдийн ахмад настнуудад
“Уламжлалт мал аж ахуйн өв, мэдлэгээ
залуучуудад таниулан түгээх, зөвлөх,

11-р сард: Е.Должинсүрэн

уламжлуулах” сургалт явуулахад нь
зориулж урамшуулал олгох төсөл 2019
оны зургаадугаар сараас амжилттай
хэрэгжлээ.

12-р сард: Ж.Цэрэндулам тэргүүлсэн
байна.
“Ундайн голын өв соёл” төсөлд
хамрагдсан ахмадууд маань төслийнхөө
зорилго, үйл ажиллагааг сайтар ойлгож,
үр хүүхэд ач зээ, гол усныхандаа
өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүхнээ заан
сургаж, өвлүүлэхээр чармайж байсан юм.

Төсөлд Ханбогд сумын Жавхлант
багийн харъяат 60-аас дээш насны 36
ахмад хамрагдсан билээ. Жавхлант
багийн ахмадууд говь нутгийнхны мал
маллагааны уламжлалт өв мэдлэг,
өвөрмөц ёс заншлыг хойч үеийн

“ҮЕ ТЭНГИЙН СУРГАГЧ” ДАХИН БЭЛТГЭЛЭЭ
“Оюу Толгой” ХХК болон НҮБ-ын Хүн
амын сангийн санхүүжилтээр 2018-2020
онд хэрэгжиж буй “Хөгжлийн төлөө
Залуучууд” хөтөлбөр нь залуучууд, өсвөр
насныханд чиглэсэн бэлгийн болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээний
хүртээмж, чанарыг сайжруулах, орон
нутгийн түвшний засаглал бэхжих, эрүүл
мэндийн үйлчилгээний эрэлт бий болгох,
хүрч үйлчлэх, залуучууд өсвөр насныхныг
залуучуудын асуудлаарх бодлого
шийдвэр гаргах үйл явцад оролцуулах
зорилготой хэрэгждэг.
Энэхүү зорилгын хүрээнд Монголын
Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг /
МГБССН/, Залуучуудын Үе тэнгийн
боловсролын Үндэсний сүлжээ /Y
PEER/-ний арга зүйн дэмжлэгтэйгээр
хоёр удаагийн гурван өдрийн сургалтаар
Ханбогд сумын 1, 2-р сургуулийн нийт
25 хүүхдийг “Үе тэнгийн сургагч”-аар
бэлтгэн сургалтыг амжилттай зохион
байгууллаа. Ханбогд сумын хэмжээнд
шинээр “Үе тэнгийн сургагч” бэлтгэх
сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн
дагуу үндэсний сургагч багш нар бие
даан явуулах, Ханбогд сумын Y-PEER
клубийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах,
сайжруулах, төлөвлөгөө боловсруулах,
арга аргачлалыг заан хамтран ажиллах,
өсвөр үе, залуучуудад бэлгийн боловсрол,
НҮЭМ-ийн эрх, БЗДХ-ын талаарх мэдлэг,

ХӨГЖЛИЙН
БЭРХШЭЭЛТЭЙ
АЖИЛГҮЙ
ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

“Оюу толгой” ХХК болон орон нутгийн
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хамтарсан
ажлын хэсэг Оюу толгойн уурхайн
талбарт үйл ажиллагаа явуулж буй
аж ахуй нэгж байгууллагууд хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах
боломжийг судлан ажиллаж байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг
ажлын байртай болгох ажлыг 2019 оны
10-р сараас эхлэн Өмнөговь аймгийн
1,700 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний
мэдээллийг судалж, ажил эрхлэх
боломжтой 35 иргэний мэдээллийг “Оюу
толгой” ХХК-ий Хүний нөөцийн хэлтэст
хүлээлгэн өгч, сонгон шалгаруулалт,
судалгааны ажлыг хийж байна. Энэ
хүрээнд “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
мэдээллийн сан үүсгэх” сэдвээр Оюу
толгой компаний Хүний нөөцийн хэлтсийн
ажилтнууд болон Өмнөговь аймгийн
хөдөлмөр хамгаалал, үйлчилгээний
газрын дарга, мэргэжилтнүүдийн
хамтран 2019 оны 12-р сарын 10-нд
Хөдөлмөр хамгаалал үйлчилгээний
газарт хуралдлаа.
Түүнчлэн, орон нутагт үйл ажиллагаа
явуулж буй томоохон аж ахуй нэгж болох
“Энержи ресурс” ХХК нь Даланзадгад
сумын харьяалалтай 127 иргэний
мэдээллийг хүлээн авч, 14 иргэнд сургалт
мэдээлэл өгч, дөрвөн иргэнийг ажилд
авах боломжтой талаар судалж байна.

Боловсролын зэрэг
1

3

6
4

чадварыг эзэмшүүлж, шинэлэг хэлбэрээр
мэдлэг олгох, дээрх асуудалд өсвөр
үе, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх
нь сургалтын зорилго юм. “Үе тэнгийн
сургагч” бэлтгэх сургалтын чиглүүлэгч
багшаар Ш.Галбадрах МГБССН-ийн
Хөтөлбөрийн менежер, Сэтгэл судлалын
докторант, Бэлгийн цогц боловсролын
Үндэсний эксперт, үндэсний сургагч
мөн Н.Буян-Ундрах, Өмнөговь аймгийн
ЭМГ-ын Өсвөр үе, мэдээлэл сургалт
сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, ҮPEER Үндэсний мастер сургагч багш нар
ажиллалаа.

Сургалтыг зохион байгуулахдаа
сургалтад хамрагдахыг Гэр бүлийн
гишүүд буюу эцэг, эх нь дэмжсэн
бичигт гарын үсэг зуруулж ирүүлэхийг
санал болгож, нийт 70 гаруй хүүхэд
материал ирүүлснээс 25 хүүхдийг сонгон
шалгаруулж сургалтадаа хамруулсан.
Сургалтад 1, 2 дугаар сургуулийн
нийгмийн ажилтан, сум дундын
эмнэлгийн НҮЭМ, Өсвөр үеийн клиникийн
их эмч, Залуучууд хөгжлийн төвийн
гурван ажилтан хамрагдан, хамтран
зохион байгуулсан.

Дээд

Тусгай дунд

Бүрэн дунд

Боловсролгүй

Хөгжлийн бэрхшээлийн
төрөл
4

5

1
1

3

Харааны бэрхшээлтэй
Тулгуур эрхтэний бэрхшээлтэй
Сонсгол хэл ярианы бэрхшээлтэй
Бусад
Сэтгэцийн бэрхшээлтэй

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэст
бүртгэлтэй ажил хайгч зорилтот бүлгийн
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 30
иргэнийг аймгийн баяр наадам, “Говь
шанх – 2019” наадмын үйл ажиллагаанд
түр ажлын байраар ханган ажилласан
байна. Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн
хэлтэс 2019 оны эхний хагас жилд гурван
иргэнийг ажилд зуучилжээ.

Орон нутгийн сонин
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Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой”
компанийн хамтын ажиллагааны хүрээнд
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын
хэсэг 2019 онд хэрэгжүүлсэн ажлаа
дүгнэж хуралдлаа.
Өмнөговь аймгийн 2,925 иргэн
“Оюу толгой” компани болон гэрээт
компаниудад ажиллаж байгаа нь нийт

байрны нээлттэй өдөрлөг”-ийг зохион
байгуулж, иргэдийг ажлын байранд
зуучилсан. Мөн “Ажилд бэлтгэх хөтөлбөр”үүдийг аймгийн Политехникийн коллеж

ажиллах хүчний 22.7 хувийг эзэлж байгаа
юм.
Өнгөрсөн онд ажлын хэсэг “Ажлын
Орон нутгийн сонин

4

болон Оюу толгойн мэргэжлийн
сургалтын төвтэй хамтран зохион
байгуулсан зэрэг ажлуудыг хийж
гүйцэтгэсэн байна.
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд ажлын
байрыг нэмэгдүүлэх бодлого баримтлан
ажилласнаар ажилгүйдлийн түвшинг
хамгийн их хувиар бууруулсан аймаг
болсон юм. Тодруулбал 2017 онд
ажилгүйдэл 16.4 хувьтай байсан бол
2019 онд 6.2 хувьд хүрч ажилгүйдлийн
түвшин гурав дахин буурсан байна.
Мөн ажлын хэсгийн хурлаар Өмнөговь
аймгаас 2019 оны аймгийн шилдэг ажил
олгогч аж ахуйн нэгжээр шалгарсан
Орика Монголиа, Жи-Си-Ар Монголиа
компаниудад өргөмжлөл гардууллаа.
2020 оны Нэгдүгээр сар

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭ
“Оюу толгой” компани нь олон талт
хамтын ажиллагааг сайжруулан хялбар,
зарчимч, ёс зүй бүхий худалдан авалтын
процессын дагуу бизнесийн тогтвортой
хөгжлийг ханган “Оюу толгой”-н хэрэгцээг
хангах аюулгүй, найдвартай, өрсөлдөхүйц
чадвар бүхий дотоодын ханган

нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгон,
Монгол Улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ
оруулан ажилласаар байгаа билээ.

бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлэх тухай
Оролцлох сонирхлоо илэрхийлэх
хүсэлтүүдийг нээлттэй зарлахаар
төлөвлөөд байна.

Бид үндэсний тэр дундаа Өмнөговь
аймгийн ханган нийлүүлэгчдийг
дэмжих бодлогынхоо хүрээнд 2020
онд дор дурдсан нэр төрлийн бараа,

Доорх зарлагдахаар төлөвлөгдсөн
Оролцлох сонирхлоо илэрхийлэх
хүсэлтүүдийн талаар сонирхсон аж ахуйн

нэгж, байгууллагууд “Оюу толгой” ХХКийн Худалдан авалтын газраас зохион
байгуулдаг улирал тутмын мэдээллийн
нээлттэй уулзалтад оролцож, дэлгэрэнгүй
мэдээлэл авах боломжтой ба нээлттэй
уулзалтуудад доорх цахим хаягаар орж
бүртгүүлэх боломжтой.

№

Оролцлох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтийн нэр

Зарлах улирал

1

Хог хаягдалын менежментийн үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээ ханган нийлүүлэх

I улирал

2

Уурхайн талбай дахь Эмийн сангийн үйлчилгээ

I улирал

3

Аюулгүй ажиллагааны хаяг самбар ханган нийлүүлэх

I улирал

4

Оффисийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх

I улирал

5

Химийн бодисын агуулах түрээслэх үйлчилгээ

I улирал

6

Баяжмалын тээвэрлэлтийн үйлчилгээ

II улирал

7

Арчих материал ханган нийлүүлэх

II улирал

8

Модон гадас ханган нийлүүлэх

II улирал

9

Хөдөлмөр хамгааллийн хувцас ханган нийлүүлэх

III улирал

10

Палк болон модон хавтан нийлүүлэх үйлчилгээ

IV улирал

https://www.ot.mn/plugins/event/?y=2019

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН
АЯЛЛЫН ТУХАЙ
2019 оны дөрөвдүгээр сард
Даланзадгад сумд зохион байгуулагдсан
“Түншлэл-2019” нээлттэй өдөрлөгөөр
Оюу толгой компанийн зүгээс олон жил
үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж байгаа
хоёр байгууллагыг хамт олноор нь, гурван
албан хаагчийг гэр бүлийн нэг гишүүний
хамт боломжтой үедээ Оюу толгой
уурхайн бүтээн байгуулалттай танилцах

МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ
ХӨТӨЛБӨР

Оюу толгой уурхайн Ханбумбат нисэх
онгоцны буудалд буухад инээд алдсан
хөөрхөн охин биднийг тосон авч, уурхайн
тайлбай руу явах зуураа компанийнхаа
тухай багагүй танилцууллаа. Уурхайн
цогцолборын талаар танилцан, уурхайд
аялах аюулгүй ажиллагааны заавар
зөвлөгөөг аван, хувийн хамгаалах
хэрэгсэл өмсөж, уурхайн талбайд нэвтрэн,

Оройн хоолны дараа элэгний мэс
засалч, элэг шилжүүлэн суулгах төвийн
захирал Чинбүрэн эмчийн сургалтад
уурхайн ажилчидтай хамт суулаа.
Уурхайн талбар дахь ажилчдын
байранд амраад, Мазаалай зоогийн газар
өглөөний цайгаа уугаад бидний аялал
өндөрлөн Ханбумбат нисэх буудлаас
онгоцондоо суув.
Бид маш сэтгэл хангалуун байна, маш
их баярлалаа.
Манай байгууллагатай хамтран
ажиллаж байгаа та бүхэндээ цаашдын
ажилд нь өндөр амжилт хүсье.
Ж.Жавзандулам: Миний том хүү
Э.Батням маань Өмнөговь аймгийн
хөдөлмөр хамгаалал үйлчилгээний төвд
тасралтгүй долоо дахь жилдээ ажиллаж
байна.

эрхийн бичгээр шагнаж урамшуулсаны
дагуу аяллыг зохион байгуулсан.
Өмнөговь аймгийн улсын бүртгэлийн
хэлтэс болон стандартчилал хэмжил
зүйн газрын / хамт олон уурхайн талбайн
бүтээн байгуулалттай танилцаж, сэтгэл
хангалуун буцсан билээ.

Мазаалай зоогийн газар өдрийн хоолонд
ороход ижилхэн ажлын хувцастай олон
зуун залуучууд хооллож байхыг хараад
Монголын шилдэг залуучууд энд цугларан
ажилладаг болов уу гэсэн бодол төрж
байлаа. Нэг удаа 1500 хүн зэрэг хоолонд
ордог юм байна.

Гурван албан хаагчаар: Аймгийн
хөдөлмөр хамгаалал үйлчилгээний
газрын мэргэжилтэн Э.Батням, аймгийн
хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн хэлтсийн геологи
уул уурхай хариуцсан мэргэжилтэн
Э.Ганхуяг, Хан-Уул зочид буудлын
захирал Х.Алтанцэцэг нарыг шагнаж
урамшуулсан бөгөөд Х.Алтанцэцэг нь
эгч Х.Цэцэгмаагийн хамт, Э.Батням
нь хоёр ээжийгээ баярлуулан урилгаа
бэлэглэсний дагуу аяллыг зохион
байгуулав.

Мөн Гарамжав гуайн нэрэмжит ил
уурхай болон баяжуулах үйлдвэртэй
танилцлаа. Энд Монгол Улсад ганцхан
байдаг том хүчин чадалтай машин, техник
тоног төхөөрөмжийг ажиллуулдаг юм
байна. Баяжуулах үйлдвэр нь техник
технологи хүчин чадал сайтай, тэнд
ажиллах хүмүүсийн цаг барилт, ажлын
сахилга бат дээд зэрэг, шаардлага маш
өндөр, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
орчин бүрдүүлэх тал дээр маш их
анхаардаг санагдлаа.

“Оюу толгой” компани болон орон
нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
хамтарсан ажлын хэсэгт үр бүтээлтэй
ажилласныг өндрөөр үнэлж, “Оюу толгой”
ХХК-ий хамт олноос Уурхайн цогцолборт
гэр бүлийн гишүүний хамт аялах эрхийн
бичгээр хүүг маань шагнаж урамшуулсан
бөгөөд хүү маань хоёр ээжийгээ
баярлуулан бидэнд бэлэглэснээр миний
бие худ Ш.Өлзийбаярын хамт Оюу
толгой уурхайн бүтээн байгуулалттай
танилцсандаа таатай байна.
Оюу толгой төслийн талаар олон
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, сонин
сэтгүүлээс сонссон ойлголтоороо уурхайн
талбарт зочилсон боловч нөхцөл байдал,
тэнд ажиллаж буй монгол залуучуудын
харилцаа, ёс зүй, нэг нэгнээ хүндэлж буй
байдал, дэг журмыг чандлан биелүүлж
хөдөлмөрлөж байгааг хараад өөрийн
эрхгүй бахархах, талархах, гайхах сэтгэл
төрж байсныг илэрхийлье.
Уурхайн цогцолбортой танилцах
болон тухайн орон нутгийн Дэмчогийн
хийдтэй танилцсан аялал маань үнэхээр
сайхан дурсамжийг үлдээсэн гайхалтай
өдрүүдийг бэлэглэсэн “Оюу толгой” ХХК
болон түүнд ажиллаж буй нийт хамт олонд
нь баярласан талархсанаа илэрхийлье.

Суралцагчид нь Австралийн Мельбурн
хотын Холмесглен коллежийн сургалтын
агуулга хөтөлбөрийн дагуу мэдлэг, ур
чадвар эзэмшиж, олон улсын стандартад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай
төгсөж байгаагаараа тус сургалт нь
давуу талтай. Сургалт явагдаж буй
анги танхим нь “Германы олон улсын
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг”-ийн
дэмжлэгтэйгээр тохижуулан хамгийн
сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологийг
суурилуулсан чадамжийн төвд явагддаг.
Мэргэжлийн сургалтын төгсөгчдийн
ажил эрхлэлт

37%

63%

Оюу толгой ХХК

Гэрээт компанид

2019 онд суралцаж төгссөн 57
төгсөгчөөс бид Даланзадгад сумаас
тав, Ханбогд сумаас18, нийт 23
төгсөгчийг Цахилгаан, Механик,
Гагнуурын дадлагажигч ажилтнаар
сонгон шалгаруулж авч, 2020 оны
нэгдүгээр сард ажил нь эхлэх юм. 2019
оны байдлаар Мэргэжлийн сургалтын
хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь аймгаас 55
залуус хамрагдсаны 63 хувь нь Оюу
толгой төсөлд ажиллаж байна.

Уурхайн талбайтай танилцсан дөрвөн
зочны сэтгэгдэл:
Х.Цэцэгмаа: “Оюу толгой” компаниас
шагнасан уурхайд аялах эрхийн бичгээр
бүтэн нэг өдөр сайхан аялаад ирлээ.
Өмнийн цэнхэр говийнхоо домог
шүтээн болсон Говь гурван сайхан
уулынхаа нэрээр нэрлэгдсэн нисэх
онгоцны буудлаас Оюу толгойн
ажилчидтай 30 минут нисэж
Орон нутгийн сонин

“Оюу толгой” ХХК-ий санаачилгаар
зохион байгуулдаг Мэргэжил олгох
сургалтыг Политехник коллеж болон
Ханбогд Скиллтеч сургалтын төв, Сүбүтэй
майнинг сервис ХХК-тай хамтран
гагнуурын мэргэжил олгох нэг жилийн
сургалтыг хоёр дахь жилдээ амжилттай
зохион байгууллаа.
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2019 ОНД МАЛ ЭМНЭЛГИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН
АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
1. Мал сүргийг эрүүлжүүлэх,
шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх
зорилгоор “Мал угаалга, хашаа хорооны
ариутгал халдваргүйжүүлэлт-2019”
нэгдсэн арга хэмжээг “Оюу толгой”
ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай Говийн
Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сангийн
санхүүжилтээр 15 сумын 59 багийн 5,951
малчин өрхийн 2,578,455 толгой малыг
угаалганд, 5,473 хашаа, хороог ариутгал,
халдваргүйжүүлэлтэнд хамруулан, мал
угаалгын суурин ванн 21-ийг барьж
байгуулснаар мал сүргийг гадна
шимэгчтэх өвчнөөс эрүүлжүүлэн малын
гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний
чанар, стандартыг хангах, малаас авах
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, малчдын
амьжиргааны түвшинг сайжруулах
үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлэн гурван жил
дараалан тасралтгүй хэрэгжүүлэх зорилт
тавин ажиллаж байна.

2. Өмнөговь аймагт голомтлон гардаг
долоон төрлийн малын халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд
639.2 мянган толгой мал хамруулахаар
төлөвлөн 672,508 толгой мал шөвөг
ярнаас сэргийлэх вакцинд 293,403; галзуу
өвчнөөс сэргийлэх вакцинд 115.872;
ДХХ-с сэргийлэх вакцинд 244,755; дуут
хавдараас сэргийлэх вакцинд 1,529;
сохор доголоос сэргийлэх вакцинд
5,382; томуугаас сэргийлэх вакцинд
6,280; сахуугаас сэргийлэх вакцинд 5,282
хамруулан төлөвлөгөөт арга хэмжээ
105.2 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжсэн
байна.

3. Малын гоц халдварт шүлхий
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
дархлаажуулалтад эрсдэл бүхий сумдын
27 багийн 1,091 өрхийн 922.6 мянган
толгой малыг хамруулан мал, амьтны гоц
халдварт шүлхий өвчнөөр тайван нөхцөл
байдлаа хадгалан ажиллаж байна.

Үр дүн: Халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээнд 672.5 мянган
толгой малыг хамруулан эмчлэн
сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг заавар,
удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлсний үр
дүнд халдварт өвчнөөр өвчилсөн малын
95.7 хувийг эдгэрүүлэн, өвчний гаралт,
тархалтыг таслан зогсоож, тайван нөхцөл
байдалд шилжүүлэн ажилласан.

ACT TO LEAD ХӨТӨЛБӨР

ХАЛАМЖТАЙ ААВ
“Халамжтай аав” арга хэмжээг Ханбогд
сумын Сум дундын эмнэлэг, Залуучуудын
хөгжлийн төв хамтран амжилттай
зохион байгууллаа. Уг сургалтад нийт 14
хүн хамрагдаж, сум дундын эмнэлгийн
эмч Д.Ундармаа жирэмсний хүндрэл,
хордлого болон жирэмсний аюултай
шинжүүдийн талаар мэдээлэл өгч гарын
авлага тараалаа.
Залуучуудын хөгжлийн төвийн
ажилтнууд сургалтад ирсэн аавуудад

“Оюу толгой” ХХК 2019 оны
арваннэгдүгээр сараас эхлэн ШУТИС
Геологи Уул Уурхайн Сургууль, Механик
Инженерийн Сургууль, Эрчим Хүчний
Сургууль болон Герман Монголын
хамтарсан Технологийн Институттэй
хамтран Үйлдвэрийн Судалгааны
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, бакалаврын
төвшинд геологи уул уурхай, инженерчлэл
техник, байгаль орчны салбараар
суралцаж буй хоёроос дөрөвдүгээр
курсийн оюутнуудыг хамруулж байгаа
билээ.
“Оюу толгой” ХХК-ийн шинэ төгсөгчийн
хөтөлбөрийн залуу инженерүүд
санаачлан 2019 оны 12-р сарын 14-ний
өдөр Hub инновацийн төвд “Act to Lead”
сэдэвт өдөрлөгт зохион байгуулсан ба
өдөрлөгт нийт 70 оюутан хамрагдлаа. Уг
өдөрлөгийн гол зорилго нь оюутнуудад
аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал,
түүний талаар ойлголтуудыг өгөх,
ирээдүйд өргөн хэрэглэгдэх технологийн
ахиц дэвшлийн талаар мэдээлэл өгөх юм.
Мөн оюутнуудад аж үйлдвэрийн
дөрөвдүгээр хувьсгал, ирээдүйн дээд
боловсролын чиг хандлага, хиймэл
оюун ухааны хөгжил дэвшил сэдвүүдээр
сонирхолтой илтгэлүүдийг хуваалцсан
юм.
Орон нутгийн сонин

4. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар,
улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн
төв лабораторитой хамтран Өмнөговь
аймгийн хэмжээд хээлтэгч, хээлтүүлэгч
66.0 мянган толгой малаас дээж авч
лабораторийн шинжилгээгээр оношлон
баталгаажуулан Мал эмнэлгийн ерөнхий
газрын даргын 2019 оны А/257 тоот
тушаалаар Өмнөговь аймгийн мал сүрэг
“Малын бруцеллёз өвчингүй,тайван
байдал”-ыг тогтоон Монгол улсын
хэмжээнд зарлан, батламжийг гардан
аваад байна. Ингэснээр тус аймгийн
хэмжээнд мал аж ахуйн гаралтай
хүнсний бүтээгдэхүүний гадаад, дотоод
худалдааны чөлөөт байдлыг хангах
үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлээд байна.

Мөн оролцогчдын багаар ажиллах
чадварыг дэмжих зорилгоор нийгэмд
нийтлэг тулгамдаж буй болон
технологийн хөгжлийг даган гарч
болох асуудлуудад шийдэл олох богино
хугацааны сорилт даалгаврыг өгч
оюутнуудын ухааныг уралдууллаа.

“Энэхүү сургалт нь их зөв хандлагыг
түгээх үр өгөөжтэй сургалт тул өсвөр
үеийн хөвгүүд болон гэр бүл зохиогоогүй
байгаа залуучуудыг хамруулах нь гэр
бүлийн үнэ цэнийг ойлгож, хариуцлагаа
эрт ухаарахад нэн чухал нөлөө үзүүлэх
болно” гэсэн санал дэвшүүллээ. Энэхүү
сургалтыг хамтран зохион байгуулсан
Сум дундын эмнэлэгийн ажилчид болон
сургалтад хамрагдсан бүх Халамжтай
аавууд, мундаг ээжүүддээ талархал
илэрхийлье.

Оюутнууд тус даалгаврыг тун
амжилттай гүйцэтгэсэн ба үүнээс
шалгарсан онцлох санаануудыг дурдвал:
• Олон нийтийн эрүүл мэндийн
үйлчилгээг сайжруулах Эрүүл
мэндийн ТҮЦ машин
• Ухаалаг утасны хэт их хэрэглээг
багасгах аппликейшн, түүнд зохицсон
урамшуулал хөнгөлөлтийн үйлчилгээ
• Гудамжинд ил задгай шүлсээ хаяж
буй асуудлыг багасгах сошиал аян
зэрэг байлаа.

жирэмсний тусгай өмсгөл өмсгөж
жирэмсний хүндрэл түүнээс гарах арга
замыг туршилтаар харуулж, гэр бүлийн
үнэ цэнийн талаар ярилцлаа.

“Оюу толгой” ХХК-ийн сургалтын
хэлтэс нь тус оюутнуудтай цаашид
үйлдвэрийн судалгааны хөтөлбөрийн
хүрээнд хамтран ажиллах бөгөөд 2020
оны тавдугаар сард оюутнууд судалгааны
үр дүнгээ танилцуулах юм. Мөн уг
өдөрлөгийг Оюу толгойн шинэ төгсөгч
нарын зүгээс бусад их дээд сургуулийн
оюутнуудад цуврал арга хэмжээ болгон
зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Сургалтын үр дүнд сургалтад
хамрагдсан залуу аавууд жирэмсний
хүндрэл жирэмсний сэтгэл гутралын
үеийг даван туулах арга замд суралцаж,
гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн үнэ цэнийн
талаар мэдлэг чадвараа нэмэгдүүллээ.
Сургалтад хамрагдсан ээжүүдээс
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ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХӨТӨЛБӨР
“Мөнх Ногоон Галба” ТББ нь иргэд, малчдын оролцоотой усны мониторинг, бэлчээр
ургамлын мониторинг, зэрлэг амьтдын ажиглалт мониторинг, агаарын чанарын
мониторинг хийдэг.

МОНИТОРИНГИЙН АЖИЛД МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО
ЧУХАЛ БАЙНА

“МӨНХ НОГООН ГАЛБА” ТББ ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГӨӨ ЗОХИОН
БАЙГУУЛЛАА

Мониторингод оролцогч малчдын
цуглуулсан мэдээлэлд ТББ-н
мэргэжилтэнүүд боловсруулалт хийж,
2019 оны 12-р сарын 27-нд анхны
тайлангаа иргэд малчдад танилцуулж,
иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулж,
цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар
ярилцлаа.
2019 оны дөрөвдүгээр сараас эхэлсэн
мониторингийн ажилд одоогийн
байдлаар 98 малчин өрх хамрагдаж
байна. Энэ хуралд 66 малчин, гурван талт
зөвлөлийн гишүүд, “Оюу толгой” ХХК-ийн
төлөөллөөс бүрдсэн нийт 80 гаруй хүн
оролцлоо.
Мөн урилгаар Монгол улсын гавьяат
багш, ШУТИС-ийн хүндэт профессор,
Газар зүйн ухааны доктор Геологиминералогийн шинжлэх ухааны доктор,
профессор, Монгол улсын зөвлөх
инженер Найдангийн Батсүх оролцож
“Газар доорх усны мониторинг түүний ач
холбогдол” сэдвээр яриа хийж малчдын
сонирхсон асуултанд хариуллаа.
Гүйцэтгэх захирал Д.Буянтогтох
өдөрлөгийг нээж хэлсэн үгэндээ: “Иргэд
малчид та нар минь байгаль орчны
мониторингийн ажлыг хийхдээ ямар том
эрх ашгийн төлөө, бүтэн хэлбэл Монгол

улсынхаа төлөө, Галбын уудам говийнхоо
төлөө, эцэст нь өөрсдийнхөө үр хойчийн
төлөө, тэнгэр газар, газрын хөрсөн
доорх ус, мод бут, бүгдэд амьдарч байгаа
тэр олон амьд бодгалиудын амгалан
жаргалангийн төлөө энэ ажлыг хийж
байгаа гэдгээ хэзээ ч мартаж болохгүй
юм. Бид ч цаашид хариуцлагаа улам
сайжруулж эрдэмтэн докторуудаас ихийг
суралцах, амьдралын баялаг туршлагыг
олж мэдэх, өөрсдийн хариуцаж байгаа
мониторингийн чиглэлээр мэргэших,
хүмүүсээс үг сонсох, энэ орон нутагт цоо
шинэ орчин, эрдмийн байгууллага буй
болсон, бид нар түүнд ажиллаж байгаа
анхдагч нар гэдгээ ухамсарлан ажиллах
болно” хэмээн онцлов.

Зэрлэг амьтдын ажиглалт
мониторингод дөрвөн багийн нийт 16
малчин өрх хамрагдаж байна. Зэрлэг
амьтан ажиглагч тус бүр нийт 100 км
замналд ажиглалт мониторингийг хийдэг.
Энэ удаад Жавхлант багийн малчин,

Цаашид “Мөнх ногоон Галба” ТББнь
Оюу толгой-Ханбод сум, Оюу толгойГашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай
замын дагуух дэд бүтэц зэрлэг амьтад,
малд хэрхэн нөлөөлж буй шалтгааныг
танадан судлах зорилгоор мониторингийн

идэвхитэн байгаль хамгаалагч, “Мөнх
ногоон Галба” ТББ-ын зэрлэг амьтан
ажиглагч Б.Одхүүгийн замнал судалгааны
ажиглалтын үр дүнгээс танилцуулж
байна.

цэгийг нэмэгдүүлэн ажиллах юм.
Иймд судалгааны ажилд хамрагдах
сонирхолтой малчид санал хүсэлтээ
манай байгууллагад ирүүлэн байгаль
орчны хээрийн ажиглалт мониторингод
оролцох бүрэн боломжтой.

Өдөрлөгт оролцогчид цаашид
идэвхитэй хамтран ажиллахаа
илэрхийлж мониторингтой холбоотой
санал, асуултуудыг тавьж байснаас
гадна зэрлэг амьтдын усан хангамжийг
сайжруулах, худаг ус гаргах, цаг үеийн
байдалд зохицуулан өвс тэжээл тавих
гэх мэт биотехникийн арга хэмжээ
авах, Ханбогд сумын нутагт байгаа
Уртын голын тооройн төгөлийг хашиж
хамгаалах, мөн тарималжуулах ажлыг
зохион байгуулах зайлшгүй шаардлага
байгааг сануулж байлаа.

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХАМТАРСАН МОНИТОРИНГ ХИЙЛЭЭ
хамтарсан мониторинг хийж худгийн
зөв зохистой ашиглалт, худгийн
хашлагын эрүүл ахуй, худгийн засвар
үйлчилгээ, цахилгаан насосын хүчин
чадал түүнийг зөв зохистой ашиглах
талаар зөвлөгөө өгч, малчдын
сонирхсон асуултад хариулж санал
бодлоо солилцлоо.

Монгол Улсын гавьяат багш
профессор Н.Батсүх хоёр өдрийн турш
мониторингод хамрагдсан малчин
өрхүүдийн энгийн гар худгуудад

Мөн дараах зөвлөмжийг өглөө.
Малчид энгийн гар худгаа хашихдаа
мод /бут, дэрс, банз, дүнз, бетон,
чулуугаар хаших нь хамгийн зөв
зохистой. Харин хаягдал дугуй,
хаягдал металл ашиглаж худгийн
хашлагаа хийх нь хүний болон
малын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл
үзүүлдэг байна.

УСНЫ МОНИТОРИНГ

Цахилгаан насос ашиглаж байгаа
тохиолдолд усны ундаргын хурдад
тохирсон хүчин чадалтай байх
шаардлагатай. Учир нь худгийн
усны ундаргын хурдаас хэт их хүчин
чадалтай насос байнга ашиглах нь
усны ундарга муудах сөрөг талтай.
Худгийн засвар үйлчилгээг ойр
ойрхон хийх нь усны ундаргад
сайнаар нөлөөлдөг.
Голоос хэт их элс сайр, хайрга
татах, зам гаргах нь усны ууршилтыг
хамгийн их нэмэгдүүлж буй хүний
буруутай үйлдэл юм. Тиймээс
зөвшөөрөлгүй зам гаргах, элс сайр,
хайрга татах, авахаас татгалзах
сэргийлэх хэрэгтэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЪЯАТ БАГШ ПРОФЕССОР Н.БАТСҮХ
АНХДАГЧ ХАНБОГДЧУУДДАА БАЯРЛАЛАА
унд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
хэрэглээгээ хангаж олон зууны турш
амьдарч ирсэн билээ.

Усны нөөц баялаг нь тоо болон
чанарын хувьд орон зай, цаг
хугацааны явцад байнга хувьсан
өөрчлөгдөж байдаг онцлогтой. Усны
энэхүү онцлогийг тогтмол хэмжилт
хийж хянаж байж зүй тогтлыг
тогтоон удирдах өөрөөр хэлбэл
ашиглах шаардлагатай. Үүнийг усны
мониторинг хийнэ хэмээн хэлдэг.
Голдуу уулнаас эхтэй сайр дагуу
хуримтлагдсан нүх сүвэрхэг сэвсгэр
хурдсанд агуулагдах газар доорх
чөлөөтэй гадаргатай усыг худгийн
байгууламжаар олборлон малчид
Орон нутгийн сонин

Гар аргаар ухсан, маш нарийн
хийцтэй олон арван мянган худаг
говийн бүсийн амьдралыг тэтгэж
ирсэн түүхтэй. Хубилай хааны худаг
(Баянхонгор аймаг), ноён хутагт
Дулдуйтын Данзанравжаагийн худаг
(Өмнөговь аймаг) Төвхөн хийдийн
(Өвөрхангай аймаг) гээд зуу зуун
жилийг элээсэн олон худгийг нэрлэж
болно.
Худаг бол бэлчээрийн мал аж
ахуйн үндсэн хэрэглэгдэхүүний нэг,
малчдын мэдлэг соёлыг шингээсэн
гайхамшигт байгууламж юм. Худаг нь
таг, ханын бэхэлгээ, шүүр, хээл гээд
олон зүйлээс бүрдсэн нарийн хийцтэй
байгууламж юм.
Ханбогд сумын малчид өөрсдийн
эзэмшин ашиглаж байгаа худагтаа
газар доорхи усны мониторинг

хийхээр санаа нэгдэн “Мөнх ногоон
галба” ТББ-ыг байгуулан ажиллаж
байгаа бөгөөд 2019 оны анхны тайлан
хэлэлцсэн чуулга уулзалтанд миний
бие оролцлоо.
Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт,
хүний үйл ажиллагааны сөрөг
нөлөөллөөр газар доорхи усны
нөөц багасах, бохирдол болон
цэвэр, аюулгүй усны хэрэглээ өсөн
нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед Ханбогд
сумын малчдын энэхүү санаачлага
үнэхээр цаг үеэ олсон анхдагч
ажил юм. Сумынхаа бүх нутагт
газар доорхи усны мониторингийн
сүлжээ үүсгэн мэдээллээ сар тутам
байгууллагатаа илгээн боловсруулалт
хийж байгаа нь бахархууштай.
Монголын говь, хээрийн бүсэд
амьдардаг малчид Ханбогдчуудаас
үлгэр жишээ авч ийм үйл ажиллагааг
өрнүүлээсэй гэж хүлээж байна.
Үнэхээр Ханбогдчууд анхдагч байж
чадлаа.
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“Мөнх ногоон галба” ТББ-ын усны мониторингод
хамрагдаж байгаа Баян багийн малчин
Ц.Цоггэрэлийн эзэмшдэг Ар цавчир худгийн 2019
оны хоёр, гуравдугаар улиралд хэмжсэн хэмжилтийн
үр дүнгээс хүргэж байна. Тухайн худгийн сарын
дундаж усны түвшингийн хэлбэлзэл нь 0.06-0.25
метрийн өөрчлөлттэй байна.
Урт хугацааны турш тасралтгүй хийгдсэн хяналт
шинжилгээний мэдээ нь усны байгалийн өөрчлөлт
хэлбэлзэлийг хүний хүчин зүйлийн нөлөөнөөс ялгаж
мэдэхэд чухал байдаг. Хяналт шинжилгээний мэдээ
болон холбогдох бүртгэл мэдээллийг ирээдүйд
ашиглахаар хадгалж байх нь маш чухал учраас
мониторингод хамрагдаж байгаа малчид, ирэх
онуудад хамрагдах сонирхолтой малчид та бүхний
оролцоо, идэвхи зүтгэл бидэнд хамгаас үнэ цэнэтэй.
Тиймээс бидэнтэй үргэлж уялдаа холбоотой байхыг
уриалж байна.
Хаяг: Иргэдийн хөгжлийн төв
2 давхар 16 тоот
Холбоо барих утас: 9999-0066,
9974-5995

2020 оны Нэгдүгээр сар

Хур тунадас
Станц#3(ХУТ)
Салхины дундаж хурд

“Оюу толгой” компани агаарын чанарын
үндсэн үзүүлэлтүүдийг уурхайн талбайн дотор
суурилуулсан AQM65 загварын дөрвөн суурин
станцаар байнгын тасралтгүй хэмжилт хийж байна.
Станц#1 буюу хяналтын цэгийг уурхайн талбайн
салхины дээд талд буюу баруун хойд буланд,
бусад 3 станцыг уурхайн үйл ажиллагаанаас
орчны агаарын чанарт нөлөөлөл үзүүлж байгаа
эсэхийг хянах, хэмжих зорилгоор нутгийн зонхилох
салхины доор байршлуудад, тухайлбал, Станц#2
(МАС)-ыг “Манлай” ажилчдын суурингийн дунд,
Станц#3 (ХС)-ыг Хаягдлын сангийн зүүн талд,
Станц#4 (ХУТ)-ыг Хаягдлын удирдлагын төвийн
зүүн талд тус тус суурилуулсан.

Салхины хурд, [м/с]
Хур тунадас, [мм]

12/15/2019

12/14/2019

12/13/2019

12/12/2019

12/9/2019

12/11/2019

12/8/2019

Станц#1
Станц#4(ХС)
Салхины хамгийн өндөр хурд

12/10/2019

12/7/2019

12/6/2019

12/5/2019

12/4/2019

12/3/2019

12/2/2019

12/1/2019

11/30/2019

11/29/2019

11/28/2019

11/27/2019

11/26/2019

0

11/25/2019

0.000

11/24/2019

5

11/23/2019

10

0.050

11/22/2019

0.100

11/21/2019

15

11/20/2019

20

0.150

11/19/2019

0.200

11/18/2019

25

11/17/2019

Хандлагаа өөрчлөх
• Сэтгэл санааны тавгүй
байдлаас хэрхэн гарах вэ?
• Зорилготой байхын утга
учир
• Амжилттай суралцах арга
зам
12 модуль хичээл:
1. Өөртөө итгэх итгэл
2. Харилцаа
3. Холбоо тогтоох
4. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө
хянах
5. Бусдыг мэдэрч ойлгох
6. Шийдвэр гаргах
7. Стрессийг зохицуулах
8. Төлөвлөх
9. Тунгаан бодох
10. Бэлгийн амьдрал БЗДХ,
ХДХВ-с сэргийлэх
11. Жендерт суурилсан
хүчирхийллээс сэргийлэх
12. Хорт зуршлаас татгалзах
Сургалт авах хүсэлтээ тав
хоногийн өмнө мэдэгдэж,
88657470 утсаар цагаа
аваарай.
Лхагва гарагт 10:00-12:00,
Баасан гарагт 14:00-16:00.

0.250

11/16/2019

Ханбогд
сумын
Залуучуудын
хөгжлийн
төв нь Зөвлөх
үйлчилгээ,
Сэтгэл зүйн
зөвлөгөө, 12 модуль хичээлийг
үнэ төлбөргүй явуулж байна. Та
бүхэн ирж үйлчлүүлээрэй.
Зөвлөх үйлчилгээний чиглэл:
• Өсвөр насныханд
тулгамдаж буй асуудал
• Гэр бүлийн харилцаа
• Хүүхдийн төлөвшил
хандлага
• Аз жаргалтай амьдрахуй
Сэтгэл зүйн зөвлөгөө: 2020
оны зургаадугаар сарыг хүртэл
үргэлжилэхээр төлөвлөгдсөн.
• Танд тулгамдаж буй сэтгэл
зүйн асуудал
• Охид хөвгүүдийн үерхэл
нөхөрлөл, соёл
• Өөрийгөө хэрхэн удирдаж
сурах
• Бэрхшээлийг хэрхэн даван
туулах вэ?
• Хэрхэн ойлголцох вэ?

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ
Бүдүүн ширхэглэгт тос, [мг/м3]

ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Станц#2(МАС)
MNS4585:2016

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурин станцуудын
2019 оны XI сарын 16-аас XII сарын 15-ны
хоорондох нэг сарын хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн
ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж агууламжийг
Монгол Улсын агаарын чанарын үндэсний стандарт
MNS 4585:2016-д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй
харьцуулан танилцуулж байна. Өнгөрсөн нэг
сарын хугацаанд хур тунадас буугаагүй. Салхины
дундаж хурд 4.6 м/с буюу олон жилийн дундаж
(ОЖД)-тай ойролцоо хурдтай байв. ОЖД-аар XI,
XII саруудад салхины хурд 5м/с орчим байдаг.
Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж өмнөх
сарын дунджаас 0.003-0.006 мг/м3 хэмжээгээр
өссөн байна. Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт
тоосны агууламж дунджаар хяналтын Станц#1
(ХС)-д 0.006мг/м3, Станц#2 (МАС)-д 0.014 мг/м3,
Станц#3 (ХХБ) -д 0.008 мг/м3, Станц#4 (ХХУТ)-д
0.007 мг/м3 тус тус агууламжтай байсан нь Монгол
Улсын агаарын чанарын үндэсний стандарт MNS
4585:2016-д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.

“COVID-2019” КОРОНАВИРУСИЙН ТАРХАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙГООР
ОЮУ ТОЛГОЙ ЯМАР АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ БАЙНА ВЭ?
Оюу толгой компани ажилчдынхаа
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг чухалчлан
анхаарч ажилладаг. Үүсээд байгаа
нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглаж,
Бизнесийн тогтвортой байдлыг хангах
(БТБХ) баг байгуулан шаардлагатай арга
хэмжээг уурхайн талбар болон салбар
оффисууд дээр шуурхай авч хэрэгжүүлж
байна.
Тулгарч болзошгүй эрүүл мэндийн
ямарваа нөхцөл байдалд Оюу толгойн
Эрүүл мэнд, эмнэлгийн багууд бэлтгэлтэй
байдаг бөгөөд 2019 оны 12 дугаар сард
“2019-nCoV” коронавирусийн халдвар
бүртгэгдэж эхлэнгүүт бид эрүүл мэндийн
төвүүд дээрх эм, тариа, хувийн хамгаалах
хэрэглэл (ХХХ)-ийн нөөцийг нэмэгдүүлэх,
халдвар хяналтын талаар ажилтнуудаа
давтан сургалтад хамруулах зэргээр
бэлтгэл хангаж эхэлсэн.
Халдвар хяналтын мэргэжлийн
эмч болон эрүүл мэндийн гадаад
мэргэжилтнүүд Уурхайн цогцолбор
дээр нэмж ажиллуулж байна.
Түүнчлэн Интернэйшнл СОС эмнэлэг
зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудтай
байнга холбоотой ажиллан тус
вирусийн халдварын талаарх сүүлийн
үеийн мэдээллийг Монгол улсын
Эрүүл мэндийн яамнаас тодорхой,
нарийвчилсан мэдээллийг цаг тухайд нь
авч байна.
Бид зөв арга барил ашиглаж байгаагаа
бататгахын сацуу, шаардлагатай үед
оновчтой тусламж дэмжлэгийг орон
нутагт цаг алдалгүй хүргэхээр Өмнөговь
аймгийн болон Ханбогд сумын онцгой
байдлын комиссуудтай тогтмол
холбоотой хамтран ажиллаж байна.
Одоогоор Гашуун сухайтын хилийн боомт
орчимд тусгаарлагдсан байгаа сэжигтэй
тохиолдол болон албан хаагчдад нэн

яаралтай тусламж дэмжлэг, халуун
хэмжих термометр, ХХХ зэргийг аймаг,
сумын онцгой байдлын комиссоор
дамжуулан хүргээд байна.

харилцах байдлыг хязгаарлан
баяжмалын цувааг өдөртөө
хилийн боомтоор нэвтэрч байхаар
зохицуулалт хийж, цувааны тоонд
хязгаарлалт тавиад байна.

Энэхүү вирусийн халдвараас
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний
хүрээнд Улсын онцгой комиссоос хилийн
боомтууд дээр өндөржүүлсэн бэлэн
байдал зарлаж, экспортод хязгаарлалт
тавьж, хяналтын арга хэмжээ авч байгааг
бид хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авч, онцгой
анхааран ажиллаж байна.

5. Ганцмодны боомт дахь гаалийн
баталгаат агуулах “Хуа фан” дахь
хоолны газар, жолооч нарын өрөө
зэрэгт өдөрт 2 удаа ариутгал,
халдваргүйжүүлэлт хийж байна.
6. Жолооч нарын ажил амралтыг
зохицуулах, дархлааг дэмжихэд

Үүнтэй уялдуулж ГанцмодГашуунсухайтын боомтоор тээвэрлэж
буй зэсийн баяжмалын экспортын үйл
ажиллагааг зохион байгуулахдаа корона
вирусийн халдвар тархах эрсдэлээс
сэргийлэх хяналтын арга хэмжээг дараах
байдлаар авч хэрэгжүүлж байна.

ихээхэн анхаарч байна.
7. Гаалийн баталгаат агуулах “Хуа фан”нд ажилладаг ажилчдаа эргүүлэн
татаад байна.
“Оюу толгой” компани коронавирусийн
тархалтыг Монголд нэвтрүүлэхгүй
байх үүднээс Монгол Улсын Засгийн
газар, Өмнөговь аймаг болон сумдын
удирдлагуудын авч хэрэгжүүлж буй
арга хэмжээг бүрэн дэмжиж ажиллаж
байгаа бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд
хамтран ажиллахад бэлэн байна.

КОРОНАВИРУСИЙН ХАЛДВАРААС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ

1. Уурхайн үйл ажиллагаа, зэсийн
баяжмалын тээвэр, ложистикийн
шат дамжлага бүрт ажилчдын хувийн
ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийг
хангах чиглэлт онцгойлон анхаарч,
шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөмж,
удирдамжаар тогтмол хангаж байна.
2. Уурхайн талбарт ажиллаж буй
уурхайчдын ээлж солигдох бүрт, мөн
баяжмалын тээврийн шат дамжлага
бүрт ажилтнуудын биеийн халууныг
тогтмол хэмжиж байна.

Коронавирус гэж юу вэ?
Коронавирус нь энгийн ханиаднаас
эхлээд Ойрхи Дорнодын Амьсгалын
замын хам шинж (MERS), Амьсгалын
замын цочмог халтай хам шинж (SARS)
зэрэг хүнд хэлбэрийн өвчлөл юм.
Коронавирусийн халдварын үед
илрэх шинж тэмдэг:
• Ханиах
• Халуурах
• Амьсгалын замын халдварын шинж
тэмдэгүүд
Коронавирусийн халдвараас хэрхэн
урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг

3. Ээлж солигдох бүрт жолооч нарыг
шаардлага хангасан N95 амны хаалт,
бээлий, гар ариутгагч зэрэг хувийн
халдваргүйжүүлэлтийн хэрэгсэлээр
бүрэн хангаж, тэдгээрийн тогтмол
бөгөөд зохистой ашиглалтанд
анхааран ажиллаж байна.
4. Тээвэрлэлтийн болон ачаа буулгах
бүхий л явцад Хятадын талд байх
хугацааг богиносгож, хүмүүстэй

бууруулах вэ?
• Гараа сайтар савандаж угаах, гар
халдваргүйжүүлэгч хэрэглэх
• Ханиаж, найтаалгах үедээ амны
алчуур, цаас хэрэглэх, (Зөв ханиаж
найтаах)
• Амьсгалын замын цочмог халдвартай
хүмүүстэй ойр харьцахгүй байх
• Хоол хүнсийг бүрэн гүйцэд болгож
хэрэглэх
• Мал амьтны аж ахуй болон үхсэн
амьтны сэг зэмтэй харьцахгүй байх
• Түүхий болон болгосон хүнсний
бүтээгдэхүүн тусад нь байлгаж мах,
өндгийг гүйцэд болгох
• Амьсгалын замын өвчний шинж
тэмдэг илэрсэн хүнтэй ойр байхаас
зайлсхийх,зэрлэг амьтнаас хол байх
• Халдварын эрсдэлтэй бүс нутагт
шаардлагагүй тохиолдолд зорчихгүй
байх
Шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд
эрүүл мэндийн байгууллагад яаралтай
хандаарай.
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