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ХАНБОГДЫН 
БАГАЧУУД 

НУТГИЙНХАА АН, 
АМЬТАНТАЙ 
ТАНИЛЦЛАА

Ханбогд сумын дунд сургуулийн хичээлийн 
“А” байранд  тавигдсан уг үзэсгэлэнд 

нутгийн ховор зэрлэг ан, амьтны 50 гаруй 
сонирхолтой бүтээл тавигджээ.

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2013 ОНЫ 12 ДУГААР САР

МАЛЧИД ХУДГАА СЭТГЭЛ 
ӨНДӨР ХҮЛЭЭЖ АВЛАА

Оюу Толгой ХХК Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо 
суманд 39 худаг  засаж, 
сайжрууллаа

(3-р нүүрт)

ТЭМЭЭНИЙ НООСОН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ 
ДЭЛХИЙН БРЭНД БОЛГОХ 
НЬ МОНГОЛЧУУД БИДНИЙ 
ЗОРИЛГО

(5-р нүүрт)

ХОРШИЖ, ХАМТРАХЫН 
ДАВУУ ТАЛЫГ 
ӨГҮҮЛЭХҮЙ

Оюу Толгой ХХК орон нутгийн 
хоршоодын хөгжлийг дэмжиж 
байна

(8-р нүүрт)
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КРЕЙГ КИННЕЛ
Оюу Толгой ХХК-ийн 
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх 
ерөнхий захирал 

МЭНДЧИЛГЭЭ
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Орон нутгийн сонины шинэ дугаараар 
дамжуулан Та бүхэнтэй мэндчилж байгаадаа 
туйлын баяртай байна. 

Миний бие өнгөрсөн 10 дугаар сард Оюу 
Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх 
ерөнхий захирлын албан тушаалд томилогдон, 
гэр бүлээрээ Улаанбаатар хотноо  суурьшин 
ажиллаж байна. Урьд нь Рио Тинто компанийн 
Маркетингийн албыг удирдаж байхдаа би  
Монгол улсад хэд хэдэн удаа ирж ажиллаж 
байсан нь намайг энэхүү үүрэгт ажлыг хүлээн 
авахад чухал нөлөө үзүүлсэн билээ. Энэхүү 
богино хугацаанд бизнесийн шинэ орчин, 
хамт олонтойгоо танилцаж, оролцогч талууд, 
ялангуяа орон нутгийнхантайгаа уулзан ажил 
хэрэгч яриа өрнүүлж, нэлээд ажил амжууллаа. 
 
Оюу Толгой компани өнгөрсөн зун зэсийн 
баяжмалаа дэлхийн зах зээлд нийлүүлж 
эхэлсэн нь чухал үйл явдал төдийгүй томоохон 
амжилт байлаа. Бид ийнхүү баяжмалын 
экспортоо эхлүүлснээр бүтээн байгуулалтаас 
үйлдвэрлэл рүү шилжлээ. Энэхүү шилжилтийн  
үйл явц  нь орон нутгийн ард иргэдэд төдийлөн 
анзаарагдахгүй байгаа мэт боловч бизнесийн 
үйл ажиллагааг илүү үр ашигтай, тогтвортой 
явуулахад чиглэсэн зохион байгуулалтын 
нэлээдгүй өөрчлөлтийг  хийхэд  чухал түлхэц 
болж байна. Ингэснээр орон нутгийн хөгжилд 
бодитой хувь нэмэр оруулах ажлууд эрчимтэй 
явагдаж, дараах чиглэлүүдэд анхааран ажиллах 
боллоо. 

Үүнд: 
• Орон нутгийн удирдлагатай хамтран бүсийн 

хөгжлийн төлөвлөлтийг илүү оновчтой 
болгох, 

• Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид, гэрээт 
компаниудын бизнесийн үйл ажиллагааг 
тогтворжуулж, өргөжүүлэхэд хамтран 
ажиллах,

• Байгаль орчин болон нийгэмд ээлтэй төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, 

• Орон нутгийнхантай идэвхтэй харилцаж, 
хамтран ажиллах зэрэг болно.

Би өнгөрсөн 10 дугаар сард Даланзадгад, 
Ханбогд суманд ажилласан бөгөөд 2014 онд 
орон нутагтай илүү өргөн хүрээнд танилцана. 
Та бүхэнтэй уулзаж, орон нутгийнхан болон 
Оюу Толгой компанийн цаашдын харилцааг 
бэхжүүлэхийн тулд хэрхэн хамтарч ажиллах 
талаар санал бодлоо солилцоно гэж итгэж 
байна.     

Та бүгдэд шинэ оны мэнд дэвшүүлж, ирж буй 
2014 ондоо амжилт бүтээлээр дүүрэн, эрүүл энх 
байхыг хүсэн ерөөе!

Та бүхнийг гүнээ хүндэтгэсэн

Крейг Киннел
Оюу Толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд 
Гүйцэтгэх ерөнхий захирал
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Оюу Толгой ХХК Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо суманд 39 худаг засаж, сайжрууллаа

Говийн хүн, малын ус ундааны гол эх үүсвэр нь 
худаг. Нэгдлийн үед худаг гаргах, сэргээн засах 
ажил нэлээд хийдэг байв. Гэвч нэгдэл тарснаас 
хойш хүн хүч, техник, хөрөнгө мөнгө дутагдаж, 
худаг гаргах, засах ажил бараг хаягджээ.  
Худгуудын ихэнх нь 50-60 жил эргүүлж хаших ажил 
хийгдэлгүй, хашилтын хана нь нурж дарагдан, усны 
түвшин буурч, ундарга нь ч мууджээ. Тиймээс Оюу 
Толгой ХХК уурхай орчмын сумдын малчид, орон 
нутгийн захиргаатай хамтран шинээр худаг гаргах, 
хуучин худгуудыг засч сайжруулах ажлыг гурван 
жил дараалан хийж байна. Энэ жил Оюу Толгой 
компанийн санхүүжилтээр Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад нийт 27 гар 
худаг, 12 гүн өрмийн худаг  засаж сайжруулсан юм. 

Худаг сайжруулах ажлын талаар Оюу Толгой ХХК-
ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсийн 
ажилтан П.Болд “Өмнөх хоёр жил зөвхөн Ханбогд 

суманд худаг засаж байсан. Энэ жилийн гол онцлог 
нь бэлчээрийн уст цэг сэргээн засварлах ажил 
Манлай, Баян-Овоо суманд хүрээгээ тэлж байна” 
гэж ярилаа. Малчид засуулах худгаа сонгохдоо 
багийн даргадаа хүсэлтээ гаргаж, хэдэн онд эвдэрч 
дарагдсан, бэлчээрийн нөхцөл, хэдэн айлын мал 
услах боломжтой зэргийг харьцуулан хэлэлцэж, 
баталсан байна. Малчид худгаа хүлээж авсны 
дараа хамгаалах, арчлах ажлаа хариуцах юм. 

Худгаа хүлээж авсан Өмнөговь аймгийн Манлай 
сумын малчин Д.Амгалан “Хэн ч ирсэн энэ худгийг 
ашиглах боломжтой, үнэхээр зөв зүйтэй ажил 
болжээ” хэмээн сэтгэгдлээ хуваалцсан бол тус 
сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр, газар тариалан хариуцсан 
мэргэжилтэн Б.Баярмаа “Малчдаас ус ховордлоо, 
худаг ус гаргаж өгөөч гэсэн санал их ирдэг. 
Тиймээс худаг гаргасан нь их хүртээмжтэй ажил 
болж байна” гэж ярилаа. Худаг гаргах, засварлах 

ажлыг “Ус эрдэнэ”, “Геомандал” “Болор ус” зэрэг 
мэргэжлийн компаниуд гэрээгээр гүйцэтгэжээ. 
Эдгээр компаниуд худгуудыг малтаж, хашилт, 
шүүр, хамгаалалт, давхарлалт хийх зэрэг ажлыг 
технологийн дагуу хийжээ. “Болор ус” ХХК-ийн 
захирал Л.Өлзийжаргал “Ер нь гар худгийн ажлыг 
нэг удаа сайн хийчихвэл эвдрэл багатай, эдэлгээ 
удаан байдаг. 

Ялангуяа ийм бетонон цагирагтай худгийг 50 жил 
ашиглах боломжтой” хэмээн тайлбарласан юм. 
Энэ жил нийт 39 худаг зассанаас 22 нь Ханбогд 
суманд, 6 нь Баян-Овоо суманд, 11 нь Манлай 
суманд  байгаа юм.  Ингэснээр эдгээр сумдын 
бэлчээрийн усан хангамж сайжирч, малчид отор 
нүүдэл хийх, бэлчээр нутгаа сэлгэж ашиглах 
боломж бүрдэж байгаа юм.
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ХАНБОГДЫН БАГАЧУУД НУТГИЙНХАА 
АН, АМЬТАНТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Оюу Толгой ХХК-ийн  “Нутгийн иргэдтэй хамтарсан 
байгаль орчны хяналт, үнэлгээ” хөтөлбөрийн 
хүрээнд 2012 оноос Ханбогд сум дахь Говийн бага 
дархан цаазат газрын захиргаа, орон нутгийн 
иргэдтай хамтран зэрлэг амьтны ажиглалт, 
тооллого хийж эхэлсэн юм. Энэ сарын 16, 17-ны 
өдрүүдэд  энэхүү ажиглалт, тооллогод оролцдог 
малчдын авсан гэрэл зургуудаар ан, амьтны 

үзэсгэлэн гаргасан байна.  Ханбогд сумын дунд 
сургуулийн хичээлийн “А” байранд  тавигдсан уг 
үзэсгэлэнд нутгийн ховор зэрлэг ан, амьтны 50 
гаруй сонирхолтой бүтээл тавигджээ. Уралдаанд 
оролцсон шилдэг бүтээлийг шалгаруулж  сүүлийн 
үеийн гэрэл зургийн аппаратаар шагнах  юм 
байна. Арга хэмжээний ач холбогдлын талаар Оюу 
Толгой ХХК-ийн хөтөлбөр хариуцсан  ажилтан Н. 
Мөнхбаяр “Хүүхдүүд маш их сонирхож байна. Энэ 
үйл ажиллагааны гол ач холбогдол нь хүүхдүүд 
биологи, амьтны хичээлээр танхимд үзсэн онолын 
мэдлэгээ бататгаж, нутагтаа амьдардаг ан 
амьтдын тархалтын зэргийг мэдэж авах нь чухал 
байлаа” хэмээн ярив. 

Ханбогд сумын дунд сургуулийн захирал Т.Ундрал 
“Хүүхдүүд, ард иргэд маань орон нутгийнхаа ан, 
амьтдыг мэдэж авлаа. Бас хэрхэн хамгаалах 
талаар ч тодорхой мэдлэгтэй болсон. Энэ 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа Оюу Толгой 
компани, ард иргэддээ сургуулийнхаа багш, 
сурагчдын өмнөөс баярласнаа илэрхийлье” гэлээ. 

Үүний зэрэгцээ сургуулийн сурагчдын дунд ан 
амьтантай холбоотой хөгжөөнтэй уралдаан 
тэмцээн зохион  байгуулж хүүхдүүд маш идэвхитэй 
оролцлоо. Хоёр өдөр гарсан үзэсгэлэнг дунд 
сургуулийн  900 гаруй сурагч, 60 орчим багш  
ажилчид, Засаг даргын тамгын газрын ажилтнууд, 
иргэд зэрэг нийт 1000 орчим хүн үзэж сонирхсон 
байна. Дашрамд өгүүлэхэд үзэсгэлэнд тавигдсан 

зургуудыг үзэж сонирхсон хүмүүс таалагдсан 
зургандаа “таалагдаж байна” гэсэн цаасан 
тэмдэглэгээ тавьж үнэлсэн бөгөөд нийтдээ 1414 
ширхэг ийм тэмдэгт дарагдсан байлаа.
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ТЭМЭЭНИЙ НООСОН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ДЭЛХИЙН БРЭНД 
БОЛГОХ НЬ МОНГОЛЧУУД БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
хэлтсээс хэрэгжүүлдэг ‘Орон нутгийн бизнес 
эдийн засгийг дэмжих’ хөтөлбөрөөс тэмээний 
ноосон бүтээгдэхүүний шинэ брэнд бий болгох 
санаачилга өрнүүлэн Монголын үндэсний худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхимд “Монголд үйлдвэрлэсэн 
тэмээний ноосон бүтээгдэхүүнийн танилцуулга” 
загварын үзүүлбэр арга хэмжээг энэ сарын 4-нд 
зохион байгуулав.  

Манай улсын хэмжээнд жилд 1.2-1.3 мянган тонн 
тэмээний ноос бэлтгэх нөөцтэй. Өмнөговь аймаг 
бол хоёр бөхт тэмээний өлгий нутаг. Ханбогд, 
Баян-Овоо сум ‘Галбын говийн улаан’ омгийн 
тэмээний нутаг. ‘Галбын говийн улаан’ нь нутаг 
орондоо зохицсон биеэр өсгөлүүн, ноосны гарц 

ихтэй. Өнгөрсөн оны эцсийн байдлаар Монгол улс 
305,800 тэмээтэй байв. Үүний 32 хувь буюу 97.3 
мянга нь Өмнөговь аймагт бий. Дээрх судалгаанд 
хамрагдсан дөрвөн суманд 35.8 мянган тэмээ 
байгаа нь Монголын тэмээн сүргийн 12 хувийг 
эзэлж байна. 

Нэг тэмээнээс дунджаар дөрвөн килограмм 
ноос авна гэж тооцвол Ханбогд, Баян-Овоо, 
Манлай сумынхан 130 гаруй тонн тэмээний ноос 
бэлтгэх боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл, тэмээний 
ноосны ихээхэн нөөц байгаа хэрэг. 537 тэмээтэй 
Ж.Тогтохсүрэн Ханбогд сумын хамгийн олон 
тэмээтэй малчин юм. Тэдний торомны ноос 14.53 
микронтой байгаа нь ноолуурынхтай бараг адилхан 
гэсэн үг. Эдгээр суманд тэмээний ноосыг чухалчлан 

үзсэний учир чухам энэ юм. Бэлтгэж буй тэмээний 
ноосны 20-30 орчим хувийг Монголын үндэсний 
үйлдвэрүүд худалдан авч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 
байгаа ч дийлэнх нь ямар ч боловсруулалтгүйгээр 
экспортод гарч байна. 

Ийнхүү түүхий эдийг ямар нэг боловсруулалтгүй 
шууд гаргаснаас үүдэх алдагдсан боломжийн өртөг 
нь зөвхөн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумаас 
бэлтгэх тэмээний ноосны хувьд жил бүр 2-4 тэрбум 
төгрөгтэй тэнцэнэ гэсэн тойм судалгаа бий. 

Ийм хэмжээний мөнгийг эх орондоо үлдээх, 
үүгээр дамжуулан малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, 
амьжиргааг дээшлүүлэх боломж бүрдүүлэх 
шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Ингэж 
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чадвал үндэсний үйлдвэрүүд малчдаас түүхий эдээ 
шууд авч, бэлтгэн нийлүүлэх, үндэсний стандартад 
нийцсэн даавуу болон бусад бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх, дотоодын үйлдвэрлэгчдэд ажлын байр 
нэмэгдүүлэх зэрэг олон давуу талтай.

Иймээс ‘Орон нутгийн бизнес эдийн засгийг 
дэмжих’ хөтөлбөрийн хүрээнд ‘Галбын говийн 
улаан’ омгийн тэмээний ноосоор шинэ бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх туршилтын төслийг эхлүүлсэн юм. 
Төслийн хүрээнд тэмээн сүргийн ашиг шимийг 
эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, нэмүү өртгийн үе 
шатуудыг тодорхойлж, өртгийн сүлжээний зураглал 
бий болгох, өртгийн сүлжээнд оролцогчдын 
харилцан хамаарлыг илрүүлэх зорилгоор өргөн 
хүрээтэй судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн юм. 

Тэмээний ноосыг ангилан ялгах, угаах, хялгасыг 
ялгах, будах, холих, утас ээрэх, сүлжих, нэхэх, 
оёх, гүйцэтгэн боловсруулах, чанарын хяналтын 

зэрэг 10 гаруй дамжлагаар боловсруулж, эцсийн 
бүтээгдэхүүн болдог юм. Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо сумаас бэлтгэсэн тэмээний ноосоор ‘Сор 
кашмир’ үйлдвэрт утас ээрч, “Монгол нэхмэл” 
компанид ноосон даавуу үйлдвэрлэн ‘Блю скай’, 
‘Говь’ үйлдвэрт будаж ‘Денимон’ компанид 
үйлдвэрлэсэн анхны даавуугаар Оюу Толгой 
уурхайн ажилчдын зарим төрлийн ажлын хувцас 
оёж туршсан байна. 

Уг даавуугаар уул уурхай, барилга, дэд бүтцийн 
төслүүдийн ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын 
болон ажлын хувцас хийх бүрэн боломжтой юм. 
Энэ даавуу цэвэр 100 хувийн ноосон бүтээгдэхүүн 
учраас хөнгөн зөөлөн, дулаан хадгалах, бат бөх, 
шатамхай бус чанараараа давуу талтай.

Нөгөө талаар Оюуны өмчийн газраас “Говийн 
тэмээний ноос” газарзүйн заалтыг Монголын ноос, 
ноолуурын холбооны хүсэлтээр 2007 онд бүртгүүлж 

баталгаажуулснаар монгол тэмээний ноосон 
бүтээгдэхүүнийг газарзүйн гарал үүсэл, дагалдах 
давуу тал, онцлог содон, ховор шинж чанартай нь 
уялдуулах чухал алхам болсон юм. 

Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Монгол 
ноосон даавуу”, “Оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл” 
төслүүдтэй харилцан уялдаатай ажилласнаар 
импортын бүтээгдэхүүнийг орлохуйц шинэ брэнд 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэж байна. 
Ингэснээр тэмээний ноосны эрэлт нэмэгдэж, үнэ 
өсөх, малчдын орлого нэмэгдэж, амьжиргаагаа 
дээшлүүлэхэд ихээхэн тус нэмэр болох юм.

Галбын говийн чимэг болсон тэмээн сүрэг улам 
арвижиж, үндэсний үйлдвэрлэлүүд цэцэглэн хөгжих 
болтугай.
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Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
хариуцлагын хэлтсээс Өмнөговь аймагт 
“Өмнөговийн оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлдэг. Энэ хөтөлбөр Өмнөговь аймгийн 
хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийг 
дэмжих, нийгэм, эдийн засгийн салбарт 
шаардлагатай мэргэжлээр сурч буй чадварлаг 
оюутан, залуусыг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах, 
оюуны хөрөнгө оруулалт хийх замаар төгсөөд 
нутагтаа ирж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилготой юм. Өнгөрсөн есөн жилийн хугацаанд 
“Өмнөговийн оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр”-т тус 
аймгийн харьяат 242 оюутан хамрагдсанаас, 142 
нь сургуулиа төгсөж, нутагтаа ажиллаж байна. 

Тэдний нэг З.Оюунцэцэг гурван жил тэтгэлгээр 
суралцаж төгсөөд, Гурвантэс сумын эмнэлгийн эмч, 
эрхлэгчээр орон нутагтаа тогтвор суурьшилтай 

ажиллаж байгаа юм. Өмнөговь аймагт оюутны 
тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн жил 
буюу 2005 онд Дорноговь аймгийн Анагаах 
ухааны коллежийн 3-р курсэд их эмч мэргэжлээр 
суралцдаг, нөхөр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг, 28 
настай эмэгтэй тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах 
өргөдөл гаргасан нь З.Оюунцэцэг байсан юм. 

“Таны ирээдүйн зорилго юу вэ, сургуулиа төгсөж 
ирээд Өмнөговь аймагт ямар чиглэлээр ажиллаж, 
юу хийхийг мөрөөддөг вэ?” гэсэн асуултад тэрээр 
“Сургуулиа төгсөөд сумандаа эргэн ирж орон 
нутгийнхаа хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох, эрүүл 
аж төрөх ёсыг 
хэвшүүлэх зэрэг 
нийгмийн эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээг түлхүү 
анхаарч ажиллана 
гэж бодож байгаа. 
Хүн амыг өргөн 
хамарсан дасгал 
хөдөлгөөн хийж хэвшүүлснээр хөдөлгөөний 
хомсдолоос үүсдэг олон өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлж болно. Эрүүл эх, эрүүл хүүхэд нийгмийн 
үнэт баялаг байдаг учраас цаашдаа эх барих 
эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр нарийн мэргэжил 
эзэмшиж, мянганы хөгжлийн зорилтыг баримтлан 

ажиллах бодолтой” хэмээн хариулж байсан аж. 
Тэгвэл энэ эмэгтэй өнөөдөр хэлсэн үгэндээ 
хэдийнээ эзэн нь болжээ. Өмнөговь аймагт 
төрсөн тэрээр 1996 онд Улаанбаатар хотын 
Анагаах ухааны коллежийг төгсөөд Гурвантэс 
сумын эмнэлэгт сувилагчаар 8 жил ажиллаж 
байгаад мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэхээр 2003 
онд Дорноговь аймаг дахь Анагаах ухааны их 
сургуулийн эмчилгээний ангид элсчээ. Тэрээр 2005 
он буюу 3-р курсээс Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
хамрагдаж,  амжилттай суралцан төгсөх хүртлээ 
тэтгэлэг авсан байна. 

“Эзэн хичээвэл 
заяа хичээнэ” гэдэг 
Монгол ардын зүйр 
үг бий. Тэгвэл үүнийг 
амьдралаараа 
баталсан энэ 
эмэгтэй Оюутны 
тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
хамрагдаж, ажил 
амьдралын гараагаа 

эхэлсэн, нутаг орондоо эргэн эрж амжилттай 
ажиллаж байгаа олон төгсөгчдийн төлөөлөл юм. 

Сургуулиа төгсөөд орон нутагтаа ирж, Гурвантэс сумын 
эрүүл мэндийн төвийн их эмчээр ажиллаж байгаад 2012 
оноос эхлэн эрхлэгчээр ажиллаж байна. Орон нутагтаа 
тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллаж байгааг 
нь харгалзан аймгийн Эрүүл мэндийн газар Оюу Толгой 
төслөөс хэрэгжүүлдэг Эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт 

түүнийг 2012 оноос хамруулсан байна. 

ЗОРИЛГО АМЖИЛТЫН БИЕЛЭЛ

З.Оюунцэцэг Өмнөговийн 
оюутны тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт хамрагдсан 
хүмүүсийн нэг
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ХОРШИЖ, ХАМТРАХЫН ДАВУУ ТАЛЫГ ӨГҮҮЛЭХҮЙ
Оюу Толгой ХХК орон нутгийн хоршоодын хөгжлийг дэмжиж байна

Хоршиж амьдарах, ажиллахын давуу тал олон. 
Ялангуяа орон нутагт. Тиймээс Монгол улсын 
Засгийн газраас өнгөрсөн онд “Хөдөөг хоршоолох 
аян”, “Малчдын хоршоо-Шинэ бодлого” зөвлөгөөн 
зохион байгуулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, 
орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах 
нөхцөл бүрдүүлэх, хөдөөгийн иргэдийг ядуурлаас 
ангид байлгах, хөдөлмөр хамгааллын баталгааг 
сайжруулах, малын гаралтай бүтээгдэхүүн түүхий 
эдийг борлуулах, зах зээлийн оновчтой тогтолцоог 
бий болгох зорилгоор хоршооллын хөдөлгөөнийг 
эрчимжүүлэх  нь зүйтэй гэж үзээд бодлогын 
томоохон баримт бичгүүд баталсан юм. 

Тэгвэл эдгээр бодлого зорилтуудыг дэмжиж Оюу 
Толгой ХХК-ийн Бэлчээрийн менежмент хөтөлбөр, 
Монголын хоршооллын сургалт мэдээллийн 
төвтэй хамтран “Хоршооны хөгжлийг дэмжих” 
үйл ажиллагааг нөлөөллийн бүсийн сумуудад 
хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаа 
өнгөрчээ. Энэ хугацаанд уурхай орчмын сумдын 

иргэд малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын 
байр бий болгох зорилгоор хоршооны хөгжлийг 
дэмжихэд чиглэсэн олон үйл ажиллагаа зохион 
байгуулж хэрэгжүүлсэн байна. Хоршооны хөгжлийг 
дэмжих ажлыг үр дүнтэй болгоход сумын засаг 
захиргаа, иргэд, малчдын оролцоо, идэвхи 
санаачлага нөлөөлдөг. 

Тиймээс Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумын 
иргэд,  малчдын дунд хоршиж ажиллах хэрэгцээ 
шаардлага, санал санаачлагуудыг тодорхойлох 
судалгаа, хоршиж ажиллахын ач холбогдол, 
боломжийн талаар сурталчилгааны ажлууд хийсэн 
юм. Үүний зэрэгцээ Монголын хоршооллын сургалт 
мэдээллийн төв орон нутгийн Засаг дарга нартай 
хоршооны хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг 
хамтран хэрэгжүүлэх талаар хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулсан. 

Судалгааны үр дүнд тулгуурлан хоршиж 
ажиллахаар санаачлага гаргасан малчид, иргэдэд 

малчдын бүлэг, хоршоо болон хуулийн этгээдийн 
тухай ойлголт өгөх, үүсгэн байгуулах, туршлага 
судлах бизнес аялал зохион байгуулах, бизнесийн 
үйл ажиллагааг төлөвлөх зэрэг сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээг үе шаттайгаар зохион байгуулж 
явууллаа. Ажлын үр дүн ч гараад эхэллээ. 

Баян-Овоо суманд “Шурхан залаа”, Манлай суманд 
“Манлайн эрин”, “Уран хийц  бат холбоо”, Ханбогд 
суманд “Галбын хөгжил”, “Төрлийн мянган тайж” 
зэрэг хоршоод иргэд, малчдын санаачлагаар 
байгуулагджээ. Хоршоод гишүүдийнхээ бодит нөөц 
боломж, зах зээлийн эрэлтэнд тулгуурлаж, үйл 
ажиллагааны үндсэн чиглэлүүдээ тодорхойлсон 
байна. Эдгээр хоршоодыг орон нутгийн засаг 
захиргаа өөрсдийн нөөц боломжоор дэмжин 
ажиллаж байна. Тухайлбал Манлай сумын Засаг 
даргын зүгээс шинээр байгуулагдсан гурван 
хоршоог “Сум хөгжүүлэн сан”-ийн хөнгөлөлттэй 
зээлд хамруулж, хоршоо тус бүрт 15 сая төгрөг 
3 жилийн хугацаатай, жилийн 3 хувийн хүүтэй 
олгожээ. 

Үүний үр дүнд тус сумын хоршоод гишүүдийн хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгө болон хөнгөлөлттэй зээлээ 
ашиглаж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж эхэллээ. 
(Ажлаа амжилттай эхэлсэн Манлай сумын “Уран 
хийц  бат холбоо” хоршооны талаар 9 дүгээр 
нүүрнээс уншина уу)

Хоршоод ажлын байр гаргаж, орон нутгийн жижиг 
дунд үйлдвэрлэлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж 
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эхэлсэн нь том амжилт юм. Сумуудад хоршоо 
байгуулагдснаар малчдад олон давуу тал гарна. 
Төрөөс малчдад олгох хонь, тэмээний ноос, арьс 
ширний зэрэг урамшууллыг хоршоогоор дамжуулан 
гишүүн малчдад нь олгохоор төлөвлөж байгаа. 
Бас “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийн 
бирж”-ийн үйл ажиллагаанд малчид хоршоогоороо 
дамжин оролцох, Үндэсний үйлдвэрүүдтэй гэрээ 
байгуулан малын түүхий эдийг тогтмол нийлүүлэх 
зэрэг боломж бүрдэнэ.  

Хоршоодын тогтвортой хөгжилд удирдлагын 
ур чадвар, гишүүдийн идэвхи санаачлага чухал. 
Түүнчлэн хүний нөөцийг сургаж бэлтгэх, техник 
тоног төхөөрөмжийг шинэчилж сайжруулах, 
шинэ технологи эзэмшүүлэх зэрэг шийдвэрлэх 
шаардлагатай асуудлууд ч байгаа. Хоршоодын 
дотоод нөөц боломжоос давсан эдгээр асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг туслалцаа ч хэрэгтэй. 
Өнөөдөр шинээр байгуулагдсан хоршоодын 
удирдлага, гишүүдийг бизнесийн болон санхүүгийн 
чиглэлээр сургаж, мэдлэг ур чадвар эзэмшүүлэх нь 
чухал болж байна.  

“Цувж явсан барнаас цуглаж суусан шаазгай 
хүчтэй” гэж ярьдаг. Түүний адил хоршиж амьдрахын 
давуу талыг тоочоод байвал олон.  

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд 
суманд Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн 
төв “Хоршооны хөгжлийг дэмжих” үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлж байгаа юм.   Энэ үйл ажиллагааны 
үр дүн эхнээсээ гарч, сумуудад  иргэдийн  
санаачлагаар таван хоршоо байгуулагдаж, ажлаа 
эхэлжээ. Эдгээр хоршоодын нэг нь Манлай сумын 
“Уран хийц бат холбоо” хоршоо юм. 

Тус хоршоо нь энэ оны 1 дүгээр сарын 25-нд 13 
гишүүнтэй байгуулагдаж, гишүүн бүр 150.000 
төгрөгийн хувь  хөрөнгө нийлүүлсэн байна.  
Гишүүдээ ажлын байраар хангахын тулд сумын 
төвд байр түрээсэлж, гоёлын болон ажлын гутал 
оёж байна. Энэ цехийн үйл ажиллагааг сумын 
захиргаанаас дэмжиж “Сум хөгжлийн сан”-аас 
гурван жилийн хугацаатай, жилийн 3 хувийн хүүтэй 
15 сая төгрөгийн зээл олгожээ. 

“Уран хийц бат холбоо” хоршооныхон зээлээрээ 
оёдол, өнгөлгөөний машин зэрэг тоног төхөөрөмж, 
гутал үйлдвэрлэлд шаардлагатай түүхий эд, туслах 
материал худалдаж авчээ. Цех нь өдөрт 10-аас 
доошгүй ажлын болон гоёлын гутал үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай бөгөөд хоёр гишүүн байнгын 
ажилтай болжээ. 

Тус хоршооны дарга Б.Нэргүй “Бид ажлаа эхэлснээс 
хойш 20 гаруй буриад гутал, 10 гаруй үстэй 
дотортой өвлийн гутал захиалгаар үйлдвэрлээд 
байгаа. Цаашид захиалгын тоо нэмэгдэх 
хандлагатай байна” хэмээн ярилаа. 
Ийнхүү хоршоод шинэ ажлын байр гаргаж, 
бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж эхэллээ.  

ХОРШОО БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ 
ҮЙЛДВЭРЛЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ 
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С.ЧУЛУУН: ХҮРДЭТ ХАДНЫ БИЧЭЭСИЙГ ЦАЙНЫ 
ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛ БОЛОХЫГ ТОГТООСОН

Хүрдэт агуйн хадны бичээсийг хэзээ, хэрхэн 
олж илрүүлсэн бэ? 
- Түүхийн хүрээлэн Оюу Толгой төслийн 

захиалгаар 2011 онд аман түүхийн  судалгааны 
ажлын хүрээнд Ханбогд сумын Жавхлант багийн 
нутгаас хадны бичээс бүхий чухал дурсгалыг 
илрүүлж олсон. 

Бичээс нь ямар хэлээр бичсэн, хэдий үед 
хамаарагдах вэ? 
- Энэ агуйн бичээс нь Монгол, Түвэд, Хятад 

бичгээр бичигдсэн байдаг. Энэ бичгийн 
урьдчилсан он цагийн хувьд Манж Чин улсын 
Найралт төв хаанаас Төр гэрэлт хааны үе 
буюу 1725-1830-аад оны үеийн түүхэнд 
хамаарагдахыг тогтоосон байгаа. Бичээс уншиж 
Хятадаас энэ нутгаар дайран явдаг байсан 
“Цайны зам” тэмдэглэл бүхий бичээс болохыг 
тогтоосон. Нутгийн өндөр настан Л.Сумъяа 
гуай “эртний худалдааны шар зам үүгээр явдаг 

байсан гэж хуучилснаар” уг бичээс Хятадаас 
Монголын говиор дайран Ховдын сайдын газарт 
хүрч, цаашаа Орос хүрдэг Цайны замын гол 
уулзвар газар бололтой хэмээн анзаарсан юм.

Ер нь Цайны замтай холбоотой дурсгалт 
газар олон байдаг уу? 
- Цайны зам бол Хятадаас Монголоор дамжин 

Орос, өрнө дахинд гардаг худалдааны хамгийн 
чухал зам байсан. Өнөөдрийг хүртэл энэ замтай 
холбоотой түүхэн дурсгалт газар Монгол нутгаас 
олдоогүй байгаа. Энд их төлөв худалдаачид 
аян замдаа амарч, өөрсдийн сэтгэгдэлээ, орчин 
тойрон, байгаль, газар усны тухай тэмдэглэн 
үлдээхээс гадна монгол язгууртны бичсэн зүйл ч 
бий. 

Уншигчдад зарим бичээсийн талаар 
тайлбарлаж болох уу?
 Тухайлбал агуйн зүүн талд хар өнгийн бэхээр 

дээрээс доош цувуулан хоёр дүрс үсэг сийлсэн 

байх бөгөөд хоёр дахь үсэг нь цаг хугацааны 
эрхэнд элэгдсэн учир бүдэг харагддаг. Уг хоёр 
ханз үсгийг ийм байдлаар сийрүүлсэн.  

	 佛光:
	 佛fy - бурхан 
	 光	guāng - гэрэл 
 Үүнийг бурханы гэрэл /бурханы ивээл/ гэж 

утгачилсан байгаа.  

Энэ ховор дурсгалыг судлах, хамгаалах 
талаар ямар ажил хийж байна вэ?  
 Хүрдэт агуйг хамгаалалтад авч, сүйтгэхээс 

сэргийлж Оюу Толгой ХХК-ийн дэмжлэгээр 
цогцоор нь судалж, тусгайлан ном бүтээл гаргаж, 
олон түмний хүртээл болгохоор бэлтгэж байна. 

 

Түүхийн хүрээлэнгийн захирал, доктор дэд 
профессор С.Чулуунтай нэгэн сонирхолтой 
дурсгалын талаар ярилцлаа. 
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ГОВИЙН БАГАЧУУД БАЙТ ХАРВААГААР 
ХИЧЭЭЛЛЭЖ БАЙНА

“ИРГЭН БА ХУУЛЬ 10” 
АРГА ХЭМЖЭЭ

Оюу Толгой ХХК-ийн дэмжлэгээр, Монголын 
Байт Харвааны Холбооноос Өмнөговь аймагт 
хэрэгжүүлж эхэлж байгаа  “Ерөнхий боловсролын 
сургууль дахь байт харвааны үндэсний хөтөлбөр” 
ажлын хүрээнд зааварлагч багш бэлтгэх сургалт 
11-р сарын 20- ноос 12-р сарын 3-нд явагдлаа. 
Энэхүү сургалтад Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, 
Даланзадгад сумын долоон сургуулийн 12 багш 
хамрагдсан юм.

“Ерөнхий боловсролын сургууль дахь байт харвааны 
үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан хүүхдүүд байт 
харвааны спортын түүх, техник хэрэгсэлтэй 
танилцаж, аюулгүй ажиллагааны дүрэм зааварыг 
судалж мэдэх, харваж сурахаас гадна оюун 
ухааны төвлөрөлт, бие бялдрын хөгжил ба зөв 
хүмүүжилтэй болох бөгөөд хүүхдийг бие хүн болгон 
төлөвшүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. 

Тиймээс сургалтыг илүү чанартай болгохын тулд 
зааварлагч багшийн хамт эдгээр сургуулиудад 
очиж, биеийн тамирын хичээл болон чөлөөт цагаар 
сурагч хүүхдүүдэд байт харвааны анхан шатны 
мэдэгдэхүүн олгох, нум сумтай харьцах, харвах 
дадлага олголоо.

Сургалт нь багш, удирдах ажилтнаас гадна 
сурагчдад таалагдаж байсаныг дурьдахад таатай 
байна. Мөн Оюу Толгой компанийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсийн ажилтан Н.Ариунаа, 
Б.Танхилдулам, О.Цогбадрах, Ж.Мөнгөндолгио нар 
сургалтыг цаг хугацаанд нь чанартай явуулахад 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэнд МБХХ-ны нэрийн 
өмнөөс талархал илэрхийлж байна.     

Монголын Байт Харвааны Холбооны дасгалжуулагч  
П.Жамъянгомбо

Баян-Овоо сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс /ГХУСАЗБСЗ/  
“Иргэн ба хууль 10” уламжлалт нэгдсэн арга 
хэмжээг өнгөрсөн сарын турш амжилттай зохион 
байгууллаа. Энэхүү аяны ажлуудын хүрээнд 
байгууллагууд болон байр хорооллуудын дунд  
гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар 
“Дэвжээ” цэнгээнт тоглолт, асуулт хариултын “АХА” 
тэмцээн, эрүүл чийрэг бие бялдараа хамгаалах, 
спортоор хичээллэж эрүүл мэндээ хамгаалах 
зорилго бүхий гар бөмбөгийн тэмцээнүүд зохион 
байгуулж аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагуудад 
хууль эрх зүйн мэдлэг олгосон юм. Мөн ажлын 
мэдээллээ хүргэх хууль зүйн мэдээллийн самбарууд 
байршуулж өглөө.

Уралдаан тэмцээнд иргэд аж ахуйн нэгж 
байгууллагууд амжилттай оролцож гар бөмбөгийн 
төрөлд Э.Эрдэнэбаяр ахлагчтай баг тэргүүлж, 
Ч.Эрдэнэбаяр, О.Мандахбаяр ахлагчтай багууд 
удаах байруудад шалгарлаа. Гэмт хэргээс хэрхэн 
урьдчилан сэргийлэх сэдэвт “Дэвжээ” цэнгээнт 
тоглолтонд 19-р цэцэрлэгийн баг тэргүүлж, ЗДТГ-
ын баг удаалж, хууль эрх зүйн мэдлэг сорих асуулт 
хариултын “АХА” уралдаанд ЗДТГ-ын нийгмийн 
ажилтан Б.Алтантуяа тэргүүлж, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч Ц.Буянхүү удаалсан юм. 
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Г.ЭНХТАЙВАН: УСТ ЦЭГ СЭРГЭЭН 
ЗАСАХ НЬ БУЯНТАЙ АЖИЛ

Оюу Толгой ХХК-
ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны 
хэлтсээс нөлөөллийн 
бүсийн сумуудын ард 
иргэд рүү чиглэсэн 
олон хөтөлбөр 
хэрэгжүүлдэг. 
Үүний нэг нь болох 
Бэлчээрийн менежмент 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
хийгдсэн малчдын 

уст цэгийг сэргээн засварлах, бэлчээрийн усан 
хангамжийг нэмэгдүүлэх ажил юм. 

Малчдын уламжлалт гар аргаар гаргасан, 
дарагдаж худгуудыг сэргээн засварласнаар отрын 
бүс нутгийн усан хангамж нэмэгдэх чухал ажил 
болжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд энэ хөтөлбөр Ханбогд 
суманд хэрэгжсэн бол энэ жил хүрээгээ тэлж Баян-
Овоо, Манлай сум хамрагдлаа. Энэ хөтөлбөрийн үр 
өгөөжийн талаар Баян-Овоо сумын Хар заг багийн 
Засаг дарга Г.Энхтайвантай цөөн хором ярилцсанаа 
хүргэж байна.

Уст цэг сэргээн засварлах, бэлчээрийн 
усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор 
хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлын талаар та 
ямар саналтай байна вэ?

- Бид уст цэг сэргээн засах ажлыг үр дүнтэй 
гэж дүгнэсэн. Усаа сэргээж засуулсан малчид 
ч ингэж хэлж байгаа. Олон жилийн өмнөх 
технологи нэлээд өөр байж. Хуучирч муудаад, 
шавар шороо, лайнд дарагдаад, сүүлийн 
жилүүдэд бороо хур бага орсонтой холбоотой 
ундрага багасаж, усны төвшин буурсан. Үүнийг 
тэр үеийн өвгөчүүлийн гаргаж байсан шиг 
чулуугаар хашлага хийнэ гэдэг хэцүү. Одоо 
чулуугаар хашлага хийж чадах хүн ч байхгүй. 
Хэдэн чулуу өрж тавиад хашаалчихдаг, нөгөөх нь 
гаднаас сайраараа булахад л дотогшоо нураад 
ойчих юм болно.

Одоо сэргээн засаж гаргаж байгаа худгууд 
давуу тал байна уу?

- Байлгүй яахав. Мэдээж одоо цаг хугацаагаа 
дагаад техникийн шийдлээр маш хурдан 
хугцаанд гүйцэтгэж байна. Оюу Толгойгоос 
гаргах худгуудын ажлын гүйцэтгэгчээр 
Геомандал ХХК ажиллаж, хоногт нэг худаг 
гаргасан. Гараар худаг ухахад олон хоног 
зарцуулна. Хоног хугацаагаа дагаад зардал 
өртөг их гарна. Бас одоо чулуугаар биш 
цементэн кольцогоор хашиж байна. Үүнийг 
баргийн үер нурааж, урсгахгүй. Тэгэхээр давуу 
тал олон байна. 

Малчдын дүгнэлтээр энэ жилийн гаргасан 
худгуудын ундрага нь хэр байна вэ?

- Энэ худгууд дээр үед ахмадууд шинжиж олсон 
уст цэгүүд байсан. Тиймээс ус сайн гарсан гэж 
малчид маань ярьж байгаа. Ирэх жил энэ ажлаа 
үргэлжлүүлнэ гэж хүлээж байгаа. Ахмадуудын 
ярьдгаар ус гаргана гэдэг буян нэмэх ажил. 
Уст цэг сэргээн засах бол буянтай ажил. Бид 
гүн өрмийн худаг гаргах, уст цооног өрөмдөх 
боломжтой эсэх талаар ярилцдаг. Дээр нь 
байшин барилга барьж, насос тавихгүй байж 
болно. Үүнийг малчид өөрсдөө хийж болно. 

 Бид байшин барилга гэх зүйлийг өөрсдөө 
хийчихвэл нэг худаг гаргах зардлаар хэд хэдэн 
цооног өрөмдүүлчих боломж байх болов уу 
гэж ярилцаад байгаа юм. Бидэнд техникийн 
шийдлээр өрөмдлөх ажил тулгамдсан болохоос 
дээр нь байшин барилга барих бол чадах 
зүйлийн нэг.
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ОЁДОЛ ЭСГҮҮРИЙН  СУРГАЛТ БОЛЛОО

Манлай суманд оёдол эсгүүрийн чадамж олгох 
14 хоногийн сургалт 11-р сарын 13-аас эхлэн 
амжилттай хичээллэж дууслаа. Тус сургалтад 20 
үйлчин бүсгүй суралцсан бөгөөд онол, дадлага 
хослон явагдсан юм. Ингэснээр онолын мэдлэгээ 
дадлагын явцад ашиглах давуу талыг бүрдүүлж 
өгчээ. 

Орчин үеийн охид, бүсгүйчүүл үндэсний хувцасаа 
эсгэж, оёж, өмсөж мэдэхгүй, чадваргүй байгаа нь 
уламжлалт түүх соёл алдагдаж байгаагийн нэг 
илрэл юм. Тиймээс эмэгтэйчүүд сургалтын явцад 
бүхий л боломжоо дайчлан суралцаж Монгол 
үндэсний дээл, хантаазнаас гадна загварын, гоёлын, 
хүүхдийн зэрэг төрөл бүрийн хувцасны захиалга 
авах, засвар хийх дадал чадвартай болж төгслөө. 

Сургалтын явцад суралцагчид өөрсдийн биеийн 
хэмжээгээр эсгүүр гаргаж, хувцас, дээл урлаж, 

хаалтын үеэр өмсөж өрсөлдсөн юм. Уралдааныг 
сумын Эмэгтэйчүүдийн холбоо зохион байгуулсан 
бөгөөд суралцагчид сурсан мэдсэнээ иргэдэд 
тайлагнаж, тэргүүн байрыг Х.Чулуунцэцэг, 
дэд байрыг Х.Оюунгэрэл, гуравдугаар байрыг 
Д.Оюунгэрэл, тусгай байрыг Ц.Алтанцэцэг, С.Буд нар 
тус тус эзэллээ. 

Иргэд орчин үед нэн хэрэгцээ шаардлагатай нүдээ 
олсон сургалт боллоо хэмээн суралцагчдын чадварт 
сэтгэл хангалуун байлаа. Энд оролцож чадаагүй 
иргэд битүүхэн харамсаж дараагийн сургалтад 
суухаа бие биендээ ярьж байсан юм. 

Нийгмийн ажилтан  Э.Балжирмаа 

ХДХВ/ДОХ-ЫН ЭСРЭГ 
ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭВ
Манлай сумын Эрүүл мэндийн төв “ХДХВ/ДОХ-ын 
асуудалд анхааралаа хандуулах” дэлхийн өдөр 
болох 12 дугаар сарын 1-ний өдрийг жил бүр 
уламжлал болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. 

Энэ жил Эрүүл мэндийн төвөөс хүүхдийг бага 
наснаас нь халдварт өвчний суурь мэдлэг олгох 
зорилгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
7-9 дүгээр ангийн 106 хүүхдэд эрүүл мэндийн 
хичээлийн цагаар ХДХВ/ДОХ-ын талаар 
сонирхолтой хэлбэрээр хичээл заалаа. Мөн энэ 
өдөр Оюу Толгойд ХХК-д ажилладаг 13 иргэнд 
ажилдаа явахад нь мэдээлэл хийж, сурталчилгааны 
материал тараасан юм. 

Сумын иргэдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээн 
зохиож, энэ үеэр 76 иргэнд сурталчилгааны 
материал, бэлгэвч зэрэг материал тараалаа. 

Тэмцээнд нийт 8 баг оролцсоноос Н.Гантөмөр 
ахлагчтай баг алтан медаль, мөнгөн шагналаар 
шагнагдаж удаах байруудыг Э.Нарангэрэл, 
Т.Наранболд ахлагчтай багууд тус тус эзэлж мөнгө, 
хүрэл медаль мөнгөн шагналын эзэд боллоо. 
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ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЬЕ

Томуу, томуу төст өвчин нь богино хугацаанд олон 
хүнийг хамран өвчлүүлж, ноцтой хүндрэл, ялангуяа 
уушигны үрэвсэлд хүргэдгээрээ анхаарал татдаг. 
Манай сумын хувьд тэргүүлэх өвчлөлийн нэгдүгээрт 
амьсгалын эрхтэн тогтолцооны өвчлөл орж байна. 

Томуугийн вирүс хэрхэн халдварлах вэ?

Томуу, томуу төст өвчнөөр өвчилсөн хүн ханиах, 
найтаах үед гарсан вирүсээр халдварлагдсан 
агаарын жин багатай жижиг дуслууд нь агаарт 
тогтон үлддэг түүгээр нь амьсгалах үед хүний биед 
нэвтрэн ордог. Том хэмжээтэй дусал орчны эд 
зүйлсийн гадаргууд буух, эсвэл ам, хамраа гараараа 
дарж найтаах, ханиах үед гараа бохирдуулан улмаар 
бохир гар, бохир эд зүйлээр дамжин хүний биед орж, 
өвчин үүсэгдэг. 
Томуу, томуу төст өвчний үед илрэх шинж тэмдэг.

• Халуурах
• Ханиалгах

• Толгой өвдөх
• Үе мөч, булчингаар өвдөх
• Хоолой хөндүүрлэх
• Нус гоожих буюу хамар битүүрч тагжрах
• Цөөн тохиолдолд бөөлжих, суулгах

Өвчин хүндэрч буйг илтгэх шинж тэмдэг
• 380С-аас дээш халуурч, 3 хоногоос дээш 

хугацаагаар халуун буурахгүй байх.
• Амьсгалын тоо олшрох, амьсгал давчдах, цээж 

хөндүүрлэх
• Цустай цэр гарах болон ногоон өнгөтэй цэр 

гарах
• Бөөлжих, шээс ховордох

Дээрх шинж тэмдэг илэрвэл яаралтай эмнэлэгт 
хандаарай.

Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэхийн тулд 
та юу хийх вэ ?

• Томуу, томуу төст өвчнөөр өвдсөн байж 
болзошгүй хүнтэй ойр харьцахаас зайлсхийх.

•  Гараа савантай усаар ойр,  ойрхон сайтар угаах 
• Бохир гараа ам, хамар, нүдэндээ хүргэхээс 

зайлсхийх 
•  Ажиллаж, амьдарч буй өрөө тасалгааныхаа 

салхивчийг онгойлгон 2 цаг тутамд агааржуулах. 
• Өрөө, тасалгаандаа чийгтэй цэвэрлэгээ тогтмол 

хийх 
• Илчлэг чанартай хоол хүнс хэрэглэх, дасгал 

хөдөлгөөн хийх /дархлааг дэмжинэ/

Танд томуу, томуу төст өвчний шинж тэмдэг 
илэрсэн үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 

Бусдад халдвар тараахаас зайлсхийж, өвчнөө 
хүндрүүлэхгүй байхад онцгой анхаарах хэрэгтэй.Үүнд:
• Ажил сургууль, хичээл болон хүн ам олноор 

цугларсан газраар явахгүй байх 
• Ханиаж найтаах үедээ сальфетка хэрэглэх, 

хэрэглэсэн сальфеткаа хогийн саванд хаях
• Аль болох гэртээ байж сайн унтаж амрах 
•  Халуун бүлээн шингэн их хэмжээгээр уух  /

буцалсан ус, ногоон цай, чацарганы шүүс, сүү, 
айраг, жимсний шүүс/. Өвчин үүсгэгч вирүс нь 
хуурай орчинд илүү өсөж үрждэг учир шингэнийг 
хангалттай хэргэлэх нь чухал.

• Тэжээллэг, аминдэмээр баялаг хоол, хүнс хэрэглэх 
/халуун аарц, сармис, сонгино, шинэ ногоо/

• Архи, тамхи хэрэглэхгүй байх
•  Гараа савантай усаар ойр,  ойрхон сайтар угаах
• Гэртээ чийгтэй цэврэлгээг өдөрт 2 оос доошгүй 

удаа хийж, 2 цаг дутамд агааржуулах.
• Ойр байгаа хүмүүст халдвар агаар дуслаар 

тархараас сэргийлж амны хаалт хэрэглэх.

Гэрийн нөхцөлд хийж болох эмчилгээний 
энгийн аргууд

Томуу, томуу төст өвчинөөр өвчилсөн хүмүүсийн 90 
гаруй хувь нь гэрээр эмчлэгдэж эдгэрэх боломжтой. 
Эдгэрсний дараа вирүсийн эсрэг дархлаа үүсэх тул 
тодорхой хугацаанд дахин өвчлөхгүй. 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БУЛАН
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1. Хоолой зайлах, утлага хийх
 Амьсгалын дээд замд байгаа вирүсийг устгах, 

цэвэрлэх эмчилгээний зорилгоор ам, хамар, 
хоолойд утлага хийх нь ихээхэн ач холбогдолтой. 
Утлагыг 2%-н содын уусмалаар хийнэ. Уусмалыг 
хийхдээ 200 мл усанд 4 грамм хүнсний сод 
хийгээд буцалтал халааж толгойгоо алчуураар 
бүтээж, 10-15 минут хамраараа уур амьсгалж, 
амаараа гаргах байдлаар өдөрт 1 удаа утна. 
Бага насны хүүхэд харгалзах том хүний хамт утаж 
болно. 1-2% содын уусмалыг хамрын хөндийн 
дусаах, хоолой амны хөндийг өдөрт 5-6 удаа 
зайлах.

 АНХААР! Халуун ус, ууранд түлэгдэхээс 
болгоомжлох хэрэгтэй.

2. Халуун усанд суух.
 Гичтэй усанд хөлөө дүрж болно. Бэлтгэхдээ 

36-38 /тохойгоо бэлдсэн усандаа дүрж хэмийг 
тохируулж болно/ хэмийн 5 литр усанд 10 грамм 
гич хийж хутгаж найруулаад 2 хөлөө дүрж 
дээгүүр нь битүүлэн хучиж 10-15 минут сууна. 
Хөлөө дүрсэний дараа салхи авахгүйг хичээн 
хуурай болтол арчиж дулаан хувцаслах буюу 
орондоо хэвтэж болно. 

3. Тайван амрах, даарч хөрөхгүй байх                                                                         
4. Эм, бэлдмэлийг заавал эмчийн заавраар уух нь 

чухал
Баян-Овоо сумын Эрүүл мэндийн 
төвийн эрхлэгч, эмч Э.Бямбаахүү

П.САЙХАНЦЭЦЭГ: МАЛЧИДДАА МЭДЭЭЛЭЛ 
ХҮРГЭХ АЖЛЫГ ХАРИУЦДАГ

Миний нэрийг П.Сайханцэцэг гэдэг. Би Ханбогд 
сумын Жавхлант багийн малчин. Оюу Толгой 
компанийн нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөрт 
хамрагдаж, зам арчилгааны ажилтнаар 2013 
оны 4 дүгээр сараас хойш ажиллаж байгаад 3 
сарын өмнөөс Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсээс хэрэгжүүлдэг 
“Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт, 
үнэлгээ” хөтөлбөрт туслах ажилтнаар ажиллах 
боломж гарсан юм. 

Энэ хөтөлбөр ус, тоос, ургамал, амьтны тоо 
хэмжээ нь одоо ямар хэмжээнд байгаа, ямар 
байх ёстой талаарх мэдээллийг орон нутгийн 
иргэдэд өөрсдийнх нь оролцоотойгоор ойлгуулах, 
ойлголтын зөрүүгүй мэдлэг олгох зорилготой юм. 

Миний хувьд энэ хөтөлбөрийн Усны түвшин 
хэмжилт, Хайлаасны гэрэл зургийн ажиглалт 
гэсэн хоёр  төсөлд дэмжлэг үзүүлж ажилладаг.  
Хөтөлбөрт хамрагдсан малчидтай ажиллаж, 
тэдний цуглуулсан ажиглалтын дүн мэдээг нэгтгэх, 
малчиддаа мэдээлэл хүргэх, сургалт семинар 
болон уулзалт зохион байгуулах зэрэг ажлыг 
хариуцан ажиллаж байна. 

Малчид, орон нутгийн иргэд энэ хөтөлбөрт 
оролцсоноороо байгаль орчноо хамгаалах, 
аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх боломжийг 
өөрсдөдөө олгоно гэж бодож байна. Хамгийн 
гол нь байгаль орчны талаарх мэдээллийг илүү 
нээлттэй болгохоор ажиллаж байгаа явдал юм.



Оюу Толгой ХХК-иac орон нутгийн иргэдийн 
амьдралд бодитой дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
“Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр” хэрэгжүүлж 
байна. Энэхүү хөтөлбөр нь олон улсын стандарт 
(Австралийн мэргэжил, ур чадварын стандарт-
АМУЧС)-д нийцсэн ур чадвар, чадамжийг олгох 
бөгөөд улмаар амжилттай төгсөгчдөд дараагийн 
шатны хөтөлбөрт элсэн суралцах суурь мэдлэг, 
дадлыг олгох юм. Эдгээр мэргэжил, ур чадварууд 
нь Монголын болон олон улсын стандартад 
нийцсэн байна. 

Хөтөлбөр 1- Aжил хөдөлмөрт бэлтгэх 
(2013 оны 2 сарын 9-нд эхэлнэ)
Хөтөлбөр 2- Aжлын чиг баримжаа олгох 
(2014 оны 7-р сард эхлүүлэхээр төлөвлөж 
Хөтөлбөр 3- Мэргэжил олгох 
(2015 оны 1-р сард эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа)

Хөтөлбөр 1- Aжил хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр
Сургалтын зорилго нь ажилгүй иргэдийн мэдлэг, 
ур чадвар болон дадлага туршлагыг олгох замаар 
ажил хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд 
оршино. 

Энэхүү хөтөлбөр нь дараахь бүтэц агуулгатай 
байна. 

Хөтөлбөр 5 модультай, модуль тус бүр нь хоёр 7 
хоногийн танхимын болон 2 долоо хоногийн ажлын 
байран дээрхи сургалт гэсэн бүтэцтэй байх юм. 
Модуль бүр нь агуулгын хувьд өөр өөр байна.  Үүнд 
харилцан ярилцлага, бүлгийн хэлэлцүүлэг, дүрд 
тоглох зэрэг арга хэлбэрээр явуулах бөгөөд бодит 
байдалд түшиглэн явуулна.

Хөтөлбөрийн туршид Австралийн мэргэжил, ур 
чадварын стандартын (АМУЧС) дагуу харилцааны 
ур чадвар олгох, ажлын байрны зааварчилгааг 
ойлгох, багаар ажиллах ур чадвар буюу өөр 
бусадтай болон ахлах ажилтнуудтай ажиллах, 
ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах, өгөгдсөн 
үүрэг даалгавар, ажлыг цаг хугацаанд нь хийж 
гүйцэтгэхийн тулд ажлын хуваариа төлөвлөх, 
технологи буюу ажлын байрны тоног төхөөрөмжийг 
ашиглах зэрэг чадамжийг олгож хөтөлбөрийн 
төгсгөлд суралцагчдыг үнэлэх юм. 

Оюу Толгой ХХК-ийн 
Хүний нөөц, сургалтын алба

АЖИЛ 
ХӨДӨЛМӨРТ 
БЭЛТГЭХ 
ХӨТӨЛБӨР
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