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СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ 3 ДУГААР САР

“ИЛТГЭХ УРЛАГ, 
МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ТӨРӨЛ” 
СЭДЭВТ ЛЕКЦ

“Мэргэжил бүхэн сайхан” лекц 
уулзалт 3 дугаар сарын 19-нд 
Ханбогд сумын соёлын төвд 
боллоо. 

(6-р нүүрт)

ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ 
БОЛОВ
Ханбогд, Даланзадгад, Манлай, 
Баян-Овоо сумын орон нутгийн 
сургагчдыг чадавхжуулах семинар, 
танилцах аяллыг Улаанбаатар хотод 
зохион байгууллаа.

(13-р нүүрт)

МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВИЙН 
ЗОЧИН ОЛОНТОЙ ӨДӨР

Оюу Толгой ХХК-ийн 
Даланзадгад дахь 
Мэдээллийн төвд таван 
ангийн 123 сурагч ирж, 
хамгийн олон зочинтой 
өдөр боллоо.

(7-р нүүрт)

ТЭМЭЭГЭЭ 
ТҮШИГЛЭСЭН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Монгол улсын хамгийн олон тэмээтэй сумын 
анхны сүүний үйлдвэрийнхний ажлын гараа 
сайн байна. Одоо тэдэнд бүтээгдэхүүнээ 
хүмүүст хүргэх, танилцуулах, зах зээлээ тэлэх 
ажил л үлдлээ. 

(4-р нүүрт)
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Хаврын урин дулаан улирал айлчлан 
ирж буй энэ цаг үед та бүхэнтэй 
мэндчилж байгаадаа баяртай байна. 
Та бүхэн сайхан хаваржиж байна уу? 

Би Оюу Толгой компанийн Гэрээт 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 
дэмжих багийг ахлан ажилладаг. 
Оюу Толгойн гэрээт байгууллагууд 
нь зэсийн осол аюулгүй бөгөөд 
тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэлхийн 
жишигт хүргэж хөгжүүлэх, Монгол 
улсын ирээдүйг бүтээлцэх бидний 
эрхэм зорилтыг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Бид  Оюу Толгойн Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагааг дэмжих 
доорхи зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр Оюу Толгойн удирдлагууд, бусад 
хэлтсүүд  болон Гэрээт байгууллагууд  аль алинд нь дэмжлэг үзүүлэн 
ажилладаг.  

Аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулах – Өөрийн 
ажилтнууд болон гэрээт байгууллагын ажиллах хүчний аль алиных нь 
аюулгүй ажиллагаа, сайн сайхныг анхаарах нь бидний нэн тэргүүний 
ажил юм. Бид эрсдлийг удирдан зохицуулж, нийт ажиллагсдад “осол 
аюулыг тэглэсэн” аюулгүй орчин бий болгохыг зорьдог

Бизнесийн үр дүнг нэмэгдүүлэх – Оновчтой зардлаар бизнесийн зөв 
үр дүнд хүрэхийн тулд гэрээт байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг 

Гэрээт байгууллагатай хамтран ажиллах нэгдсэн стандарт 
нэвтрүүлэх – Гэрээт байгууллагын ажиллах хүчний мэдээллийг 
бүрдүүлэх, ажил эхлэхийн өмнөх бэлтгэл хангахад туслалцаа үзүүлэх, 
хэрэгжилтийг хянах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, ажлыг дуусгавар 
болгох зэрэг ажлыг гүйцэтгэх нэг арга барилтай болохоор ажилладаг

Манай баг Оюу Толгойд ирж ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт 
байгууллагуудад төслийн талбарт ирэхээс  нь өмнө Оюу Толгой 
компанийн талаархи  шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, уурхайн дүрэм 
журам, дагаж мөрдөх стандарт, заавар, зөвлөмжүүдийг  танилцуулж 
өгөхөөс гадна ажилчдыг нь өөрийн системүүдэд бүртгэх, эрүүл 
мэндийн хувьд ажилд тэнцсэн эсэхийг нь баталгаажуулах, ажил хийхэд 
шаардлагатай сургалтуудад хамрагдахад дэмжлэг үзүүлдэг.

Оюу Толгойн Гэрээтүүд дотор орон нутгийн компаниуд, орон нутгаас 
ирж ажилладаг ажиллагсад ч бий. Оюу Толгойн төслийн талбарт 
ирж үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэрээт байгууллагуудын ажилчид 
төрөл бүрийн сургалтад тогтмол  хамрагдаж, дэлхийн хэмжээний 
аюулгүй ажиллагааны туршлагаас суралцан, өөрсдийн мэргэжлийн 
ур чадварыг нэмэгдүүлсээр байгаа. Ийнхүү Оюу Толгойн төслийн 
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээт байгуулагууд маань 
ЭМААБО-ны чиглэлээр олж авсан туршлагаа  өөрсдийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж, давхар хөгжиж, өрсөлдөх 
чадвараа нэмэгдүүлсээр байгаа нь бидэнд урам зориг өгч байдаг юм.  

Үндэсний гэрээт байгууллагууд, тэдгээрийн ажиллагсад нь дэлхийд 
тэргүүлэх  уурхайг  бүтээн байгуулах ажилд гар бие оролцон боловсон 
хүчин , орон нутаг, улс орны хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байдагт 
итгэлтэй байна.

Оюу Толгой ХХК-ийн Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагааг дэмжих 
багийн ахлах мэргэжилтэн Д.ЭНХТУУЛ  

МЭНДЧИЛГЭЭ
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СОНИНЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ УУЛЗАЛТ БОЛОВ

Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 
удирдлага, мэргэжилтнүүд, Ханбогд, Баян-
Овоо, Манлай, Цогтцэций сум дундын эмч нар 
Оюу Толгой ХХК-ийн SOS эмнэлэгтэй туршлага 
солилцох уулзалт 3 дугаар сарын 17-18-нд уурхайн 
эмнэлэгт боллоо. 

Уулзалтад ЭМГ-ын дарга Ч.Баяржаргал, АЗДТГ-
ын НХХ-ийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн 
М.Цэндсүрэн, ЭМГ-ын Эмнэлгийн тусламжийн 
хэлтсийн дарга Д.Дэлгэрсайхан, Эдийн 

засаг удирдлага мэдээллийн хэлтсийн дарга 
Б.Мидэрсүрэн, Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн 
дарга Ц.Өнөржаргал, Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 
хариуцсан мэргэжилтэн Т.Баярцэцэг, Орчины 
эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Одгэрэл, 
Ханбогд,  Цогтцэций, Манлай Сум дундын 
эмнэлгийн эрхлэгч Ж.Наранцэцэг, Д.Дэлгэрмаа, 
С.Нандинцэцэг, Баян-Овоо сумын эрүүл мэндийн 
төвийн эрхлэгч Э.Бямбаахүү нар оролцлоо. Энэхүү 
уулзалтаар Оюу Толгой компани ажилчиддаа 
эмчилгээ хэрхэн үзүүлдэг, Оюу Толгой уурхайн 

ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН

нөлөөллийн бүс нутагт оршин суух ард иргэдэд 
үзүүлж буй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж, аюулгүй байдал, тэдэнд үйлчилгээ 
үзүүлж буй эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг 
хэрхэн яаж сайжруулах, халдварт бус өвчнийг 
эрт илрүүлэх, эмчлэхэд шаардлагатай мэдээлэл 
ухуулга сурталчилгааны ажил хийх зэргээр хамтын 
ажиллагаагаа өргөтгөх талаар ярилцсан юм. 

Харилцан уулзалт хийснээр энэ арга хэмжээг 
цаашид зохион байгуулах, SOS эмнэлгийн яаралтай 
болон түргэн тусламжийн үйл ажиллагаа, багаж 
тоног төхөөрөмжтэй танилцан туршлага судалж, 
орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
яаралтай тусламжийн чадавхи сайжруулахад 
хамтарч ажиллахаар боллоо. 

Мөн SOS эмнэлэг болон Ханбогд сумын сум 
дундын эмнэлгийн хамтын ажиллагааны чиглэл, 
Оюу Толгой компани, ЭМГ-ын хамтын ажиллагааны 
бодлогыг тодорхойлсон юм.
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ТЭМЭЭГЭЭ ТҮШИГЛЭСЭН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Говийн малчид сумандаа сүүний үйлдвэр 
байгуулжээ. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
Амин Говь компани Баян-Ундрах хэсгийн малчин 
өрхүүдтэй хамтран ингэний сүүгээ боловсруулахаар 
шийдсэн аж. Баян-Ундрах бол Ханбогд сумын Баян 
багийн хамгийн олон буюу 1622 тэмээтэй хэсэг. 
Баян багийнхан жил бүр 1000 ботгоны баяр зохион 
байгуулдаг нь хэр олон тэмээтэй болохыг батална.  

Үйлдвэр байгуулахад мэдээж санхүүжилт хэрэгтэй. 
Тиймээс Оюу Толгой ХХК-ийн хэрэгжүүлдэг “Говийн 
шим” хөтөлбөрт хандсан байна. Энэ хөтөлбөр мал 
аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах, орон 
нутгийн бизнес, эдийн засгийг дэмжих, малчдын 
орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой учраас тэдний 
саналыг хүлээн авч, сарын 1 хувийн хүүтэй 30 сая 
төгрөгийн зээл олгожээ. 

Ажлаа 2012 онд эхэлсэн ч байраа засах, тоног 
төхөөрөмжөө худалдаж авах, суурилуулах, хүмүүсээ 
сургахад нэлээд хугацаа зарцуулсан байна. Ингээд 

өнгөрсөн оны сүүлчээр Ханбогд суманд анхны 
сүүний үйлдвэр нээгдсэн байна. 

Үйлдвэрийн халаах, ариутгах, хөргөх, савлах 
дамжлагууд бүрэн автомат, сүүлийн үеийн тоног 
төхөөрөмжтэй учраас ердөө гурван ажилтантай. 
Гэхдээ хүчин чадлын хувьд тун боломжийн. Хоногт 
1.5 тонн ингэний сүү боловсруулна. Өнөөдрийн 
байдлаар ингэний буцалгааг үндэсний уламжлалт 
технологиор үйлдвэрлэж, 330 граммаар савлан 
зах зээлд нийлүүлж байна. Цаашид ингэний 
хоормог, ааруул ч үйлдвэрлэх юм. Буцалгаагаа 
өндөр температурт халаан буцалгаж, өтгөрүүлэх 
аргаар боловсруулдаг. Энэ нь ариутгах, амтыг 
нь хадгалах олон талын ашигтай технологи юм. 
Баян-Ундрах малчны хэсгийн 35 айл бүгдээрээ 
ингээ сааж, үйлдвэртээ боловсруулдаг. Гэхдээ 
хэсгийнхнээс гадна сумын малчид ч ингэний сүүгээ 
нийлүүлэх боломжтой, зах зээл нь бэлэн байгаа. 
Хүмүүс ингэний хоормогийг эмчилгээ, сувилгааны 
зориулалтаар хэрэглэдэг. Хоормог муудаж 
исдэггүй, халуун даах чанартай бөгөөд бусад 
малын сүүнээс өтгөн, илчлэг чанартай байдаг. 
Тиймээс бүтээгдэхүүнээ сумандаа борлуулахаас 
гадна зэргэлдээх Оюу Толгой уурхайд ч нийлүүлээд 
эхэлж. 

Баян-Ундрах малчны хэсгийн ахлагч, сүүний 
үйлдвэрийн технологич Р.Бадамдорж “Сүүгээ 
Монгол технологиор ямар ч нэмэлт бодис 

хэрэглэхгүй боловсруулдаг учраас жинхэнэ 
экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гарч байна. 
Үйлдвэр маань манай хэсгийн хэдэн малчнаас 
гадна Ханбогд сумын нийт малчдын орлогыг ч 
нэмэгдүүлэх боломжтой. Саяхан нэг малчин 500 
литр сүүгээ нэг сая төгрөгөөр зараад явлаа. Нэг 
ингэнээс дунджаар 500 гр сүү сааж болно” гэж 
байлаа. Тэрээр бас “Оюу Толгой уурхайд 1000 
ширхэг савласан хоормогоо нийлүүлсэн. Бидэнд 
зах зээл байгаа. Уул уурхай эрчимтэй хөгжиж, 
Ханбогд сумын хүн ам нэмэгдэж байна. Манай 
сум дангаараа 20 мянган тэмээ өсгөн үржүүлж 
байна. Тиймээс сүүний үйлдвэр түүхий эдээр 
тасрах, дутагдах бэрхшээл гарахгүй” хэмээн сэтгэл 
хангалуун ярьсан юм. 

Монгол улсын хамгийн олон тэмээтэй сумын 
анхны сүүний үйлдвэрийнхний ажлын гараа сайн 
байна. Одоо тэдэнд бүтээгдэхүүнээ хүмүүст хүргэх, 
танилцуулах, зах зээлээ тэлэх ажил л үлдлээ. 

- Ханбогдын малчид ингэний сүүгээ боловсруулж, зах зээлд нийлүүлж байна -
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АЖИЛ АМЬДРАЛАА ЭРТНЭЭС ХОЛБОСОН БОЛОХООР 
“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Д ХАЙРТАЙ

“Хангүрд” компанийн ахлах ажилтан  
Одонгоогийн Ёндонсамбуу чин сэтгэлээсээ 
ингэж хэлсэн юм. Техникийн их сургуулийг автын 
инженер мэргэжлээр төгссөн тэрээр  “Оюу 
Толгой”-той нэлээд эртнээс холбогдсон гэнэ. 
Хэдэн жилийн өмнөөс Оюу Толгойн уурхайнхны 
хоол хүнс, техник тоног төхөөрөмжийг 
Улаанбаатараас  Ханбогд руу зөөдөг байж.  

Тэгж явсаар 2012 оноос  “Оюу толгой”-н ханган 

нийлүүлэгч “Хангүрд” компанид ажиллах болжээ. 
Эднийх Оюу толгойн уурхайд  зам, талбай 
усалж тоос шороо дарах, уурхайд ажиллагчдыг 
хэрэглээний болон ундны цэвэр усаар хангах, 
бохир зайлуулах, хог хаягдал зөөх үйлчилгээ 
үзүүлдэг юм. Тусгай зориулалтын арваад тэрэг, 
тавь гаруй жолоочтой. Гурван ээлжээр ажиллаж 
энэ их ажлыг амжуулдаг аж. 

“Оюу Толгой”-н ханган нийлүүлэгчээр ажиллаж 

байгаадаа үнэхээр их баярладаг юм. Манай 
компани  өнгөрсөн оны зургадугаар сараас 
ханган нийлүүлэгчээр ажиллаж байгаа.  “Оюу 
Толгой”-гоос  зарласан нээлттэй тендерт 
шалгарч,  дээр дурдсан дөрвөн төрлийн 
үйлчилгээ үзүүлж байна. Тендерийн хугацаа 
гурван жил. Хамгийн чухал нь хөдөлмөр 
хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа. Ажилчдынхаа 
цалин, эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалыг 
манайх хариуцдаг. Харин бензин, шатахууныг 
“Оюу Толгой” компани  даадаг юм. Гэрээгээр 
хүлээсэн үүргээ хариуцлагатай чанартай 
биелүүлбэл энэ хугацаагаа сунгаж ч болох байх.

Оюу Толгойн уурхай маань бүтээн байгуулалтаа 
амжилттай дуусгаж, үйлдвэрлэийнхээ шатанд 
шилжлээ. Ажил нь жигдрээд сайхан л байна. Ийм 
болохоор ирээдүйгээ их л өөдрөгөөр төсөөлж 
байна шүү” гэж О.Ёндонсамбуу менежер ярилаа. 

Тэрээр далд уурхайн босоо амыг барьж эхэлж 
байх үеэс л  хувь заяагаа холбосон болохоор 
“Оюу толгой”-д хайртай байхаас яах вэ гэж 
хэлж байна.  Архангайд байдаг аав, ээж хоёроо  
хүртэл төрөлх нутгаас нь  урвуулаад Ханбогд 
суманд нүүлгэж авчраад төвхнүүлчихжээ. 
Чухам ирээдүйдээ бат итгэлтэй, сэтгэлдээ гэрэл 
гэгээтэй  О.Ёндонсамбуу  шиг хүн л ийм эрс 
шийдэмгий шийдвэр гаргана шүү дээ. 
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Л.БАТБААТАР: ТӨРСӨН НУТАГТАА АЖИЛЛАЖ 
АМЬДАРЧ БАЙГААДАА СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙДАГ

Оюу Толгой ХХК-иас сар бүр зохион байгуулдаг 
“Мэргэжил бүхэн сайхан” лекц уулзалт 3 дугаар 
сарын 19-нд Ханбогд сумын Соёлын төвд боллоо. 
Зургаа дахь удаагаа болсон лекцэд “Шихихутаг” 
хууль зүйн дээд сургуулын багш, докторант, 
Монголын лектор төвийн багш Ц. Амарсанаа 
уригдаж “Илтгэх урлаг, мэтгэлцээний төрөл” 
сэдвээр ахлах ангийн сурагчдын дунд сонирхолтой 
яриа өрнүүллээ. 

Энэхүү лекцээр илтгэлийг хэрхэн оновчтой 
ойлгомжтой хүнд хүртээлтэйгээр байдлаар хүргэх, 
мэтгэлцээний хэдэн төрөл байдаг, түүний бүтцийн 
талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгсөн юм. Мөн 
оролцогчдоос олны өмнө гарахдаа айдастай 
байдаг хэдэн сурагчийг тайзан дээр урьж, айдсаа 
даван туулахад нь туслах аргаасаа хуваалцлаа. 
Сурагчид “Лекцээс их зүйлийг сурлаа. Ямар алдаа 
гаргадаг байснаа олж мэдсэн. Их өгөөжтэй 
боллоо” хэмээн сэтгэгдэлээ ярилаа.

Лувсандагвын Батбаатар Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын ЗДТГ-ын татварын тасгийн дарга, 
ахлах байцаагчийн алба хашдаг жирийн нэг залуу. 
Тэрээр 2008 онд  олон улсын бизнес, технологийн 
“Зохиомж” дээд сургуулийг гадаад худалдаа, 
гаалийн эдийн засагч мэргэжлээр дүүргэжээ. 
Л.Батбаатар Ханбогдын  унаган хүүхэд.  Тийм 
ч учраас сургуулиа төгсөөд төрсөн нутагтаа 
ирсэн нь энэ. Нутагтаа ирж, айл гэр болж, гал 
голомтоо бадраажээ. Одоо эхнэр, хүүгийнхээ хамт 
амьдардаг, өрхийн тэргүүн, төрийн албан хаагч. 
Айлын зургаан хүүхдийн нэг. 

  Түүний ажил амьдралын замнал “Оюу толгой” 
компанитай салшгүй холбоотой. Учир гэвэл, олон 
жилийн турш тэднийхний мал сүргээ адгуулан 
аж төрж байсан нутаг нь  Оюу толгойн уурхайн 

нөлөөллийн бүсэд багтжээ. Уурхайн эзэмшлийн 
талбайгаас  арван км-ийн дотор  байх нутгийг 
нөлөөллийн бүсэд тооцдог бөгөөд тэдний өвөлжөө, 
хаваржаа бүр таван км-ийн тойрогт байжээ. Ийм 
учраас “Оюу толгой” компани Ханбогд сумын 
удирдлагатай байгуулсан гэрээнийхээ дагуу 
нөлөөллийн бүсэд нутаглаж байсан айл өрхүүдийг  
өөр нутагт нүүлгэн шилжүүлсэн юм. Ингэж нүүлгэн 
шилжүүлэхдээ хашаа хороо  барьж, худаг усыг нь 
хүртэл шинээр гаргаж өгчээ. Л.Батбаатарын ар 
гэрийнхэн ч нутаг сэлгэж,  шинэ хашаа, худагтай 
болов. “Оюу толгой” компани нөлөөллийн бүсээс 
нүүлгэсэн айл өрхийн 1-2 хүүхдийн их, дээд 
сургуульд суралцах зардлыг даахаар дээрх гэрээнд 
тусгаж,  түүнийгээ ажил хэрэг болгосон нь  нь 
нутгаа сольж, бууриа сэлгэсэн иргэдийн талархлыг 
зүй ёсоор хүлээсэн билээ. Сургалтын тийм тэтгэлэг 
хүртсэн азтануудын нэг нь Л.Батбаатар юм. Түүний 
“Зохиомж” дээд сургуульд дөрвөн жил суралцах 
хугацааны сургалтын төлбөр, оюутны амралтаараа 
нутагтаа ирэх, буцах замын зардал зэргийг “Оюу 
толгой” компани санхүүжүүлсэн юм. 

  Л.Батбаатарын ээж, дүүгийнх нь хамт Ханбогддоо 
аж төрж буй. Тэднийх ямаа, тэмээ голдуу 600-700 
малтай гэнэ. “Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ” гэдэг. 
Ханбогдод  маань хөгжил ирж байна. Энэ нь  
залуус бидэнд  сайхан амьдрах итгэл төрүүлдэг юм. 
Эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу төрсөн нутагтаа 
ажиллаж амьдарч байгаадаа сэтгэл хангалуун 
байдаг шүү” гэж Л.Батбаатар өгүүлэв.

“ИЛТГЭХ УРЛАГ, 
МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ 
ТӨРӨЛ” СЭДЭВТ ЛЕКЦ
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Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Улсын 
тэргүүний 3-р дунд сургуулийн захиргаанаас 
сумаа сурталчлах зорилгоор “Миний Даланзадгад” 
өдөрлөгийг 3 дугаар сарын 19-ний өдөр хоёр дахь 
жилдээ амжилттай зохион байгуулав. Өдөрлөгөөр 
1-11 дүгээр ангийн бүх сурагч тус сумын албан 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцсан юм. 

Энэ өдөр Оюу Толгой ХХК-ийн Даланзадгад дахь 
Мэдээллийн төвд таван ангийн 123 сурагч ирж, 
хамгийн олон зочинтой өдөр боллоо. Хүүхдүүд 
өөрийн аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй дэлхийд 

тэргүүлэгч Монголын уул уурхайн компанийн үйл 
ажиллагаатай танилцсандаа сэтгэгдэл өндөр 
байсан төдийгүй дахин зочилж, илүү их мэдээлэл 
авах хүсэлтээ илэрхийлж байлаа.

Дашрамд өгүүлэхэд, Оюу Толгой ХХК-ийн 
Даланзадгад дахь Мэдээллийн төв нь иргэдэд үнэн 
зөв, бодит мэдээллийг шуурхай хүргэх зорилгоор 
2012 оны 4 дүгээр сард анх үүдээ нээснээс 
хойш хоёр жил орчим хугацаанд нийт 2700 хүнд 
үйлчлээд байна.

Монголын шилдэг лектор, аюулгүй байдлын 
шинжлэх ухааны доктурант Ж. Цогтсугар оюуны 
энерги, сэтгэлгээний шинэчлэл лекцээ 2014 оны 
3-р сарын 10-ны өдөр Манлай сумын иргэд, хүүхэд 
залууст зориулан уншлаа. 

Тус лекц ЕБС-ийн сурагчид, шийдвэр гаргагчид, 
залуучууд гэр бүл, нийт иргэдэд гэсэн хэсгээс 
бүрдэв. Уг лекцийг нийт 545 хүн ирж сонссон 
байна. Үүнээс харахад хөдөөгийн сумын иргэдэд 
оюуны их хөрөнгө оруулалт үгүйлэгдсэн нь 
мэдрэгдэж байлаа. Энэ лекцийн үеэр сумын 
удирдлагууд ард иргэддээ Ж. Цогтсугар лекторыг 
дахин урин ирүүлэхээ мэдэгдсэн юм.

ОЮУНЫ ЭНЕРГИ, 
СЭТГЭЛГЭЭНИЙ 
ШИНЭЧЛЭЛ ЛЕКЦ
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Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах 
өдөр болон зэвсэгт хүчний баярын өдрүүдийн 
Баян-Овоо суманд спорт наадмын баяруудаар 
тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг 
хамгаалах өдрөөр нийгэм дэхь эмэгтэйчүүдийн  
үүрэг хариуцлагын талаар сургалт ярилцлага хийж, 
гар бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээн, үндэсний хувцас 
урлал болон хоолны үзэсгэлэн худалдаа, үндэсний 
хувцасны загварын үзүүлбэрүүд зэрэг арга хэмжээ 
зохион байгууллаа. 

Үндэсний хувцасны шилдэг загвар шалгаруулах 
уралдаанд арван оёдолчин оролцож, урласан 
хувцасаа сургууль, цэцэрлэгийн бяцхан загвар 
өмсөгчдөөр өмсүүлж шилдэгээ тодруулсан юм. 
Энэ уралдаанд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
Б.Өлзийбаяр тэргүүлж, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч дизайнер Б.Алтанцэцэг дэд тэргүүн байрт, 
ахмад ажилтан Г.Балчинханд удаах байрыг эзлэв. 
Хоолны үзэсгэлэн худалдаанд 20 орчим хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч, гуанз ресторануудын тогооч 
нар өрсөлдөж, Баянтансаг хайрхан ХХК-ийн тогооч 

Н.Цагаанцэцэг тэргүүн байрт, Эдин сервис ХХК-ийн 
тогооч Б.Нарангэрэл дэд байрт,  Цоглог говь ХХК-
ийн тогооч Т.Чимэгээ удаах байруудад шалгарлаа. 
Мөн гар бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээнд 10 багийн 
тамирчид өрсөлдөж, Б.Нарангэрэл ахлагчтай баг 
тэргүүлж, Ц.Нарантуяа ахлагчтай баг дэд байрт, 
Ө.Болортуяа ахлагчтай багууд удаах байруудыг 
эзэллээ. 

Зэвсэгт хүчний ойн баярыг сумын ИТХ болон 
Залуучуудын холбооноос хамтран тэмдэглэж, 
эрчүүдийн дунд сагсан бөмбөгийн тэмцээн, 
дуун цэнгүүн, өсвөр насныхны дунд хоёр насны 
ангиллаар үндэсний бөхийн барилдаан зохион 
байгуулав. Сагсан бөмбөгийн тэмцээний тэргүүн 
байрыг Хүннү ресурс ХХК-ийн уурхайн баг, дэд 
байрыг Баян-Овоо сумын Б.Бат-Орших ахлагчтай 
залуусын баг, гуравдугаар байрыг Т.Мөнхбаатар 
ахлагчтай багууд тус тус эзэлсэн бол дууны 
цэнгүүнд ЕБДС-ийн Ч.Эрдэнэбаяр ахлагчтай баг 
тэргүүлж, Я.Мягмар ахлагчтай залуучуудын баг дэд 
байрт, ЭСТО ХХК-ийн зам ангийн залуучуудын баг 

удаах байрт шалгарлаа.

Өсвөр насныхны дунд зохион байгуулдаг 
уламжлалт үндэсний бөхийн барилдаан өмнө нь 
гурван насны ангилалтай байсан бол энэ сараас 
хоёр насны ангиллаар сар бүр зохиохоор боллоо. 
Энэ үйл ажиллагааг санаачлан зохион байгуулагч, 
сумын ИТХ-ын дарга О.Мандахбаяр “Ингэж сар 
бүр бөхийн барилдаан зохиосноор олон зууны турш 
хадгалагдан ирсэн үндэсний спортын өв соёлоо ёс 
журмаар нь хөгжүүлж хадгалах, хүүхэд багачуудаа 
багаас нь бөхийн спортод дур сонирхолтой болгох, 
үндэсний бөх болон бусад төрлийн бөхөөр аймаг 
дотроо харьцангуй олон бөхчүүд төрж гарсан 
гал голомтыг үргэлжүүлэн, тасралгүй авч явахад 
чухал зүйл болно” хэмээн ярилаа. Өсвөр насны 
бөхчүүдийн барилдааны ахлах насны ангилалд 
Ц.Нандинтулга түрүүлж, М.Дэлгэрдалай үзүүрлэж, 
Б.Бат-Эрдэнэ гуравдугаар байрт, бага насны 
ангилалд Б.Энхтөгс түрүүлж Б.Батзориг үзүүрлэж, 
Б.Отгонбаяр гуравдугаарт байрт шалгарлаа.
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-Та сайхан 
өвөлжөөд сайхан 
хаваржиж байна 
уу?

-Сайхан өвөлжөөд, 
сайхан хаваржиж байна. Энэ жил өвөлдөө сайхан 
өнөтэй, дулаахан орлоо. Одоо л харин хавартаа 
жаахан хавсарч хүйтрэх шинжтэй болж байна. Энэ 
байдлаараа хавар жаахан цас унаж, нэлээд шороо 
тавьж хавсаргатай болж магадгүй нь. Тиймээс 
өвөл налгар өнгөрлөө гээд амар сууж болохгүй. 
Хаврын салхи хавирга нэвт гэдэг үгийг санах 
хэрэгтэй.  

-Ахмадууд уламжлалт арга ухаанаараа нар, 
сарны байдлаар тэнгэр, ирэх цагийг шинждэг. Энэ 
хаврыг шинжиж байна уу? 

-Энэ хавар уг нь уламжлал нар, сарны шинжээр 
бол их эрт л цаг дэлгэрэх болов уу гэж ашиглагдаж 
байгаа. Мичид их эрт гарсан. Ахмадууд мичид эрт 
зулзагалах бол цаг эрт дэлгэрнэ гэдэг байсан. 
Намрын сард тэгэхээр мичид эрт зулзагалсан 
болохоор цаг эрт дэлгэрнэ гэж харж сууна.

-Сүүлийн жилүүдэд хадлан, тэжээлийг говь 

нутагт бэлтгэх тал дээр таны бодол ямар 
явдаг вэ?

-Нэгдэл нийгмийн үед бол тоо норм заагаад 
бэлтгэдэг байсан. Мал сүрэг төрд байсан болохоор 
улсаас ч хадлан тэжээл өгч, ямар ч хавар цагийн 
хүндийг даваад гардаг байсан. Сүүлийн жилүүдэд 
хадлан тэжээлээ бэлтгэхгүй байна, малчид 
ажиллагаа муудаж байна гэж яриад байгаа нь 
өрөөсгөл ойлголт. Үнэндээ говьд хуурайшилт их 
явагдаж, бороо хур бага орж, ургамлын гарц муу 
болж байгаа болохоор хадлан бэлтгэх хэмжээний 
ногооны гарцгүй болчихлоо. 

Ургамалын гарц муу байхад малчид юугаа 
хадаж бэлтгэх билээ дээ. Ямар шороогоо хамаад 
овоололтой биш хэцүү. Сүүлийн жилүүдэд энэ 
байдлыг ажигласан уул уурхайн компаниуд 
малчдын өвөлжилт, хаваржилтад дэмжлэг үзүүлж, 
өвс, тэжээлээр тусалж байгаад талархах хэрэгтэй. 
Манай сумын хувьд энэ жил Оюу Толгой компани 
өвс, тэжээл өгч сумын ИТХ-ын дарга маань улаан 
загалмайн шугамаараа багийн дарга нартайгаа 
хамтран тараах ажил зохион байгуулж, малчиддаа 
хуваариллаа. 

Баян-Овоо сумын Могойт багийн малчин П.Бадралтай 
өвөлжилт,  хаваржилт, тусламжийн өвс, тэжээлийн талаар 
цөөн хором ярилцлаа.

Баян-Овоо сумын Соёлын төвөөс жил бүр өсвөр 
насныхны дунд уламжлал болгон явуулдаг “Уран 
жиргээ” уран уншлагын уралдаан 3 дугаар сард 
амжилттай боллоо. Уралдааныг сургуулийн насны 
сурагчдын дунд хоёр насны болон цэцэрлэгийн 
насны ангиллаар, гурван үе шаттайгаар зохион 
байгуулсан юм. 

Энэхүү уралдаанд нийт 50 гаруй хүүхэд 
өрсөлдөж, дунд ангийн сурагчдаас 9-р ангийн 
сурагч Э.Амаржаргал тэргүүн байрт, 8-р ангийн 
сурагч Ө.Сарангуа дэд байрт, 8-р ангийн сурагч 
О.Отгондорж гуравдугаар байрт шалгарлаа. Харин 
бага ангийн сурагчдаас 4-р ангийн сурагч Б.Энхмаа 
тэргүүн байр, 5-р ангийн сурагч М.Уугантогоо дэд 
байр, 4-р ангийн сурагч Б.Энхмэнд 3-р байрыг 
эзэлсэн байна. 

Цэцэрлэгийн насны ангилалд бэлтгэл бүлгийн 
сурагч О.Эгшиглэн тэргүүн байрт, Е.Мишээхнаран 
дэд байрт, С.Золбаяр гуравдугаар байруудад тус 
тус шалгарч, тэргүүн байрт шалгарсан сурагчид 
аймгийн наадамд оролцох эрх авлаа. 

П.БАДРАЛ: ӨВС, ТЭЖЭЭЛ ГОВЬД НЭН 
ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ ЗҮЙЛ

“УРАН ЖИРГЭЭ” НААДАМ
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Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг Манлай 
сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зохион байгуулж 
ирсэн билээ. Энэ жил Н.Намуунцэцэг даргатай 
эмэгтэйчүүдийн зөвлөл өнгөрсөн жилд хийсэн ажлаа 
тайлагнаж, эмэгтэйчүүдийн дунд уралдаан тэмцээн, 
лекц хурал зохион байгууллаа. 

Уралдааны дартсын төрлийн ахмадын ангилалд 
Г.Алтанцэцэг, багийн төрөлд “Өгөөмөр” багийн 
бүсгүйчүүд, ганцаарчилсан төрөлд Сувд-Эрдэнэ 
нар тэргүүлсэн юм. Харин гар бөмбөг, “Ээ дээ 
энэ хүүхнүүд үү”, буухиа, бөмбөг шидэлт зэрэг 
тэмцээнүүдийн нийлбэр дүнгээр Ж.Бурмаа 
ахлагчтай баг хамт олон бусдыгаа хошуучилж, 
сумын аварга шалгаруулах шатрын тэмцээнд 
Ү.Булгамаа тэргүүллээ. Энэ үеэр эмэгтэйчүүдийн 
зөвлөлөөс ээжүүд, эмэгтэйчүүддээ зориулж “Үртэй 
хүн жаргалтай” тоглолт өргөн барилаа. Мөн Гоёл-
2014 зохион байгуулагдаж, оёдолчин Б. Отгонцэцэг, 
загвар өмсөгч Ж.Бурмаа нар тэргүүн байр эзэллээ. 

Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 90 жилийн ойн 
медалиар Т.Бурмаа, А.Ургамалчимэг, Г. Алтанцэцэг, 

хүндэт тэмдэгээр Ж.Болормаа, дурсгалын тэмдгээр 
Х.Цэцэгээ нар шагнуулж, сумын тэргүүний 
эмэгтэйгээр А.Гантөмөр, Р.Уламбаяр, Б.Отгондалай, 
Д.Доосмаа нар шалгарлаа. 

Зэвсэгт хүчний 93 жилийн ой, Эр цэргийн баярын 
өдрүүдээр Эрэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс олон арга 
хэмжээ зохион байгуулж, ард иргэддээ зориулан “Эх 
орны төлөө” тоглолтоо өргөн барьсан юм. Баярын 
үеэр болсон уралдаан тэмцээнд иргэд баг болон 
идэвхитэй оролцсон бөгөөд  гар бөмбөгийн төрөлд 
Б.Мөнхбаяр ахлагчтай тамирчид, гар бөмбөгийн 
төрөлд Т. Наранболд ахлагчтай тамирчид, дартсын 
тэмцээнд Өгөөмөр багийн тамирчид, даамны 
тэмцээнд Б.Энхбаяр, сумын аварга шалгаруулах 
шатрын тэмцээнд Б.Төгөлдөр, шагай харваанд Ц. 
Мөнхбаяр ахлагчтай тамирчид, цуваа харваанд 
Монгол улсын гарамгай мэргэн З.Амгаланбаатар 
нар тэргүүллээ. Үүнээс гадна өөрийгөө удирдан хорт 
зуршлаасаа салсан 10 гаруй иргэнд уул усных нь 
зургийг бэлэглэж, цаашдын ажил амьдралд амжилт 
хүсч урамшуулав.

МАНЛАЙЧУУД БАЯРУУДАА ӨРГӨНӨӨР ТЭМДЭГЛЭВ
УУРХАЙ ДАХЬ СУРГАЛТ, 
ТАНИЛЦАХ АЯЛАЛ

Оюу Толгой ХХК-ийн “Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх 
хөтөлбөр” Ханбогд дахь Техникийн сургалтын төвд 
2 дугаар сарын 10-нд эхэлж, онолын сургалт нэг 
сар үргэлжилсэн юм.  Уг хөтөлбөрт хамрагдсан 
24 суралцагч 3 дугаар сарын 3-7-нд Оюу Толгой 
уурхайд байрлаж, танилцах аялал хийхийн зэрэгцээ 
аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдлаа. 

Суралцагчид аюулгүй ажиллагааны заавал 
хамрагдах ёстой дөрвөн сургалтыг дүүргэж, уурхайд 
мөрдөх стандарт журмын талаарх хичээлд сууж 
тодорхой мэдээлэл авсан байна. Үүнээс гадна 
уурхайд байрлах үедээ Оюу Толгойн геологийн төв, 
ил уурхай, далд уурхай баяжуулах үйлдвэр, засварын 
төв болон захиргааны төв байраар орж, газар, 
хэлтсүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

Суралцагчид ажилчидтай хамт хооллож, чөлөөт 
цагаа номын сан, соёл, спортын төвд өнгөрөөсөн юм. 



ОРОН 
НУТГИЙН 

СОНИН
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ХОРШООНЫ БУЛАН

ХОРШООНЫ ГИШҮҮНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ
1. Хоршооны гишүүн гэж хэнийг хэлэх вэ?

• Тухайн хоршооны дүрмийг хүлээн зөвшөөрч түүний 
үйлчилгээг ашиглах улмаар холбогдох үүрэг, 
хариуцлагыг хүлээх чадвартай иргэн, хуулийн 
этгээдийг хэлнэ.

• Анхан шатны хоршоонд хувь хүн буюу иргэн, дундын 
хоршоонд хуулийн этгээд буюу хоршоо болон бусад 
аж ахуйн нэгж гишүүнээр элсэнэ.

2. Хоршооны гишүүдийн тоо хэд байх вэ?
• Анхан шатны хоршооны гишүүдийн 

тоо 9-өөс доошгүй иргэн, дундын 
хоршооны гишүүд 2-оос доошгүй 
хуулийн этгээд байна.

• Хадгаламж зээлийн хоршоог 20-оос 
доошгүй иргэн үүсгэн байгуулдаг.

3. Хоршооны гишүүнээр  хувь хүн элсэх үү, 
өрхөөрөө элсэх үү?
• Хувь хүн хоршоонд гишүүнээр элсэнэ. 

Өөрөөр хэлбэл 1 өрхийн эхнэр, нөхөр тус тусдаа 
гишүүнээр элсэж үүрэг хүлээж,  эрх эдлэнэ гэсэн үг.

4. Хоршооны гишүүн биечлэн ямар үүрэг хүлээх вэ?
• Хоршооны тухай хууль, дүрэм, журмууд, бүх 

гишүүдийн хурлаас гаргасан шийдвэрийг заавал 
дагаж мөрдөх,

• Хоршооны өмнө тавигдсан зорилго, зорилтуудад 
саад болох аливаа үйл ажиллагаанаас татгалзах., 

• Хоршооны үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох. Бүх 
гишүүдийн хурал болон ээлжит бус хуралд биеэр 
оролцож саналын эрхээ хэрэгжүүлэх,

• Хоршооны үйл ажиллагааг бусад хүмүүст 
танилцуулах, сурталчлах,

• Хоршоонд ажиллах,
• Хэрвээ гишүүн хаягаа өөрчилсөн, өөр хоршоонд 

гишүүнээр элссэн нөхцөлд цаг тухайд нь хоршооны 

тэргүүлэгчдэд мэдэгдэж байх,
5. Хоршооны гишүүн санхүүгийн хувьд үүрэг хүлээх үү?

• Хүлээнэ. Үүнд: 
• Гишүүн бүр дүрмээр тогтоосон заавал нийлүүлэх 

хөрөнгөө хугацаанд нь нийлүүлэх,
• Хоршоо болон бусад гишүүдийн өмнө гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ биелүүлэх,
• Гишүүн бүр дүрмээр тогтоосон нөхөх хариуцлагын 

хэмжээнд хариуцлага хүлээх,

6. Хоршооны гишүүн санхүүгийн хувьд үүрэг хүлээж 
байгаа бол эрх эдлэх үү?
• Эрх эдлэнэ. Үүнд:

• Хоршоонд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хувь 
хэмжээгээр ногдол орлого хүртэх,

• Хоршоонд ажилласан бол хөдөлмөр оролцоогоор 
ногдол орлого хүртэх,

• Хоршооны үйлчилгээ хүртсэн хэмжээгээр ногдол 
орлого хүртэх,

• Хоршооноос гарахад хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө 
буцаан авах,

• Хоршоо татан буугдсан тохиолдолд хоршоо 
хариуцлагаа бүрэн хүлээсний дараа үлдэх 
орлогоос хувь хүртэх,

7. Хоршооны гишүүн санхүүгийн эрхээс гадна өөр ямар 
ямар эрх эдлэх вэ?

• Хоршооноос үйлчилгээ авах, ашиглах,
• Бүх гишүүдийн хуралд оролцож санал гаргах, асуулт 

асуух, шийдвэр гаргахад саналын эрхтэй оролцох,
• Өөрийн хүсэлтээр гишүүнээс гарах, дахин элсэх,
• Тэргүүлэгч болон Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр 

сонгох, сонгогдох,
• Жилийн санхүүгийн тайланг бүх гишүүдийн 

хурлаар хэлэлцүүлэхээс өмнө Хяналтын зөвлөлийн 
дүгнэлтийг шаардан авах,

• Бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэлтэй танилцах,
• Гишүүдийн бүртгэлтэй болон санхүүгийн баримт 

бичгүүдтэй танилцах,
• Тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэх 

удирдлагаас хэрэгжүүлж байгаа болон хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авах,

• Өрсөлдөгч бус хоршоонд гишүүнээр элсэх, хуулийн 
этгээдийн хувь нийлүүлэгч байх,

8. Хоршооны гишүүн бусад гишүүдтэй хамтран эдлэх 
ямар эрх байх вэ?
• Бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан 

хуралдуулах тухай санал гаргах, эсвэл хэлэлцэх 
асуудлын төлөвлөгөөнд нэмэлт асуудал оруулах 
санал гаргах,

• Хоршоонд аудит хийлгэх шаардлага тавих,
9. Хоршооны гишүүн хариуцлага хүлээх үү?

• Дүрмээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 
хариуцлага хүлээнэ. Харин гишүүнд хүлээлгэх 
хариуцлагын хэм хэмжээг хоршооны дүрэмд зааж 
өгсөн байна.

Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төвийн 
сургалт зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн А.Мөнхжаргал

Оюу Толгой ХХК  орон нутгийн хоршоодын хөгжлийг дэмжин 
ажиллаж байна. Хоршооны хөгжлийг дэмжих энэхүү үйл ажиллагаанд 
Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн төв хамтран ажиллаж 
байна. Тус төвөөс хоршоодод зориулж “Хоршооны тухай 100 асуулт, 

хариулт” товхимолыг боловсруулж гаргажээ. Хоршоод, хоршоо 
сонирхогч иргэдэд товхимолыг цувралаар хүргэж байна.



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БУЛАН

Монголчууд эрт дээр 
үеэс усны эх үүсвэр, гол 
горхи, нуур мөрөн, булаг 
шандынхаа усыг хайрлан 
хамгаалж, үр удамдаа 
эх болсон байгаль 
дэлхийгээ хамгаалахыг 
сургаж ирсэн зөв, сайхан 
уламжлалтай ард түмэн 
билээ. Дэлхий дахинд 
болон Монгол улсад 
усны нөөцийн хомсдол, 
түүнтэй холбоотойгоор 
усны зөв хэрэглээ, ус ариун 
цэврийн асуудал улам 
бүр тулгамдаж байна. 

Ялангуяа газарзүйн байрлал тогтоц, байгаль цаг уурын 
онцлогоос хамааран усны чанар, хүртээмж харьцангуй 
хангалтгүй Говийн бүсийн хүн амын дунд усны ухаалаг 
зөв хэрэглээ, ус ариун цэврийн талаархи зөв мэдлэг, 
хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэн хэвшүүлэх шаардлага 
улам бүр өсөн нэмэгдэж байна. 
Устай холбоотой өвчлөл
Усны хэрэглээтэй холбоотой буюу ус дутлаас 
шалтгаалан ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага 
хангаагүйгээс үүсэх өвчинд халдварт шар, суулгалт, 
цусан суулга, сальменоллез, холер, гэдэсний хижиг 
зэрэг халдварт өвчин, хамуу, бөөс бүүрэг, хачгаар 
үүсгэгддэг арьс салстын үрэвсэл болон харшилт өвчин, 
зарим шимэгчит өвчин ордог. 

Эдгээр өвчнөөс сэргийлэхийн тулд Та доорхи зүйлсийг 
санаж яваарай:

• Ундны усны найдвартай эх үүсвэр ашиглах
• Гэрийн нөхцөлд усыг зөв хадгалах
• Ундны усыг  заавал буцалгаж хэрэглэх 
• Гараа бохирдох бүр угааж хэвших
• Хувийн ариун цэврийг сахиж хэвших

Таны эрүүл мэнд - Таны гарт
• Биеийн бүх хир, бохирдлын 95% нь гарт, өвчин 

үүсгэгч нянгийн 90% нь бохир гарт байдаг. 
• Угаалгүй 6 цаг болсон гарт дунджаар 10 сая нян 

байна.
• Угаасны дараа нянгийн тоо 10 дахин багасна. 

Хувийн ариун цэврийг тогтмол сахих, гараа зөв угааж 
хэвших, усанд тогтмол орох, ор дэрний хэрэгсэл болон 
хувийн ариун цэврийн хэрэгслийг тогтмол цэвэр 
байлгах, хумсаа урт ургуулалгүй тогтмол авч хэвших 
нь устай холбоотой өвчлөлөөс сэргийлэхэд чухал ач 
холбогдолтой. 
Ил задгай ус, булгийн  болон гол горхины ус, худгийн 
усыг халдваргүйжүүлж, усны чанарыг сайжруулах арга 
хэмжээ авалгүй хоол унд болон, ахуйн зориулалтаар 
хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд эрсдэл учруулна. 
Гэрийн нөхцөлд усыг халдваргүйжүүлэх энгийн 
аргууд

1. Усанд халдваргүйтгэл хийхийн өмнө усыг заавал 
ТУНГААХ, ШҮҮХ

2. Гэрийн нөхцөлд усыг халдваргүйжүүлэх хамгийн 
энгийн арга БУЦАЛГАХ 

Буцалгах арга:

• Тунгааж, шүүж бэлдсэн 
усыг таггүй саванд 3-5 
минут буцалгах

• Бохирдол ихтэй усыг 30 
минут буцалгах 

• Буцалсан усыг тагтай 
саванд хийж хадгалах, 
тасалгааны хэмд 8 
цагаас илүү хадгалахгүй 
байх

• Буцалсан усыг сэрүүн 
газар, хөргөгчинд 
3 хоногоос илүү 
хадгалахгүй байх

3. Гэрийн нөхцөлд усыг 
зориулалтын химийн 
бодисоор тохирсон тунгаар халдваргүйжүүлэх 

Химийн бодис бэлдмэлээр халдваргүйжүүлэх: 
• Усыг халдваргүйжүүлэхэд шахмал хэлбэрээр 

бэлтгэсэн хлор агуулсан бэлдмэлийг хэрэглэхэд 
тохиромжтой. Ус ариутгах бэлдмэлүүд тун хэмжээ, 
найрлага, хэрэглэх аргын хувьд ялгаатай байдаг 
тул тухайн бэлдмэлийг хэрэглэх зааврын дагуу 
хэрэглэнэ.

Зарим халуун оронд нарны туяа ашиглан 
халдваргүйтгэх арга хэрэглэдэг боловч, манай орны 
нөхцөлд төдийлөн үр дүнтэй арга биш юм. 
Манай орны нөхцөлд усыг халдваргүйжүүлэх 
хамгийн тохиромжтой арга нь буцалгах, хлороор 
халдваргүйжүүлэх арга юм. 

УС – ЭРҮҮЛ МЭНД

Ш. ШҮРЭНЦЭЦЭГ
ХУ-ны Доктор, Нийгмийн 
Эрүүл Мэндийн Үндэсний 

Төвийн Орчны Эрүүл Мэнд, 
Хүний Экологийн Сектор

ОДОНЦЭЦЭГ БРАУН 
Хүний их эмч, АУ-ны 

Магистр, Нийгмийн Эрүүл 
Мэндийн Үндэсний Төвийн 
Зан Үйл Судлалын Сектор
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Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсээс 
гэрээт болон компанийнхаа ажилчидад зориулан орон нутгийн 
харилцааны талаарх сургалтыг тогтмол явуулж ирсэн юм. Энэ сургалтад 
компанийн стратегийн гол хэсэг болох “Үйл ажиллагаа явуулж буй 
газрынхаа төр засаг, иргэдтэй тогтвортой түншлэх” гэсэн эрхэм 
зорилтыг бүх ажилчиддаа хүргэхийн зэрэгцээ орон нутгийн иргэд, 
тэдний уламжлалт  ёс заншлыг  хүндэлж, байгаль орчин, соёлын өвийг 
хэрхэн хамгаалах тухай, соёлын дурсгалт зүйлс олдсон тохиолдолд ямар 
журмыг дагах зэрэг олон талын мэдээлэлтэй болгоход оршдог. 

3 дугаар 
сарын 23-нд 
болсон сургалт 
орон нутгийн 
ахмадуудын 
оролцоотой 
Оюу Толгой 
уурхайн дэргэдэх 
Ёс заншлын 
өргөөнд анх 

удаа хийгдснээрээ онцлогтой байв. Энэ өргөөг Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн Соёлын өвийн хөтөлбөр, Ханбогд сумын Ахмадийн 
холбоо хамтран байгуулсан юм. 

Одоо Ёс заншлын өргөөнд нутгийн шилдэг ахмадууд болох Х.Шархүү, 
Да.Банди, М.Дамдинсүрэн, Д.Хүүхэн, Х.Амбаа, Х.Нойноо, Ч.Амгалан, 
Л.Буд нар нутгийн уламжлалт ёс заншил, гэрт байгаа говь нутагт эдэлж 
хэрэглэж ирсэн эртний эд зүйлсийн талаар танилцуулж, зорьж ирсэн 
зочдыг ингэний хоормог, сэтгэл шингэсэн буцалгаа, тавгийн идээгээр 
дайлж, Оюу Толгой ХХК-тай хамтран үйл ажиллагаагаа хуваарь гарган, 
тогтмол явуулж байна. 

Хэрвээ лхагва, ням гарагт бусад хэлтэс, компаниуд сургалтад хамрагдах 
болвол нутгийн ахмадуудтай уулзах завшаан тохиох юм. Энэ удаагийн 
сургалтад 7 гэрээт компанийн 100 орчим ажилчид 3 хэсэг хуваагдан 
хамрагдлаа. Лхагва, гям гарагуудад Ёс заншлын өргөөндөө урьж 
байсныг та бүхэндээ уламжилья.

Оюу Толгой ХХК, ЭКПАТ Монгол үндэсний 
сүлжээ, Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төв ТББ 
хамтран орон  нутгийн хүүхэд, залуучууд,  гэр 
бүлийг чадавхжуулах “Эрх үүрэг оролцоо” 
төслийг 2010 оноос хэрэгжүүлж байна. 
Төслийн  II үе шатыг 2014 онд хэрэгжүүлэх  
ажлын  хүрээнд Ханбогд, Даланзадгад, 
Манлай, Баян-Овоо сумын орон нутгийн 
сургагчдыг чадавхжуулах семинар, танилцах  
аяллыг 2 дугаар сарын 24-26-нд Улаанбаатар 
хотод зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээнд 
орон  нутгийн 21 сургагч, малчид, төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, 
Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төвийн таван 
ажилтан оролцлоо. 

Оролцогчдод төрөөс хүн амын талаар 
баримтлах бодлого чиглэл, гэр бүлийг 
хөгжүүлэх нийгмийн ажлын арга зүй,  орон 
нутгийн сургагчдыг хөгжүүлэх, чадавхжуулах 
сэдвээр нийгмийн чиглэлийн судалгаа хэрхэн 
хийх, төсөл хэрхэн боловсруулах,  хэвлэлийн 
мэдээ хэрхэн бичих, уралдаан тэмцээн 

нөлөөллийн ажлуудыг хэрхэн өрнүүлэх, 
сургалтын танилцуулга илтгэл хэрхэн  бэлтгэх  
зэрэг сэдвээр мэдлэг олгосон юм. 

Танилцах аяллаар хүн амын бүлгүүдтэй 
ажилладаг, хүний эрхийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг есөн төрийн бус 
байгууллагын ажилтай танилцаж, Хувь хүний 
хөгжлийн институтын “Амжилтын хөтөч” лекц 
сонсч, орон нутагтаа хэрэгжүүлэх, түгээх 
боломжтой мэдээ мэдээлэл, туршлагаас 
суралцав. 

Энэ үеэр оролцогчид хоёр багт хуваагдан 
сум, орон нутгийнхаа хүн амд тулгамдсан 
нийгмийн асуудлаар төслийн оновчтой санал 
гаргах, төсөл бичих дадлага хийж, “Багийн 
иргэдийн хурал хийж сурах чадавхийг 
нэмэгдүүлэх нь”, “Хүүхдийн хамгаалал ба 
амьдрах ухааны мэдлэгийг нэмэгдүүлэх 
нь” сэдвээр төсөл боловсруулж, семинарт 
оролцогчдоор хэлэлцүүлэн,  орон нутагтаа 
хэрэгжүүлэх  санаачлага гаргасан нь 
семинарын нэг ололт байв. Мөн орон нутгийн 
сургагчдаас идэвхтэй ажиллаж байгаа 
Ханбогд, Баян-Овоо сумын орон нутгийн 
сургагч Т.Насандэмбэрэл, А.Хүдэр-Эрдэнэ 
нарыг Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын 
хүүхдийн төлөө “Сайн үйлстэн” медалиар 
шагналаа.  

Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төвийн сэтгэл 
зүйч  Г.СЭЛЭНГЭ

ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛОВ
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ЁС ЗАНШЛААСАА 
ТАНИЛЦУУЛАВ
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С.ОТГОНБААТАР: ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДРӨӨР ИЛТГЭЛИЙН 
ТЭМЦЭЭН ЯВУУЛЛАА

Одоогоос 22 жилийн өмнө буюу 1992 онд НҮБ-
ын Байгаль орчин ба хөгжлийн чуулга уулзалтад 
оролцогчид Олон улсийн усны өдрийг тэмдэглэх 
санаачлага гаргажээ. Ингэж 1993 оны 3 дугаар 
сарын 22-ноос эхлэн жил бүр дэлхийн усний өдрийг 
тэмдэглэх болсон юм. 

Энэ жил Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны 
хэлтсээс Ханбогд болон нөлөөлийн сумуудын 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 
“Дэлхийн дулаарал болон цаг уурын өөрчлөлтийн 
эсрэг хамтдаа“ сэдвээр илтгэлийн уралдаан 
явуулсан юм. Тэмцээний талаар Оюу Толгой 
ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн усны бодлого 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ерөнхий шүүгч  
С.Отгонбаатараас тодрууллаа.

Шүүгчдийн бүрэлдэхүүний талаар?

Ханбогд сумын Байгаль хамгаалагч байцаагч, 

сургуулийн багш нар, орон нутгийн харилцааны 
ажилтан болон миний бие гээд таван шүүгч энэ 
тэмцээнийг шүүсэн.

Илтгэл тавьсан сурагчдад ямар шалгуур 
тавьсан бэ?

Зохион байгуулж байгаа ажлийн хамрах хүрээ 
жил бүр тэлсээр байгаа нь бахарууштай. Сурагчид 
багаар болон ганцаарчилсан төрлөөр оролцсон. 
Илтгэх чадвар болон оновчтой үг хэрэглээ, үнэн 
зөв мэдээлэлтэй эсэхийг голчлон шалгасан 
байгаа. Оролцсон сурагчид их бүтээлч,сүүлийн 
үеийн мэдээлэлтэй, шийдвэрлэх шинэлэг арга зам 
санаачилсан, чадварлаг илтгэж байсан тул шүүж 
байгаа бидэнд ч их хүдрэлтэй байсан. Тухайлбал, 
манай тэмцээний 3-р байранд Манлай сумаас 
ирж оролцсон  хамгийн залуу Загаст-Чулуу баг 
орсон байгаа. Тэд 8-р ангийн сурагчид гэхэд их 
хөдөлмөрч, ач холбогдол өгсөн, мэдээлэл сайн 

цуглуулсан байдал нь сонирхол татсан. Дэлхийн 
дулааралтай хэрхэн  тэмцэх, ямар арга хэмжээ авах 
талаар дэвшүүлсэн санаа нь үеийн хүүхдүүдэд сайн 
мэдээлэл болохоор байлаа.  Мөн  10, 11-р ангийн 
сурагчидтай өрсөлдөх бэлтгэлтэй байсан.

Цаашид юу хийхээр төлөвлөж байна вэ? 

Зөвхөн дэлхийн усний өдөр биш дэлхийн цөлжилтийн 
өдөр гэх мэт байгаль  орчинтой холбогдолтой 
тэмдэглэлт өдрүүдэд манай  байгаль орчний 
хэлтсийнхэн иймэрхүү арга хэмжээ зохион байгуулж,  
тогтворжуулж байгаа. Усны өдрийг тохиолдуулан 
манай хэлтэс 2008 оноос  тасралтгүй үйл ажиллагаа 
явуулж байна.

Илтгэлийн тэмцээнд анх удаа оролцож байгаа 
сурагчид олон байсан. Тэдэнд хандаж юу  
зөвлөмөөр байна вэ? 

Энэ тэмцээнд оролцоно гэдэг  тэдний хувьд 
өөрсдөдөө их хувь нэмэр оруулсан гэж бодох 
хэрэгтэй. Цаашид энэ эрчээ алдалгүй иймэрхүү 
арга хэмжээнд идэвхитэй оролцож байгаарай гэж 
зөвлөмөөр байна.
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Манлай сумын ЕБДС-ийн 
Технологийн багш Б. Хүрэлээ Танд

Сайхан захиа илгээсэнд маш их 
баярлалаа. Чин сэтгэл гарган, 
гараараа бичсэн уран яруу үгтэй энэхүү 
захиаг уншаад сэтгэл маш их хөдөлж, 
ажил хөдөлмөрөө улам сайн хийх урам 
зориг авлаа. Уурхайн үйл ажиллагаа 
дөнгөж эхлэлийн шатанд байгаа өнөө 
үед нутгийн иргэдтэй ойрхон ажиллаж, 
орон нутгийн хөгжилд өөрсдийн хувь 
нэмрээ оруулах чин  хүсэл эрмэлзлэл 
өвөрлөн ажиллаж буй бидний хувьд 
ийм сайхан үгийг хамтран ажиллаж 
буй нутгийн иргэдээсээ сонсохоос илүү 
шагнал үгүй билээ.  

Тантай адил олон хүн манай 
хөтөлбөрүүдэд хамрагдан, хамтран 
ажилладаг бөгөөд та бүгдийн хичээл 
зүтгэлгүйгээр бидний ажил ямар ч 
үр дүнд хүрэхгүй юм. Иймээс бидний 
ажлыг сэтгэл зүрхээрээ дэмжин хамтран 
ажилладаг Та бүхэндээ болон бидэндээ 
итгэл үнэмшил төрүүлж, урам зориг 
өгсөн Танд маш их талархаж буйгаа 
илэрхийлэхийн ялдамд цаашид Манлай 
нутгийн Шим бүлгээ манлайлан ажиллаж, 
энэ жилдээ улам их ургац авахыг хүсэн 
ерөөе!

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсийн

хамт олон

Оюу Толгой ХХК эмэгтэйчүүдийн баярыг 
тохиолдуулан, 3 дугаар сарын 8-нд Ханбогд сумын 
25 хүндэт  эмэгтэйг, Монгол цэргийн баярыг 
тохиолдуулан  3 дугаар сарын 18-нд 25 эрэгтэйг Оюу 
Толгой уурхайтай танилцуулсан юм. Оюу Толгойн 
уурхайд зочлох хүсэлтэй хүн олон байдаг ч тэр бүр 
өөрийн биеэр ирж, үйлдвэрлэлтэй танилцаж, эх 
сурвалжаас нь мэдээлэл авах боломж гардаггүй. 
Харин энэ жил цэргийн болон эмэгтэйчүүдийн 
баяраар эдгээр хүмүүс Оюу Толгойн уурхайд хүдэр 
олборлон, баяжуулж бүтээгдэхүүн гаргах бүхий л үйл 
явцтай танилцсан байна. Тэд “Уурхайтай биеэр очиж, 
танилцсан нь маш сайхан сэтгэгдэл үлдээлээ” хэмээн 
ярьцгааж байлаа.

ОЮУ ТОЛГОЙ 
УУРХАЙТАЙ ТАНИЛЦЛАА

ОРОН 
НУТГИЙН 
СОНИНЗАХИДАЛ

 



Манлай сумын ЕБС 2014 оны 3 дугаар сарыг “Эцэг, 
эхийн сар” болгон зарлалаа. Энэхүү аяны хүрээнд 
“Нээлттэй хаалга”-ны өдөр зохион байгуулж, багш, 
сурагчдын хийсэн бүтээлээр тайлан гарган, эцэг, эх, 
сурагчдын дунд танин мэдэхүй, спорт, оюун ухааны 
уралдаан тэмцээн явууллаа. Алтан хонх, АХА, 
буухиа, Монгол бичгийн сайхан бичигтэн, уншлагын 
аварга тэмцээнд 200 эцэг, эх оролцжээ.  

Мөн сурагчдын дунд “Үнсгэлжин 2014” загварын 
тэмцээн явуулж, 46 загвар авангард, роантик стиль 
гэсэн хоёр төрлөөр өрсөлдөв. Үүнээс авангард 
стильд шилдэг загвар зохиогчоор  9а ангийн 
сурагч А.Дүүмаам, 2-р байрыг 9б ангийн сурагч 

А.Болороо, 3-р байрыг 7а ангийн сурагч И.Тогтуун 
нар тус тус эзэллээ. Романтик стильд шилдэг 
загварын тэмцээнд 9а ангийн сурагч Б.Мөнхтуул 
тэргүүлж, 2-р байрыг 9а ангийн сурагч А.Дүүмаам, 
3-р байрыг 8б ангийн сурагч Б.Оюунболор эзэлж, 
шилдэг загвар өмсөгчөөр 8а ангийн сурагч Г.Мөнх-
Уянга, 5б ангийн сурагч Б. Чулуун-Эрдэнэ нар тус 
тус шалгарлаа. 

АБТА, багш Ц.Ганбаатарын нэрэмжит математикийн 
олимпиадыг 6 дахь жилдээ амжилттай зохион 
байгуулж 42 сурагч, 20 багш, 28 эцэг эх оролцсон 
байна. Ангилал тус бүрт 1-3 байр эзлүүлж 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнав.
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Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой санал 
хүсэлтээ Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сум дахь Орон 
нутгийн харилцааны ажилтан, Даланзадгад сум дахь 

Олон нийтийн харилцааны ажилтнаар дамжуулан 
бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, 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,
Баян-Овоо, Манлай сум, Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн хэлтсийн салбар
Утас: 976-95091908 (БО)
Факс: 976-95091907 (МЛ)

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг, Тост Говь ХХК-ийн байр,
Оюу Толгой ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053 3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Техникийн сургалтын төв. Оюу Толгой 
ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

ЭЦЭГ, ЭХИЙН САРЫН АЯН БОЛЛОО


