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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ 5 ДУГААР САР

ТЭМЭЭ НООСЛОХ   
ШИНЭ АРГА

Гар аргаар нэг тэмээг цаг 
орчим хяргадаг бол энэ аргаар 
атан тэмээг 30 минут, 
тором, тайлагийг 20 минутад 
ноосолдог.

(3-р нүүрт)

З.ХАЛИУН: АНХНЫ 
ТУСЛАМЖИЙГ ЗӨВ 
АРГААР, ЦАГ АЛДАЛГҮЙ 
ХҮРГЭХЭД ИЖ БҮРДЭЛ 
ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГТЭЙ
(14-р нүүрт)

ӨМНӨГОВЬЧУУД 60 
ГАРУЙ МЯНГАН МОД 
ТАРЬЖЭЭ

Оюу Толгой ХХК-ийн мод 
үржүүлгийн газар загийн хоёр 
настай бортоготой суулгац 
1500, хайлаасны суулгац 2000 
ширхэгийг хандивлав.

(6-р нүүрт)

ХҮҮХДҮҮД 
НУТГИЙНХАА 
ШУВУУДЫГ 
ТАНИНА
Хүүхдүүд шувуу судлаач мэргэжилтнүүдтэй 
хамт нүүдлийн шувуудыг ажиглаж, амьд 
байгалиа таньж мэдэх эрдэмд сурч байна.

(4-р нүүрт) 
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Нутгийн зон олон Та бүхэнтэйгээ “Орон нутгийн 
сонин”-гоороо дамжуулан мэндчилж байгаадаа 
баяртай байна.

Та бүхэн сайхан зусч байна уу?
Оюу Толгой ХХК-ийн Өмнөговь аймаг дахь 
Төлөөлөгчийн газар нь 2004 онд анх Даланзадгадад 
байгуулагдаж эдүгээ 10 жилийн хугацаанд 
компанийнхаа бүхий л хэлтсийн үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх чадварлаг баг хамт олонтойгоор 
ажиллаж байна.
 
Бид энэ хугацаанд Оюу Толгой төслийн хайгуулын 
үе шатнаас эхлээд барилгын үе шатыг дамжиж одоо 
олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлсэн түүхэн үеүдэд 
компанийг орон нутагт төлөөлж, нутгийн өөрөө удирдах 
ёсны байгууллага, төр захиргааны байгууллагууд, 
нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж ирлээ.  
Орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан 2005 
оноос хойш 9 дэх жилдээ хэрэгжүүлж байгаа манай 
Оюу Толгойн брэнд болсон оюутны ба эмчийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөрүүдээрээ их бахархдаг.
 

Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрт 242 оюутан хамрагдан 
суралцсанаас 142 оюутан сургуулиа төгсөөд орон 
нутагтаа ирж ажиллаж байна. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн цагаас хойш оюутны 
сургалтын төлбөр, дотуур байрны төлбөр, хөтөлбөрийн 
удирдлагын багийн зардалд нийт  406,1 сая төгрөг, 
эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт 53 их эмч хамрагдаж, 
тэдгээрийн тэтгэлэг ба удирдлагын багийн зардалд нийт 
130,9 сая төгрөг зарцуулаад байна.

Манай Төлөөлөгчийн газар болон Мэдээллийн төвөөр 
жилд дунджаар 10 мянган орон нутгийн иргэд зочилж 
Оюу Толгой уурхайн талаар мэдээлэл авч хамтран 
ажилладаг. 

Бидний үйл ажиллагааг ямагт дэмжиж, хамтран 
ажилладаг орон нутгийн удирдлагууд, нутгийн иргэд, 
ахан дүүс Та бүхэнд талархалаа илэрхийлье. 

МЭНДЧИЛГЭЭ

Оюу Толгой ХХК-ийн 
Өмнөговь аймаг дахь Төлөөлөгчийн газрын 
Менежер Д.Олжмэдэх
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Тэмээ ноослох шинэ арга

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсээс хэрэгжүүлж буй “Орон нутгийн 
бизнес эдийн засгийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд 
тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн бий болгох, орон 
нутагт өртөг нэмэх санаачилга гарган ажиллаж 
байгаа юм. Энэ ажлын хүрээнд цаг хугацаа, хүч 
хөдөлмөр их шаарддаг тэмээний ноос хяргах 
ажилд шинэ техник, технологи ашиглах сургалтыг 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын малчид, 
хоршоодод явууллаа. 

Сургалтыг Австрали улсаас ирсэн багш Рожер 
Мифсүд удирдан явуулж, ноос хяргах цахилгаан 
машины танилцуулга, машинаа хэрхэн ажиллуулах,  
суурилуулах, цахилгаан хэрэгсэлтэй зөв харьцах 
аюулгүй ажиллагаа, тэмээгээ төхөөрөмжинд тэлж 

уях зэрэг онол, дадлагыг газар дээр хослуулж, 
тэмээ ноослож үзүүлсэн байна. Гар аргаар нэг 
тэмээг цаг орчим хяргадаг бол энэ аргаар атан 
тэмээг 30 минут, тором, тайлагийг 20 минутад 
ноослосон байна. Уламжлалт аргыг машин тоног 
төхөөрөмжтэй хослон гүйцэтгэснээр цаг хугацаа 
хэмнэж, ажил хөнгөвчилж байгаа юм.
Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн ажилтан П.Болд “Малчид 
энэхүү технологийг газар дээр нь судалж, туршиж 
байна. Тэмээний арьсыг гэмтээхгүй, үе мөч бүрт 
нь тохируулж, ноосыг нь зөв хяргахын тулд нарийн 
технологи шаарддаг юм байна. 

Үүнийг малчид маань сурч, мэдэж авлаа. Цаашдаа 
малчид тэмээ, хонины ноос хяргадаг баг байгуулж 

ажиллах боломжтой” гэж ярилаа. Малчид энэхүү 
сургалтад идэвхтэй оролцож, бидний ажил 
амьдралд хэрэгтэй зүйл боллоо хэмээн сэтгэгдлээ 
илэрхийлж байлаа. Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын малчин Д.Мөнхбаяр “Цахилгаан хайчаар 
хайчлахад цаг хугацаа хэмнэж байна. Гар хайчаар 
өдөрт 10 тэмээ ноослодог бол цахилгаан хайчаар 
30 тэмээ хайчлах боломжтой. Бас хүлэх арга нь өөр, 
тэмээндээ зовиургүй, тийчлэхгүй сайн талтай. Бас 
ноосны гарц сайн байна” гэлээ.

Дашрамд өгүүлэхэд сургагч багш Рожер Мифсүд нь 
Австрали улсын SSAA ноос бэлтгэлийн сургуулийн 
багш бөгөөд Австрали даяар үндэсний спорт болж 
хөгжсөн хонины ноос хяргалтын тэмцээнд улсдаа 
таван удаа аварга болж байсан аж.
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Хүүхдүүд нутгийнхаа шувуудыг танина
Хүүхдүүд шувуу судлаач мэргэжилтнүүдтэй хамт нүүдлийн шувуудыг ажиглаж, амьд байгалиа таньж мэдэх эрдэмд сурч байна 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
хотын сургуулийн хүүхдүүд саяхан 
тэмдэглэсэн Дэлхийн нүүдлийн 
шувуудын өдрөөр говьд ямар шувуу 
амьдардаг болон нүүдлийн үед ямар 
шувууд дайран өнгөрдөг талаарх 
мэдлэг, ойлголтоо зузаатгалаа.

Шувуудын нүүдлийн гурван гол 
зам Монгол орны нутгаар дайран 
өнгөрдөг бөгөөд энэ удаагийн 
Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдрөөр 
нүүдлийн үедээ говийн нутгаар 
ямар төрлийн шувууд бууж амран, 
хүч тэнхээгээ сэлбэн нисч өнгөрдөг 
талаар шинэ мэдлэг, мэдээллийг 
сурагчдад хүргэжээ.

Оюу Толгой ХХК Дэлхийн нүүдлийн 
шувуудын өдрийг 2011 оноос хойш 
жил бүр уурхайн талбай болон 
Ханбогд сумын сургуулийн сурагчдын 
дунд зохион байгуулан тэмдэглэж 
ирсэн юм. 

Энэ жилийн арга хэмжээг Өмнөговь 
аймгийн төв Даланзадгад хотод 
Монголын зэрлэг амьтан судлах 
хамгаалах төв, Монголын шувуу 
ажиглагчдын клуб, Өмнөговь аймгийн 
“Гайхамшигт говь” аялал жуулчлалын 
холбоо, аймгийн Байгаль орчны алба, 
Байгальд эвсэг багачуудын холбоо 
зэрэг байгууллагатай хамтран зохион 
байгууллаа.

Энэ өдрөөр сурагчид нүүдлийн 
шувуудыг таньж мэдэхийн зэрэгцээ 
шувуудтай холбоотой сонирхолтой 
тэмцээн уралдаанд оролцов. “Хэн 
олон шувуу мэдэх вэ” тэмцээнд 
Даланзадгад хотын 3 дугаар 
сургуулийн байгаль хамгаалах 
“Шонхор” клубын сурагч Г.Цэнгүүн, 
Б.Түмэнцогт нар түрүүлэв.

Аравдугаар ангийн сурагч Г.Цэнгүүн 
“Байгаль орчныг шувуудгүйгээр 
төсөөлөх боломжгүй гэж өглөөний 
танилцуулга дээр ярьсан. Үүнтэй 
би санал нэг байна. Зөвхөн говьд 
ирж харах боломжтой таван шувууг 
харвал шууд танина. Манай ‘Шонхор’ 

клуб байгаль дэлхийгээ хамгаалах 
чиглэлээр олон төрлийн ажил 
зохион байгуулдаг. Би өнгөрсөн жил 
клубынхэнтэйгээ Дундговь аймгийн 
Сайхан-Овоо сум болон Ёлын аманд 
очиж мод тарьсан. 

Энэ жил нүүдлийн шувуудын 
талаарх мэдлэгээ дээшлүүллээ” 
гэж ярилаа. Сурагч Б.Түмэнцогт 
хэлэхдээ “Манай сургуулийн 
газарзүйн танхимд янз бүрийн 
шувуудын тайлбартай зураг 
өлгөөстэй байдаг. Би тэр 
тайлбаруудыг нь уншсаар байгаад 
зөндөө олон шувуу мэддэг болсон. 
Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдрийг 
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тохиолдуулан байгаль дэлхийгээ, 
нүүдлийн шувуудаа хайрлан 
хамгаалцгаая гэж уриалмаар 
байна” гэв.

Энэхүү арга хэмжээний үеэр 
Даланзадгад хотын өмнөх 
Далангийн цөөрөмд нүүдлийн 
шувуудыг ажиглаж, “Гайхамшигт 
говь” аялал жуулчлалын холбооны 
тэргүүн, шувуу сонирхогч, гэрэл 
зурагчин Х.Түмэндэлгэр, Оюу 
толгой ХХК-ийн байгаль орчны 
хэлтсийн зэрлэг амьтны судалгаа, 
хамгаалал хариуцсан ахлах 
ажилтан Ц.Пүрэвсүрэн нар 
“Өмнөговийн шувууд” нэртэй гэрэл 
зургийн хамтарсан үзэсгэлэнгээ 
толилуулсан юм.

Ц.Пүрэвсүрэн “Нийт 40 зүйл шувууны 
зургаар үзэсгэлэн гаргалаа. Хүүхдүүд 
говьд ийм олон шувуу байдаг гэж үү 
хэмээн гайхацгааж байна. Монголд 
тусгайлан шувуу ажигладаг хүмүүс 
цөөн байдаг учраас энэ удаагийн 
үзэсгэлэн танин мэдэхүйн чухал ач 
холбогдолтой арга хэмжээ боллоо” 

хэмээн ярилаа. Дэлхийн нүүдлийн 
шувуудын өдрийг 2006 онд анх 
зохион байгуулжээ. Тавдугаар сарын 
хоёр дахь долоо хоногийн амралтын 
өдрүүдэд тохиодог энэ өдөр нь 
нүүдлийн шувууд болон тэдгээрийн 
амьдрах орчныг хамгаалахад 
олон нийтийн мэдлэг, экологийн 
боловсролыг дээшлүүлэх, шувуудаар 
дамжуулан байгаль орчноо хайрлан 
хамгаалахад олон нийт, ард иргэдийг 
татан оролцуулах зорилготой юм.

Оюу Толгой компани Байгаль, 
зэрлэг амьтан хамгаалах үндэсний 
нийгэмлэг, Соёл, спорт, аялал 
жуулчлалын болон Байгаль орчин, 
ногоон хөгжлийн яамдаас хамтран 
хэрэгжүүлж буй Өмнөговь аймгийн 
биологийн олон янз байдал, 
байгалийн үзэсгэлэнт газруудын кино 
болон гэрэл зургийн сан байгуулуулах 
төслийг дэмжиж ажиллаж байна. 
Төсөл хэрэгжүүлэгч багийнхан 2014 
онд хөхтөн амьтан, шувууд, хэвлээр 
явагч, ургамал, шавьжийн гэрэл зураг, 
дүрс бичлэгийг баримтжуулах юм.

Өмнөговь аймгийн Манлай суманд 5 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд ИТХ, 
ГХУСАЗСЗөвлөл, Татварын алба, Байгаль орчны алба, ГХБХБГ-тай хамтран 
иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд, албан хаагчдад  холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд “Хуулиа дээдлэе” сэдэвт өдөрлөг зохион байгууллаа. 
Энэхүү өдөрлөгийн хүрээнд төрийн болон төсөвт байгууллага, бизнес 
эрхлэгчид, дөрвөн багийн иргэдийн төлөөлөлөөс бүрдсэн найман баг 
бүрдүүлж, гар бөмбөгийн тэмцээн болон Газрын тухай хууль, Барилга хот 
байгуулалтын тухай хууль, Татварын тухай хууль, Байгаль орчны тухай хууль, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын дүрэм зэрэг хууль, дүрэм журмыг хамруулсан хөгжөөнд асуулт 
хариултын тэмцээнүүд явуулсан юм. Хууль сурталчлах өдөрлөгт давхардсан 
тоогоор 520 иргэн хамрагджээ. 

ГХБХБГ мэргэжилтэн Т. Мягмартуяа

“Хуулиа дээдлэе” хууль 
сурталчлах өдөрлөг
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Эх орон, байгаль дэлхийгээ хайрладаг уламжлалт 
Монгол заншлаа дээдэлж, хүн бүр байгалиа 
нөхөн сэргээх, хамгаалахад гар бие оролцдог 
болгох зорилгоор Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 
зарлигаар жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын хоёр 
дахь долоо хоногийн бямба гарагийг бүх нийтээр 
мод тарих үндэсний өдөр болгон тэмдэглэдэг 
билээ. 

Энэ жил Өмнөговь аймаг бусад аймгуудаас 
хамгийн эрт буюу 5 дугаар сарын 3-ны өдөр “Бүх 
нийтээр мод тарих өдөр”-ийг тэмдэглэлээ. Уг арга 

хэмжээнд 301 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 6210 
иргэн оролцож, 80,5 сая төгрөгөөр 96 га талбайд 
62061 ширхэг мод тарьсан байна. Үүнээс Өмнөговь 
аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 11 уул уурхайн 
компани 32,8 сая төгрөгөөр 8.37 га талбайд 9027 
ширхэг мод тарьжээ. 

Оюу Толгой ХХК-ийн мод үржүүлгийн газар загийн 
хоёр настай бортоготой суулгац 1500, хайлаасны 
суулгац 2000 ширхэгийг энэ хаврын ойжуулалтанд 
зориулж хандивласан бөгөөд говийг цөлжилтөөс 
сэргийлэх, шар шороон шуургыг багасгах ойн 

зурвас байгуулахад их хувь нэмэр оруулсан хэмээн 
Аймгийн ЗДТГ-аас үнэлэж, талархал илэрхийлсэн 
байна. 

Түүнчлэн “Таван толгой” ХК шинээр мод 
үржүүлгийн газар, Оюу Толгой ХХК загийн 
плантаци байгуулж, “Энержи ресурс” ХХК эх 
ургамлын талбайгаас үрээ бэлтгэдэг, үрийн нөөц 
хуримтлуулж, Хүнннү Ресурс ХХК сумын иргэдийн 
ногоон боловсролыг дэмжих зэргээр бусад уул 
уурхайн компаниудаас ахицтай ажиллаж байгааг 
тайлан мэдээнд онцолжээ. 

Өмнөговьчууд 60 гаруй мянган мод тарьжээ



Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   07

ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2014 он 5 дугаар сар

Баян-Овоо суманд 5 дугаар сард зохистой 
хооллолт, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, 
эрүүл аж төрөх сургалт явагдлаа. Иргэд болон 
байгууллагын тогооч нарт эрүүл зохистой хооллолт 
сэдвээр сургалт явуулж, тогооч Н.Мөнхцэцэг 
өөрийн нөөц бололцоо ашиглан 7 төрлийн хоол 
хийж үзүүллээ. Мөн сургалтад ирсэн хүмүүст 
амтлуулж, тэдэнд шинэ санаа өгсөн юм. Мөн 
сургалтад оролцсон 18 иргэнд өөрийн бэлтгэсэн 
гарын авлага өглөө. Хүний амьдралд цахилгаан 
болон хөдөлмөр хөнгөвчилсөн техник хэрэгсэл 
нэвтрэхийн хэрээр хөдөлгөөний дутагдалд орох 
болжээ. 

Энэхүү хөдөлгөөний дутагдлаас Баян-Овоо сумын 
иргэдийг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хүн 
эмнэлэгийн салбар дээр Чийрэгжүүлэлтын танхим 
нээж, ажиллуулж эхэлсэн юм. Уг танхимд иргэдийг 
Хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор 
цагийн хуваар гаргаж, уг танхимд иргэд, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудыг хичээллүүлэх боломжоор 
ханган байна. 

Сумын хэмжээнд иргэдийн дунд өглөөний дасгал, 
гимнастик хийж, гүйлтээр хичээллэх ажлыг 
тогтмолжуулж, илүүдэл жингээ хасах, хөдөлгөөний 
дутагдлаас сэргийлж байгаа юм.

Үүнээс гадна сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд 
болох цэцэрлэгийн ахлах, бага бүлгийн 51 хүүхдийн 
дунд сувилагчийн нэг өдөр зохион байгууллаа. 
Өдрийн унтлагын үеэр багшид нь туслахын 
зэрэгцээ хүүхдүүдэд шүд, гараа зөв угаах аргыг 
зааж сургалаа. 

Мөн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэг, эх, асран 
хамгаалагч нарт эрүүл ахуй, ариун цэврийн гурван 
удаагийн сургалт хийлээ. Уг сургалтад  эцэг эхчүүд 
идэвхитэй хамрагдсан юм.

Хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, эрүүл аж төрөх, 
зохистой хооллолтын сургалт явагдлаа



Энэ зууны хамгийн том бүтээн 
байгуулалтыг өмнийн говьд 
сүндэрлүүлж буй Оюу Толгой 
компанид дотоод, гадаадын 1200 
гаруй ханган нийлүүлэгч бий. 

Тэд ариун цэврийн цаас, цай, кофе 
мэтхэнээс эхлээд дэлхийд цөөхөн 
тоотой байдаг “Комацу 930E” өөрөө 
буулгагч, “Бикарус” экскаватор 
зэрэг аварга том техникийг хүртэл 
Оюу Толгойд нийлүүлдэг юм. 
Тэдгээр ханган нийлүүлэгчдийн нэг 
нь “Өгөөмөр Гавилууд” компани. 
Гавилууд гэдэг нь Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нэгэн багийн нэр юм. 
Гавилуудынхан унасан газар, угаасан 
усаараа ийнхүү овоглож, нутаг 
орондоо үр бүтээлтэй хөдөлмөрлөж, 
төрсөн нутагтаа амьдарч байгаагийн 
учир утга ч энэ юм.

Ханбогд нутгийн унаган хүү 
Мягмарын Хашбаатар энэ компанийг 
2010 онд байгуулжээ. Оюу Толгойн 
баяжуулах үйлдвэрийг барьж 
байгуулахад голлох үүрэг гүйцэтгэсэн 
хятад ажилчдыг эднийх л нааш 

цааш зөөсөн гэх. “Гашуун сухайтын 
боомтоор лавтайяа 20 гаруй мянган 
хүн зөөсөн байх” гэж М.Хашбаатар 
захирал хэлэв. “Өгөөмөр Гавилууд”-
ынхан Оюу Толгой компаниас 
зарласан баяжуулах үйлдвэрийн 
даралтат усан цэвэрлэгээний тендерт 
шалгарч, 2012 оны сүүлчээс энэхүү 

чухал үүргийг нэр төртэй гүйцэтгэж 
буй юм. Тендерийн дагуу  гурван 
жилийн гэрээ байгуулжээ. Баяжуулах 
үйлдвэрийн сав, хоолойны гадуур 
асгарсан хүдрийн болон баяжмалын 
хаягдал бохир чамгүй их байдаг 
аж. Түүнийг нэн даруй цэвэрлэх 
хүндхэн үүрэг тэднийхэнд ногддог. 

Ерөнхийдөө баяжуулах үйлдвэрийн 
гадна, доторхи бүхий л цэвэрлэгээг 
тэднийх хариуцдаг. Ажил ч чамгүй 
хүнд. Жишээ нь, хүдрийн хоолой 
задарлаа гэхэд хоёр метр зузаан 
шавар овоорчихно. Түүнийг хүрз, 
малтуур зэрэг жирийн багаж 
хэрэгслээр арилгах ямар ч боломж 
байхгүй. Зөвхөн өндөр даралтат 
усаар л богино хугацаанд цэвэрлэнэ. 
Бас анхдагч бутлуур, баяжуулах 
үйлдвэр, ил уурхайгаас хүдэр авч 
дээжлэх, химийн бодис бүхий хог 
хаягдлыг тусгай зууханд шатаах 
ажлыг эднийх хийдэг аж.

Эдний компани 40 гаруй хүнтэй, 
баяжуулах үйлдвэрийн цэвэрлэгээг 
20-иод хүн гүйцэтгэдэг. Тэд гурван 
ээлжээр ажиллана. Ажилчдынх  
дийлэнх нь орон нутгийн иргэд. 
Ингэснээр “Өгөөмөр Гавилууд”-ынхан 
орон нутагт цөөнгүй ажлын байр 
бий болгожээ. “Өгөөмөр Гавилууд” 
Ханбогд суманд караоке, зочид 
буудал, супермаркет, ресторан бүхий 
үйлчилгээний томоохон төвтэй.

“Өгөөмөр гавилууд”-ынхан Оюу Толгойн шилдэг ханган 
нийлүүлэгчээр шалгарав
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М.Хашбаатар захирлыг Ханбогдынхон 
андахгүй. Тэрээр дунд сургуулиа 
төгсөөд хэдэн жил аав, ээждээ тус 
дэм болж, мал маллаж байж. Дараа 
нь арьс нэхийний ченж хийж хэсэг 
явж. Зах зээлээс алс хол орших 
нутгийнхаа зон олны түүхий эдийг 
мөнгө болгож өгсөн буянтан гэж хэлж 
болох юм. Дэлхийд нэртэй “Вагнер 
Ази”-д хүртэл ажиллаж байж. Энэ 
бүхнийг амжуулж явахдаа БХИС-ийг 
эчнээгээр төгсч, нягтлан бодогчийн 
мэргэжил эзэмшжээ. Сумын Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчийн 
сонгуультай. 

Эцэстээ бие дааж өөрийн гэсэн 
компани байгуулаад нутаг орондоо 
бизнес эрхэлье гэсэн эрс шийдэмгий 
шийдвэрт хүрсэн нь энэ. Компани 
байгуулахад Солонгост ажиллаж 
амьдарч байсан ах нь ихээхэн 
нөлөөлжээ. Компаниа байгуулаад 
БНСУ-аас 45 хүний суудалтай 
“Хьюндэй-540” маркийн том оврын 
автобус 5-6-г оруулж иржээ. Эднийх 
ажлаа сайнаар гүйцэтгэдэг учир энэ 
хугацаанд нэг ч удаа хэл ам гараагүй 
гэнэ.

Оюу Толгойтой хамтран ажиллахад 
шаардлага маш өндөр. Түүнийг 

хангаж байж л ханган нийлүүлэгч 
болдог. Ийм том компанид мөрдөх 
дүрэм журам, хариуцлага, аюулгүй 
ажиллагаа ямар байдгийг нүдээр 
үзэж, биеэр мэдэрч байна. Цаашид 
ажилчдын тоогоо нэмэгдүүлнэ. Оюу 
Толгойтой улам ойр дотно хамтран 
ажиллана. Бидний ажилд байнга 
тусалдаг Оюу Толгой компанийн 
удирдлагад үнэхээр их баярлаж 
байна. Орон нутгийнхныг зүйл бүрээр 
дэмжих, тэднийг 
ажлын байраар 
хангахад эднийх 
ихээхэн тус нэмэр 
болж байна” гэж 
М.Хашбаатар захирал 
өгүүлж байна.

“Ханбогд сум Оюу 
Толгойн уурхайгаас 40 орчим км 
хол болохоор ажилчид өглөө долоон 
цаг гэхэд ажилдаа очихын тулд 
өглөөний 5.40 гэхэд гэрээсээ гардаг. 
Эрт унтаж, эрт босч сурлаа. Нэг ээлж 
сард доод тал нь 17-18, дээд тал нь 
25-26 хоног ажилладаг. Баяжуулах 
үйлдвэрийг байнга цэвэр цэмцгэр 
байлгадаг болохоор үйлдвэрийнхэн 
ч биднийг ихэд үнэлдэг юм. Энд ирж 
үзсэн хүмүүс баяжуулах үйлдвэр 
гэдэг чинь ийм цэвэрхэн байдаг юм 

уу гэж гайхдаг. Оюу Толгойн хаялга 
үнэхээр их шүү. Дэлхийд алдартай 
энэ компанийнхнаас аюулгүй 
ажиллагаанаас өгсүүлээд юм юм л 
сурч байна ” гэж “Өгөөмөр Гавилууд” 
компанийн ахлах ажилтан Б.Батбаяр 
ярьж байна билээ.

“Өгөөмөр Гавилууд” ганцхан эмэгтэй 
ажилтантай. Тэр нь ээлжийн 
ахлагч Г.Оюундарь. Тэрээр англи 

хэлний орчуулагч 
мэргэжилтэй. 
Нэг үгээр хэлбэл, 
“Өгөөмөр Гавилууд”-
ынхныг Оюу 
Толгойтой холбоход 
голлох үүрэг 
гүйцэтгэдэг, нэг 
ёсны хоёрыг холбогч 

гүүр л гэсэн үг. Ахлах ажилтны 
хувьд хүмүүсээ удирдана, тэднийхээ 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийг 
хариуцна, ажлаа төлөвлөнө, сургалт 
зохион байгуулна гээд түүний ажил 
мундахгүй. 

“Энд ажиллах амаргүй ээ, гэхдээ 
дэвжиж хөгжих боломж дүүрэн 
бий. Ирээдүйгээ гэрэл гэгээтэйгээр 
төсөөлж байна” гэж “Бэлд нь бүү 
хүлээ, оргил өөд тэмүүл” гэсэн 

уриатай тэр бүсгүй ярилаа.
“Өгөөмөр Гавилууд”-ынханд саяхан 
нэгэн баярт үйл явдал тохиов. Юу 
гэвэл, тэднийх Оюу Толгой компанийн 
шилдэг ханган нийлүүлэгчээр 
шалгарсан юм. 

Оюу Толгой компани жил бүр шилдэг 
ханган нийлүүлэгчээ шалгаруулж, 
“Эрдэнийн говь” ёслолынхоо үеэр  
алдаршуулдаг уламжлалтай. Энэ 
онд тав дахь удаагаа шилдэг ханган 
нийлүүлэгчдийг есөн номинацаар 
тодруулсан бөгөөд “Өгөөмөр 
Гавилууд”-ынхан “Ханбогдын шилдэг 
ханган нийлүүлэгч” номинацад 
тэргүүлж хүрэл цом, өргөмжлөл 
хүртсэн юм. Энэ үйл явдал тэднийхэнд 
ажиллах ихээхэн урам зориг, эрч хүч 
өгсөн нь дамжиггүй.

“Өгөөмөр Гавилууд”-ынхан гэж ийм л 
сайхан хамт олон доо. 

“Өгөөмөр Гавилууд”-ыг 
хөл дээр нь босгоход 
“Оюу Толгой”, түүний 
ханган нийлүүлэгч CIS 
компанийн хувь нэмэр 
асар их аж.

Бүсийн хөгжил, Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 9



10 | www.ot.mn

Манлайчууд биет бус өвөөсөө 
суралцаж байна

Оюу Толгой ХХК-иас говь нутгийн 
биет бус өвийг хамгаалж, залуу хойч 
үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор 
Монголын урлагийн зөвлөлтэй 
хамтран Манлай  суманд  ардын 
язгуур урлагийн сургалт зохион 
байгууллаа. 

Нэг сар үргэлжилсэн сургалтын 
тайлан тоглолтын үеэр сумын Засаг 
дарга Р. Бурмаа Ардын урлагийг хойч 
үедээ өвлүүлэн үлдээх их үйлсийг 
түүчээлэн ажиллаж байгаа Соёлын 
өвийн хамт олон, сургагч багш нарт 

талархсанаа илэрхийлж, “Сумын түүхт 
90 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа. 
Энэ тэмдэглэлт баярын урлагийн 
бэлтгэл болж байгаа учраас манай 
сум өндөр ач холбогдол өгч байна. 
Сургалтыг баяр наадмын өмнө ирж 
үргэлжлүүлэх нь наадмын урлагийн 
тоглолтод ардын авъяастнууд 
маань язгуур урлагаар санаа зовох 
асуудалгүй болж томоохон ажил 
гүйцэтгэлээ” гэлээ. 

Уг сургалтаар говь нутгийн уртын дуу, 
бие биелгээ, хуурын татлага, ерөөл 

магтаал, хурдан морины цол, бөхийн 
цол зэргийг заажээ. 

Сургалтын хаалтын үеэр сурагчид 
сурсан эрдмээрээ уралдаж, уртын 
дууны төрөлд 1-р байрыг Д.Энхбаяр, 
2-р байрыг Б.Амартүвшин, 3-р 
байрыг Д.Хотолбаатар, морин хуурын 
төрөлд 1-р байрыг Ц. Хүдэрбат, 
2-р байрыг Ш. Болд, 3-р байрыг 
Д.Буянаа, бие биелгээний төрөлд 1-р 
байрыг С.Сарангарав, 2-р байрыг 
Э.Цэнгүүнээ, 3-р байрыг Б.Эрдэнэзаяа 
нар эзлэв. 

Мөн морины цол дуудах уралдаанд 
1-р байрыг Б.Жамъяндорж, 2-р 
байрыг Ч.Азжаргал, ерөөл магтаалын 
төрөлд 1-р байрыг У.Хишигжаргал, 
2-р байрыг Х.Баянсүх нар тус тус 
эзэллээ. 

Энэхүү ардын язгуур урлагийн 
төрлөөр явагдсан сургалтад 60 гаруй 
хүн хамрагджээ. Үүний зэрэгцээ 
сургалт бүр дээр сургагч багш 
бэлтгэн хойшид ардын урлагийг сум 
бие даан хөгжүүлэх, авч явах боломж 
бүрдүүлэх зорилготой юм. 
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Оюу Толгой ХХК нь Монгол улсын 
“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
тухай” хуулинд заагдсаны дагуу Гүний 
хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг 
ашиглах төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсаны 
дагуу усны шугам хоолойн дагуух 
5 цэгт (үүний нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй алсын цэгүүд болох 
Амтгайн тойром (DMP-AmTo), Шар 
тохой (DMP-ShTo) зэрэг газруудад 
тоосны хяналт шинжилгээг 2011 
оноос эхлэн барилгын үе шатанд сар 
бүр, ашиглалтын үе шатанд улирал 
тутамд явуулж байна. Гүний хоолойд 

зам тавих, усны шугам хоолой татах 
болон худаг барих ажил 2011 оны 
IV сараас 2012 оны VII сар хүртэл 
хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд 2013 
оны хувьд ямар ч барилгын болон 
замын ажил нэмж хийгдээгүй болно.  
Агаар дахь тоосны агууламж үүнийг 
мөн харуулж байна. Хэмжилтийн 
2014 оны эхний улирлын үр дүнгээр 
дүгнэж үзвэл Гүний хоолой дахь 
дэд бүтцийн барилгын ажлын явцад 
эвдэрсэн хөрс тоосжилт үүсгэхгүй 
хэмжээнд эргэж нөхөн сэргэсэн 
гэж үзэж болохоор байна. Цаашид 
улирлын тоосны хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэнэ.

Шинээр орлуулан хийж буй булгийн 
орчимд ургамал, амьтны суурьшил 
бий болж байгаа эсэхийг хянах 
зорилгоор мал болон зэрлэг амьтдын 
зүйл, тоо толгой, хүний үйл ажилгаа 
зэргийн талаар бүртгэл, ажиглалтыг 
сард 2 удаагийн давтамжтайгаар 
тогтмол хийж байна. 
Энэ ажил 2013 оны  8-р сараас 
эхэлж 10 сар дуусах хүртэлх 
хугацаанд нийтдээ 13 удаагийн 
ажиглалт явуулж, 24 бодгаль хар 

сүүлтий болон 15 зүйлд хамаарах 159 
бодгаль шувуу бүртгэн тэмдэглэсэн. 
Эдгээр 15 зүйл шувуудын оршин 
амьдрах хэлбэрийг авч үзвэл ихэнх 
нь Оюу Толгой уурхай орчимд 
нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг 
зүйлүүд байсан. Харин 2014 оны 1-р 
улирлын байдлаар нийт 9 зүйлийн 
382 бодгаль шувуу, 60 хар сүүлтий 
бүртгээд байна.

Агаарын чанарын хяналт 
шинжилгээ

Бор-Овоо орчим дахь зэрлэг 
амьтны ажиглалт
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Гүний хоолойн гар худгуудын хяналт 
шинжилгээ
2013 оны байдлаар Гүний хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн 
хүрээнд одоогоор 209 цооног, 78 гар худаг, 4 булаг мониторингийн судалгаанд 
хамрагдаж байгаа. Гүний хоолойн гар худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, 
хайргархаг сэвсгэр хурдсанд голын голдирол (сайр) дагасан, хязгаарлагдмал 
тархацтай, хур тунадасны усаар тэжээгддэг, бага гүний уст үе, давхарга дээр 
гаргасан байдаг. Гүний хоолойн гар худгуудад хэрэглээний байдал /малчид 
малаа услах/ болон хур тунадасны хэмжээнээс хамаарсан усны түвшний 

хэлбэлзэл нилээд ажиглагддаг. 2014 оны 1-р улирлын байдлаар Гүний хоолойн 
ордын талбайн болон тэжээмжийн мужийн хүрээнд байрлах гар худгуудын хувьд 
хур тунадасны тэжээмж багатай байсантай холбоотой зарим худгуудад түвшний 
бууралт ажиглагдаж байгаа бол олон жилийн хэлбэлзэлээс давсан түвшний 
өөрчлөлт байхгүй байна. Гүний хоолойн зарим гар худгуудын хэмжилтын үр дүнг 
дараах байдлаар үзүүлж байна.

Халивын голын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин Халивын голын дунд хэсэг Гүний хоолойн ордын талбайн баруун 
хэсгийн гар худгуудын усны түвшин
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Хоршооны эрх барих дээд байгууллага
1. Хоршоо нь удирдлагын хувьд ямар бүтэцтэй байдаг вэ?
 Хоршооны тухай хуульд заасны дагуу Бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчид, хяналтын 

зөвлөлтэй байна. 
 Түүнээс гадна хоршоо дүрмэндээ /сонгуулийн, сургалтын хороо г.м/ зохион 

байгуулалтын бусад хэлбэрүүд байхаар зааж өгч болно.
2. Хоршооны эрх барих дээд байгууллага нь хэн байх вэ?
 Хоршооны эрх барих дээд байгууллага нь бүх гишүүдийн хурал юм. 

3. Хоршооны бүх гишүүдийн хурлын ач холбогдол юунд орших вэ?
 Гишүүд нь хоршоотой холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх эрхээ бүх гишүүдийн хурлаар 

дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл “ардчилсан удирдлага, хяналт” зарчмыг 
хэрэгжүүлэн тэгш эрх буюу оруулсан хөрөнгөөс үл хамааран нэг гишүүн нэг саналын 
эрхээ эдлэх, хэрэгжүүлэх боломжийг бүх гишүүдийн хурал олгодог онцлогтой. 

4. Бүх гишүүдийн хурлыг хэзээ хуралдуулах вэ?
 Бүх гишүүдийн хурал жилд нэгээс доошгүй удаа хуралддаг. Хоршооны тэргүүлэгчид 

бүх гишүүдийн хурлыг зарлан хуралдуулах үүрэгтэй байдаг.
5. Бүх гишүүдийн хурлаар ямар асуудлуудыг хэлэлцдэг вэ?
 Дараах асуудлуудыг Бүх гишүүдийн хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд хэлэлцэж 

шийдвэрлэдэг. Үүнд:
• Дүрмийг батлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах,
• Тэргүүлэгчид, түүний дарга, Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх, 

огцруулах, хасах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх,
• Хоршооны эд хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөл журмыг тогтоох,
• Гишүүнээс хоршоонд нийлүүлсэн хувь хөрөнгийн хэмжээг тогтоох, буцаан олгох, 
• Гишүүний элсэлтийн татварын хэмжээг тогтоох,
• Хоршооны зээл авах, зээл олгох хязгаарлалтыг тогтоох,
• Тайлан тэнцэлийг батлах,
• Тухайн жилийн орлогыг хуваарилах, алдагдалтай ажилласан бол хэрхэн 

нөхөхийг шийдэх,
• Хоршоодын холбоо, Хяналтын зөвлөл, хоршооны аудитын хяналт, шалгалтын 

дүнг хэлэлцэх, зардлын төсөв батлах,
• Тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас 

хоршоонд учирсан хохиролыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх,
• Дундын хоршоо байгуулах, элсэх, хоршоодын холбоонд эвлэлдэн нэгдэх,
• Хоршоог өөрчлөн байгуулах, татан буулгах,
• Төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдийн тоо, түүний бүрэн эрхийн хугацаа, төлөөлөгч 

сонгох, дүнг гаргах, болон нэг төлөөлөгч хоршооны саналын эрх бүхий хэдэн 

гишүүнийг төлөөлж байх зэргийг тусгасан төлөөлөгчдийн хурлын ажиллах 
журам,

• Хоршооны хууль, дүрмийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон бусад асуудал,
6. Бүх гишүүдийн хурлыг хүчин төгөлдөр, хүчин төгөлдөр бус гэсэн маргаан гардаг үүнийг 

хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
 Бүх гишүүдийн хурал нь гишүүдийн дийлэнх олонх /66,6 хувь/ оролцсоноор хүчин 

төгөлдөр гэж үздэг.
 Харин хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотй гаргах шийдвэрийг санал хураалтанд 

оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана.
7. Бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж болох уу.
 Болно. Хоршооны дүрэмд зааснаас өөр хугацаанд зайлшгүй шаардлагаар хийж буй 

хурлыг ээлжит бус хурал гэдэг.
8. Ээлжит бус бүх гишүүдийн хурлыг хэн зарлан хуралдуулах вэ?
 Хоршооны тэргүүлэгчид нэн шаардлагатай асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх 

зорилгоор ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулдаг.
9. Ээлжит бус бүх гишүүдийн хурлыг зарлан хуралдуулах үндэслэл, шалтгаанууд юу байх 

вэ?
 Хоршооны тэргүүлэгчид бүх гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй нь гарын үсэг зурж 

бичгээр мэдэгдсэн тохиолдолд,
  Хяналтын зөвлөл шаардлагатай гэж үзээд хэлэлцүүлэх асуудлаа тусган саналаа 

бичгээр гаргасан тохиолдолд, 
 Хэрэв хоршооны аудит хийсэн бол аудиторын зайлшгүй шаардлагаар, хоршоодын 

холбоодын шаардлага буюу саналаар тус тус зарлан хуралдуулдаг
10. Хэрвээ хоршооны тэргүүлэгчид үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа тохиолдолд ээлжит 

бус хурлыг хэн зарлан хуралдуулах вэ?
 Хоршооны тухай хуульд бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг тэргүүлэгчид үйл 

ажиллагаа явуулахгүй байгаа нөхцөлд Хяналтын зөвлөл зарлан хуралдуулах эрхтэйг 
зааж өгсөн байдаг

11. Хоршоо төлөөлөгчдийн хуралтай байж болох уу?
 Болно. Хоршооны тухай хуулиар 100-аас дээш гишүүнтэй анхан шатны хоршоо бүх 

гишүүдийн хурлын оронд төлөөлөгчдийн хуралтай байж болохыг зөвшөөрсөн.
Төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдийн тоо нь нийт саналын эрхтэй гишүүдийн 25 хувиас 
багагүй байхаар заасан байдаг. Жишээ нь 100 гишүүнтэй хоршоо төлөөлөгчдийн 
хуралтай байхаар шийдвэр гаргасан тохиолдолд төлөөлөгчдийн хурлын 1 гишүүн хамгийн 
багадаа 4-өөс доошгүй гишүүнийг төлөөлнө гэсэн үг.

Хоршооны булан
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Эрүүл мэндийн булан

З.Халиун: Анхны тусламжийг зөв аргаар, цаг алдалгүй 
хүргэхэд иж бүрдэл зайлшгүй хэрэгтэй

Чингэлтэй дүүргийн Улаан Загалмайн 
Хорооны арга зүйч, Оюу Толгой 
компанийн гэрээт ажилтан 
З.Халиунтай анхны тусламж болон 
анхны тусламжийн иж бүрдлийн ач 
холбогдлын талаар ярилцлаа. 

- Анхны тусламж гэж юуг хэлэх 
вэ? 

- Анхны тусламж гэдэг нь аливаа 
осол гэмтэл, биеийн болон сэтгэл 
зүйн гэнэтийн хямрал, өвчлөлийн 
үед мэргэжлийн эмч ирж, эсвэл 
эмнэлгийн байгууллагад хүргэж 
мэргэжлийн тусламж үзүүлэхээс 
өмнө гарын доорхи материал 
ашиглаж, цаг алдахгүйгээр өөртөө 
болон бусад хүнд үзүүлж байгаа 
тусламжийг хэлдэг. Гарын доорхи 

материал нь хамгийн цэвэр, 
тохиромжтой зүйл байх ёстой. 
Тусламжийг цаг алдахгүй, зөв 
аргаар үзүүлэх нь хүний амь насыг 
аврах, тухайн гэмтэл, өвчлөлөөс 
үлдэж  болох үлдэц, хүндэрлийг 
багасгаж, эдгэрэлтийг түргэсгэхэд 
гол зүйл учраас хүн бүр анхны 
тусламжийн зохих мэдлэгтэй байх 
хэрэгтэй. Ер нь анхны тусламжийг 
үзүүлэхэд анхаарах гол зүйл бол 
нөхцөл байдлыг зөв үнэлж, зөв 
аргаар, цаг алдахгүй хүргэх нь 
чухал. 

- Тусламж үзүүлж байгаа хүн 
яах ёстой вэ?  

- Анхны тусламжийн менежментийн 
дөрвөн зарчим байдаг. Нэгдүгээрт, 
тайван байх. Өөрийгөө болон 
гэмтсэн хүн, аливаа гэрч 
ажиглагчийг эрсдэлд оруулахгүй 
байх ёстой. Хоёрдугаарт, нөхцөл 
байдлаас хамаарч өвтөнд аль болох 
аюулгүй байдлаар дөхөж очно. 
Гуравдугаарт, өвчтөнийг удирдаж 
ажиллана. Дөрөвдүгээрт, ажлыг 
дэс дараатай хийж гүйцэтгэнэ. 
Анхны тусламжийг хэрхэн үзүүлэх 
нь тухайн үед үүссэн нөхцөл 

байдал, орчин болон гарын доорхи 
материал зэргээс хамаардаг. 
Анхны тусламжийг зориулалтын 
материалгүй ч үзүүлж болно. Гэхдээ 
материал ашиглан, ямар хэлбэрээр 
үзүүлэхээс үл хамааран дээрхи 
зарчмуудыг мөрдөнө. 

- Тэгвэл ямар дарааллаар 
үзүүлэх ёстой вэ?

- Анхны тусламж үзүүлэх дөрвөн 
шат дараалал байдаг. Нэгдүгээрт, 
орчны аюулгүй байдал болон тухайн 
тусламж шаардлагатай байгаа 
хүний байдлыг үнэлж, оношилно. 
хоёрдугаарт, энэ үнэлгээндээ 
тулгуурлан ямар тусламж, хэрхэн 
үзүүлэхээ шийдвэрлэнэ. Өөрөөр 
хэлбэл яаралтай хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаа, дэс дарааллаа  
хурдан төлөвлөнө. Гуравдугаарт, 
төлөвлөсөн үйл ажиллагаагаа 
хэрэгжүүлэх буюу анхны тусламж, 
сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. 
Дөрөвдүгээрт, үзүүлсэн тусламжийн 
нөлөөг үнэлж дүгнэн, өвчтөний 
байдлыг анхаарч асрамжилна. 
Осол гэмтлийн үед нөхцөл байдал 
амархан өөрчлөгдөж, эхний 
удаа сайн мэдэгдээгүй гэмтэл, 

өөрчлөлт илэрч болох тул дахин 
үзэж, шаардлагатай тусламжийг 
үргэлжлүүлэн үзүүлнэ. 

- Анхны тусламж үзүүлэх үед 
зайлшгүй шаардлагатай зүйлс 
байдаг уу. Тоног төхөөрөмж ч 
юм уу? 

- Тусламжийг зөв аргаар, цаг 
алдахгүй хүргэхэд анхны 
тусламжийн иж бүрдэл чухал 
хэрэгтэй. Иж бүрдэл нь гурвалжин 
алчуур, уян сунадаг боолт, 
ариутгалын уусмал, савтай ус, наалт, 
саван, халуун хэмжигч, сүлбээр 
зүй гэх мэтийн зүйлүүд байна. Бас 
өөр зүйлүүдийг ч нэмж болно. 
Иж бүрдэлд байгаа зүйлүүд бүгд 
өөр өөрийн үүрэгтэй. Тухайлбал, 
гурвалжин алчуураар толгойноос 
хөл хүртэлх бүхий л боолтыг хийж 
болдог. Эдгээрээс гадна хүн 
зөөвөрлөхөд ашиглаж болно. Уян 
сунадаг боолт гэхэд татах тусам 
чангардаг учраас өвдөг, тохой, 
шагай зэрэг үетэй хэсгүүдийг 
бооход илүү тохиромжтой гэх мэт. 
Анхны тусламжийн иж бүрдлийн 
хэмжээ, орц нь зориулалтаасаа 
хамаарч өөр байдаг ч ариутгал 
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цэвэрлэгээ, төрөл бүрийн боолт 
хийх бинт,  гурвалжин алчуур зэрэг 
зүйлүүд заавал ордог. Нэмэлт 
зүйлүүд нь хэрэгцээ зориулалтаасаа 
хамаарна. Жишээ нь: Гамшгийн үед  
ажиллах сайн дурын багийнх, гэр 
бүлийнх, аяных гэх мэт. Хайрцаг, сав 
цүнх нь ч онцлогтой байж болдог.         

- Хүмүүс иж бүрдэлийг хаана, 
ямар байдлаар авч явах ёстой 
вэ? 

- Болзошгүй гамшиг, осол аваар гэнэт 
тохиолддог. Тиймээс бэлтгэлтэй 
байх хэрэгтэй. Үүний тулд анхны 
тусламжийн иж бүрдэлийг зайлшгүй 
авч явах ёстой юм. Иж бүрдэлийг 
бизнесийн байгууллага, үйлдвэр, 
уул уурхай, спорт, цэрэг, цагдаа, 
сургууль,  цэцэрлэг, үйлчилгээний 
байгууллагууд, зочид буудал гээд 
бүхий л газруудад болзошгүй 
осол, гамшгийн бэлэн байдлыг 
хангах зориулалтаар байрлуулж, 
хэрэглэсэн материалыг нөхөж, бүрэн 
байлгах ёстой. Үүнээс гадна хөдөө 
орон нутаг, аялал зугаалгын үед ч 
зайлшгүй авч явах шаардлагатай 
төдийгүй тээврийн хэрэгслэлийн  
жолооч бүрийн  бүхээгт заавал байх 
шаардлагатай.

- Аялал, зугаалгаар авч явах 
анхны тусламжийн иж 
бүрдэлд ямар зүйлүүд байвал 
тохиромжтой вэ? 

- Аялал зугаалгын үед авч явахад 
тохиромжтой, авсаархан цүнхтэй 
байж болно. Цүнхэндээ шарх 
ариутгах, боох бүх зүйлс,  гурвалжин 
алчуур,  гар  чийдэн, усны  сав,  
гар  ариутгах зүйлс, шархны  лент, 
хурууны боолт, мохоо хайч, халууны 
шил зэрэг зүйлүүд байж болно. 
Нойтон салфетка, санитол хэрэгтэй. 
Өмнө хэлсэнчлэн хэрэгцээтэй гэсэн 
зүйлсээ нэмж хийж болно. 

- Удахгүй хүмүүсийн аялал 
зугаалга эхэлнэ. Анхны 
тусламжийн иж бүрдэлийг 
хаанаас, ямар үнээр авч болох 
вэ?

- Монголын Улаан Загалмайн 
Нийгэмлэг болон аймаг, дүүргийн 
Улаан Загалмайн Хорооноос 
захиалж авч болдог. Үнэ нь 
хэмжээ, цүнх сав, бүрдэлээсээ 
хамаарч өөр өөр байх нь мэдээж, 
Дунджаар 30-120 мянган төгрөг. 
Худалдаалдаг эмийн сангууд ч 
цөөнгүй бий. Энэ дашрамд анхны 
тусламжийн сургалтыг Улаан 
Загалмайн байгууллагууд тусгай 
хөтөлбөрийн дагуу энэ чиглэлээр 
сургагдаж, дадлагажсан багш нар  
явуулдаг гэдгийг нэмж  хэлье. Та 
бүхэн манайхаас анхны тусламжийн 
сургалт авахыг хүсвэл 318755 
утсаар хандаж болно.

Анхны тусламжийн том хэмжээтэй иж бүрдэл

Анхны тусламжийн жижиг 
хэмжээтэй иж бүрдэл 

Анхны тусламжийн дунд 
хэмжээтэй иж бүрдэл 



Ханбогд сумын ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Миний 
Мөрөөдөл-Миний Ирээдүй” сэдэвт илтгэлийн 
тэмцээн 5 дугаар сарын 28-нд боллоо. Оюу 
Толгой ХХК-иас Мэргэжил бүхэн сайхан цуврал 
лекцийн хаалтын ажиллагааг тохиолдуулж, энэхүү 
тэмцээнийг зохион байгуулжээ. Тэмцээнд нийт 19 
хүүхэд оролцсоноос Тэргүүн байрыг С.Цэцэнбилэг, 
дэд байрыг 8в  ангийн сурагч У.Шинэцэцэг, 
гуравдугаар байрыг Энхсаруул, тусгай байрыг 
11в ангийн сурагч Энхжаргал нар тус тус эзэлсэн 
байна. Мөн “Ирээдүйтэй илтгэгч”-ээр Нандинбаяр, 
Наранбилэг, Билэгсайхан нар шалгарсан юм.

Тэмцээн өрсөлдөөн ихтэй явагдаж, шүүгч нарт 
эхний 4 байрыг шалгаруулахад хүндрэлтэй байсан 
бөгөөд оролцогчдод дахин сэдэв өгч 3-5 минутанд 
өөрийн бодлоор хариулан илтгэх даалгавар 
өгсөнөөр эцсийн шийдвэрээ гаргажээ. Байгаль 
орчин буюу цөлжилт, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 
дэд бүтцийн асуудал зэрэг сэдвүүд оролцогчдын 
илтгэлд ихээхэн дурьдагдаж байсан юм. Энэ 
тэмцээнийг Ханбогд сумын ЕБС-ийн бүх сурагчдын 
дунд нээлттэй зохион байгуулсан тул үр өгөөжтэй, 
олныг хамарч чадсан юм. Дашрамд сонирхуулахад  
тэмцээний хамгийн бяцхан оролцогч нь 3б ангийн 
сурагч М.Анударь байв.
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Факс: 976-11-331885

Өмнөговь аймаг,
Баян-Овоо, Манлай сум, Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
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сэдэвт илтгэлийн тэмцээн болов


