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Орон нутгийн сонин

ӨМНӨГОВЬ 
АЙМГИЙН 
ХАНБОГД СУМ 
БАЙНГЫН ЭРЧИМ 
ХҮЧТЭЙ БОЛЛОО
Цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станцыг төрийн өмчид 
хүлээлгэн өглөө

(3-р нүүрт)

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2013 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР

ХҮЗҮҮВЧТЭЙ ХУЛАН ХААНА 
БАЙГААГАА ЦАГ ТУТАМ 
МЭДЭЭЛДЭГ

Оюу Толгой ХХК говийн ан 
амьтны амьдрах орчинд уул 
уурхай нөлөөлж буй эсэхийг 
судалж байгаа юм.

(4-р нүүрт)

СҮСЭГТЭН ОЛОН 
ДЭМЧОГИЙН ХИЙДЭД 
БУЯН НОМОО ХУРАВ

Дэмчогийн хийдэд 10 дугаар 
сарын 26 буюу намрын адаг 
сарын 22-ны их дүйчин өдөр 
буян номын хурал хурлаа.

(5-р нүүрт)

1000 МОД СУУЛГАЛАА

Орон нутгийн ЗДТГ, иргэд, 
Манлай нутгийн шим 
ногоочдын бүлэг, Оюу Толгой 
ХХК-ний мод үржүүлгийн 
газрыхан хамтарч 1000 мод 
суулгалаа          

(8-р нүүрт)
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МЭНДЧИЛГЭЭ

МАРК НЬЮБИ
Байгаль орчны 
хэлтсийн менежер

Хүйтний эрч чангарч байгаа энэ үед миний 
бие Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны 
хэлтсийг төлөөлөн та бүхэнд халуун мэндчилгээ 
дэвшүүлж, манай хэлтсээс хийж байгаа 
ажил,  тулгарч байгаа сорилтуудын талаар 
танилцуулъя. Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль 
орчны хэлтэс нь байгаль орчны нөлөөллийн 
менежментийг хариуцан ажилладаг 60 гаруй 
хүний бүрэлдэхүүнтэй өнөр өтгөн баг юм.  

Ус бол говь нутгийн хамгийн чухал баялаг 
бөгөөд зөв ашиглах нь хамгаас эрхэм гэдгийг 
ойлгож, ажилладаг. Бид 2003 оноос говь 
нутгийн усны нөөцөд өргөн хүрээтэй судалгааны 
ажлууд хийж ирсэн бөгөөд өнөөдөр ч энэ тал 
дээр идэвхтэй ажиллаж, Ханбогд сумын төвийг 
хот болон хөгжүүлэхөд шаардлагатай усны 
нөөцийн хайгуулын ажил хийж байна. 

Түүнчлэн усны хэрэглээгээ тогтвортой байлгаж, 
усны нөөцийн ихэнх нь (80 гаруй хувь нь) газрын 
гүнд буюу ирээдүй хойч үед үлдэж байгаа юм. 
Усны хэрэглээний талаар орон нутгийн иргэд 
санаа зовниж байгааг бид ойлгож байгаа. 
Тиймээс бид малчидтай хамтран усны түвшинд 
ажиглалт, хяналт хийж байна.   

Тоосжилт бол говь нутгийн ард иргэдийн 
санааг зовоож буй асуудал. Тиймээс бид 
шаардлагагүй тоос бий болгохгүй байхыг зорин 
үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Ханбогд сумын 
төв доторх зам, Гашуун Сухайтын замыг хатуу 
хучилттай болгож байна. Түүнчлэн барилга, 
бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн газруудыг 
нөхөн сэргээж байгаа бөгөөд энэ жил 70 га 
газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийгээд байна. 

Би өөрийнхөө баг хамт олны өнөөдрийг хүртэл 
хийсэн ажлыг нь хараад бахархахын зэрэгцээ 
ирээдүйд хийх ёстой их ажил байгаа гэдгийг 
хэлмээр байна. Та бүхний санал бодол бидэнд 
анхаарлаа хаана илүү хандуулж ажиллах 
хэрэгтэйг ойлгуулж байдаг. Та бүхэн Оюу Толгой 
компанийн орон нутаг дахь аль ч оффист 
хандахад нээлттэй юм. 

Манай хэлтсийн алсын хараа нь салбартаа 
Монгол улсад тэргүүлэх баг болж, дэлхийн 
түвшинд байгаль орчны тогтвортой 
менежментээрээ шилдэг нь болох явдал юм. 
Бид та бүхний тусламж дэмжлэгтэйгээр энэ 
зорилгодоо хүрч чадна гэж итгэдэг. Оюу Толгой 
компани байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулж, орон нутгийн сайн түнш нь 
байна. 
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
ХАНБОГД СУМ БАЙНГЫН 
ЭРЧИМ ХҮЧТЭЙ БОЛЛОО
Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 
станцыг төрийн өмчид хүлээлгэн өглөө

Улсын хэмжээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй 
үлдсэн цөөхөн сумын нэгд тооцогдож байсан 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ард иргэдийн 
хувьд 11-р сарын 11 баярт өдөр боллоо. Учир нь 
тус сумын байнгын эрчим хүчний асуудал бүрэн 
шийдэгдлээ.

Оюу Толгой уурхайгаас Ханбогд сумын хооронд 
40 км урт, 35 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам болон дэд станцын 
туршилт, тохиргооны ажил дуусч өнөөдөр Улсын 
комисст хүлээлгэн өгөх ёслолын арга хэмжээ 
Ханбогд сумд болов.

Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтаар барьж 
байгуулсан цахилгааны шугам, дэд станцын 
барилга байгууламжийн өмчлөх эрхийг “Өмнөд 
Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ХК-д шилжүүлж, 
тус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээнд 
талууд гарын үсэг зурсан юм.

Ёслолын үеэр Оюу Толгой ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга 
Г.Батсүх “Оюу Толгой, Ханбогд сум хоёрын түүх 
салшгүй холбоотой, хөрш зэргэлдээ оршиж ирсэн 
билээ. Өнөөдөр Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтаар 
барьсан цахилгаан дажуулах шугам, дэд станцын 
барилга байгууламжийг төвийн, аймгийн, орон 
нутгийн байгууллагуудад нь хүлээлгэн өгч 
байгаадаа туйлын баяртай байна. Эрчим хүч 
дагаж ирдэг хөгжлийн тухай ярих нь илүүц биз. 
Өнөөдрийг хүртэл бидний ажилд тус дэм үзүүлж 
ирсэн Ханбогдчууддаа баярлалаа” гэж хэллээ.   

Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Д.Дэлгэрцогт хэлэхдээ “Оюу Толгой ХХК-ийн 
санаачилга, хөрөнгө оруулалтаар хийсэн энэхүү 
бүтээн байгуулалт үндсэндээ 110 кВ-ын хүчин 
чадалтай. Харин одоогийн Ханбогд сумын хэрэглээ 
нь 35 кВ бөгөөд хүн ам нь тасралтгүй өсөн 
нэмэгдэж байгаа сум. Ийм бүтээн байгуулалтыг 
хийж Ханбогд сумыг цахилгаан эрчим хүчээр 
хангаж өгсөнд Эрчим хүчний сайдын нэрийн 
өмнөөс болон Эрчим хүчний яамны нэрийн өмнөөс 
Оюу Толгой ХХК-д талархал илэрхийлж байна” 
гэсэн юм.

Өмнийн говьд уул уурхай эрчимтэй хөгжихийн 
хэрээр энэ бүс нутагт хүн амын тоо өсч, зах зээл 
тэлсээр байна. Цахилгаан дагаж хөгжил гэдэгчлэн 
жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэх, ажлын байр 
нэмэгдүүлэх, амьдралынхаа ая тухыг сайжруулах 
боломж гарч буйд Ханбогдчууд сэтгэл өндөр 
байна.

Нийт 7,6 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барих 
ажлыг манай үндэсний компаниуд гүйцэтгэсэн 
бөгөөд товлосон хугацаандаа хүлээлгэн өгчээ. 
Дашрамд дурьдахад, энэхүү агаарын шугам нь 
орчин үеийн шийдлээр хийсэн шувуу үргээгчтэй, 
байгальд ээлтэй байгууламж юм.
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Оюу Толгой ХХК говийн ан амьтны амьдрах 
орчинд уул уурхай нөлөөлж буй эсэхийг судалж 
байгаа юм. Үүний тулд Зэрлэг амьтан хамгаалах 
нийгэмлэг, Австри улсын мэргэжилтнүүдийн 
хамтаар 20 хуланд сансрын дамжуулагчтай, 
байршил тодорхойлогч хүзүүвч зүүжээ. 
Ингэснээрээ хулангийн шилжилт хөдөлгөөн 
хоног, улиралд хэрхэн өөрчлөгддөг, хөдөлгөөнөө 
зохицуулахад ямар хүчин зүйл нөлөөлдөг, 
хөдөлгөөн хязгаарлаж байгаа зүйлсийг илүү 
нарийвчлалтай судалж, тогтоох боломж бүрдэнэ. 

Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн 
Биологийн олон янз байдлын ерөнхий зөвлөх 
С.Дорждэрэм “Оюу Толгой компани уул уурхай 
эрчимтэй хөгжиж, зам, дэд бүтэц ихээр барьж 
буй өмнийн говьд хулангийн нүүдэл, шилжилтийг 
нарийвчлан судалж байгаа. 

Энэ бол нэг компанийн байгаль орчноо хамгаалах 
ажилд төдийгүй улсын хэмжээнд хулан хамгаалах 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулахад чухал хувь 
нэмэр оруулах боломжтой” хэмээн ярилаа.
 
Сансрын дамжуулагчтай, байршил тодорхойлогч 
хүзүүвчийг Оюу Толгой уурхайн орчимд 10, 
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутагт 
10 хуланд зүүсэн бөгөөд эдгээрийн 13 нь 
азарга, 7 нь гүү юм. Хүзүүвч нь цаг тутам хиймэл 
дагуулаар дамжуулан байршлаа мэдээлдэг. 
Харин хоёр жилийн дараа хүзүүвч нь салж унах 
үед авч хулангийн зан төрх, өдрийн идэвхи зэрэг 
нэмэлт мэдээллийг авч дэлгэрэнгүй байдлаар 
боловсруулах юм. 

Мөн судалгааны талбайн томоохон замын 
орчимд 5 км зайд хүзүүвчтэй хулан орж ирвэл 15 
минут тутам байршлыг мэдээлэхээр хүзүүвчийг 
програмчилсан байна. Үүгээр тухайн амьтдын 
байршил, замын ойролцоо бэлчиж байгаа, 
хөндлөн гарч байгаа эсэхийг нарийвчлалтай 
тодорхойлох аж. 

ХҮЗҮҮВЧТЭЙ ХУЛАН 
ХААНА БАЙГААГАА 
ЦАГ ТУТАМ МЭДЭЭЛДЭГ
Сансрын дамжуулагчтай, байршил 
тодорхойлогч хүзүүвчийг 20 хуланд зүүжээ
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Оюу Толгой ХХК сар бүр орон нутгийн иргэдтэй 
уулзаж, тэдний санал хүсэлтийг сонсож, харилцан 
ярилцдаг уламжлалтай билээ. Ээлжит уулзалт 
Ханбогд сумын Соёлын төвд 11 дүгээр сарын 
26-нд амжилттай боллоо. Уулзалтад Оюу Толгой 
уурхайн үйл ажиллагаа хариуцсан гүйцэтгэх 
захирал Жак Сато оролцож “Оюу Толгой 
уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа” сэдвээр 
танилцуулга хийсэн юм. 

Уулзалтаар Баяжуулах үйлдвэр, Ил уурхай, 
Байгаль орчин, Хүний Нөөц, Хангамж, Сургалтын  
хэлтсийн төлөөлөл оролцож, холбогдох асуудлаар 
ард иргэдтэй ярилцлаа. Энэ үеэр Ханбогд 
сумын засаг дарга асан Д.Буянтогтох “Багахан 
хугацаанд Ханбогдчуудын хүсэн хүлээж байсан 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэнд талархаж байна. 
Сумын төв сайхан замтай болсон. Энэ замд 
дутуу зүйл бий. Гэхдээ одоо нэхэх зүйл биш гэж 

бодож байна. Олон жил хүлээсэн цахилгааны 
шугамтай болох мөрөөдөл биеллээ. Бидэнтэй 
ойрхон байдаг Орон нутгийн харилцааны хэлтэс 
Монгол даргатай, Монгол удирдлагатай болсон 
байна. Тендерийг орон нутагт гэж онцолж 
зарласнаар хангамж худалдан авалтанд ахиц 
гарч байна. Үүнд сум орон нутгийн удирдлага ч 
сайн ажилласан байх” хэмээн Оюу Толгой ХХК-
ийн төлөөлөгчдөд талархлаа илэрхийлж, урмын 
үг хэллээ. 

Мөн Ханбогд сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзий 
уулзалтад оролцож “Ханбогдын хөгжил  Оюу 
Толгой компаниас хамааралтай биш. Бид Галбын 
улаан тэмээ, хөдөлмөрч ард түмнээрээ, аялал 
жуучлалын бүс нутгаараа бахархаж, тэргүүлж 
ч ирсэн. Гэхдээ энд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа томоохон хэмжээний уурхайг түшиглэх нь 
дамжиггүй. Ирэх хавраас иргэддээ газар олгох 

өргөдлийг хүлээн авна. Тун удахгүй өргөө цагаан 
гэрээс өндөр цагаан орон сууц сүндэрлэнэ. 
Ингээд хамтын ажиллагаа үргэлжлэх байх” 
хэмээн ярив.

Үүнийн зэрэгцээ олон улсын СОС эмнэлгээс 
Оюу Толгой уурхайн нөлөөллийн гурван сумын 
эмнэлгийн ажилтнуудад явуулсан анхны 
тусламжийн сургалтад амжилттай суралцаж, 
тэнцсэн эмнэлгийн ажилтнуудад олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдөх гэрчилгээ гардуулсан юм. 

Оюу Толгой компани орон нутгийн хөгжлийн 
хүрээнд 2013 онд Ханбогд сумын төвийн  5 
км замыг хатуу хучилттай болгож, цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг  бүтээн 
байгуулалтын томоохон ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЖ, 
ХАРИЛЦАН ЯРИЛЦЛАА
Оюу Толгой уурхайн Үйл ажиллагаа 
хариуцсан гүйцэтгэх захирал Жак Сато 
Ханбогд сумын иргэдтэй уулзав
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СҮСЭГТЭН ОЛОН 
ДЭМЧОГИЙН ХИЙДЭД 
БУЯН НОМОО ХУРАВ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байдаг дэлхийн 
энергийн төв Дэмчогийн хийдэд 10 дугаар сарын 
26 буюу намрын адаг сарын 22-ны их дүйчин өдөр 
буян номын хурал хурлаа.Хурлын утгыг Ханбогд 
сумын Бадамдэмчигнай сүмийн лам М.Тэгшбаяр 
“Бурхан багш эхийнхээ ачийг хариулах гэж 33 
тэнгэрийн оронд гарч бясалгал хийгээд бууж ирсэн 
өдрийг номын хэллэгээр Лхала вавийн дүйчин өдөр 
гэдэг.

Буян үйлдэх  маш том завшаан болсон, бурханы 
шашинтнуудын их баярын өдөр. Тиймээс аливаа 
үйлдсэн буян, сайн үйл маш ихээр өсч арвиждаг” 
хэмээн тайлбарласан юм. Энэ жилийн онцлог нь 
Ханбогд сумын Бадамдэмчигнай сүмийн таван 
лам бие даан буян номын хурал хурсан байна. 

Учир нь өмнөх жилүүдэд Улаанбаатар хотоос лам 
нар залдаг байжээ. Буян номын хуралд Ханбогд 
сумын олон иргэн оролцсон бөгөөд Гавьяат малчин 
Д.Хүүхэн гуай гурван жил дараалан энэхүү буян 
номын хурлыг даган баясч байгаа ахмадуудын нэг 
болжээ. 

Анх хоёр жилийн өмнө Дэмчог бурханыг бүтээж, 
сүм дуганыг сэргээж ном хурсан бөгөөд тухайн үед 
4000 орчим сүсэгтэн олон ирж, буян номын хурлыг 
даган баясаж байжээ. Дараа жил нь Язгуурын 5 
бурхан, Говийн 5-р Ноён хутагт Данзанравжааг 
бурханчилсан байдлаар бүтээн залж, дахин хурсан 
байна. “Энэ өдөр буддын шашны бүх хийдүүд 
Дэмчогийн чого гэдэг номыг бүтэн өдрийн турш 
хурдаг. Зон олноороо буян үйлдэж, бусдын үйлдсэн 

буянд даган баясаж, зохисгүй буруу явдлыг тэвчин 
сайн үйлд хичээн шамддаг” хэмээн Ханбогд сумын 
Засаг дарга асан Д.Буянтогтох гуай ярилаа. 

Ханбогд сумын төвд энэ үйл явдлыг тохиолдуулан 
их насны морьдын уралдаан боллоо. Өмнөговь 
аймгийн сумууд болон зэргэлдээх аймгаас ирсэн 
30 гаруй морь уралдаж, Манлай сумын харъяат 
А. Мөнхтулгын хээр морь түрүүлсэн байна. Мөн 
Ханбогд сумын Номгон багийн малчин У.Цэнд-
Аюушийн хонгор морь аман хүзүүдэж, О.Бат-
Эрдэнийн хар морь, Ханбогд сумын Гавилуут багийн 
Ц.Гантулгын хул морь, Х.Адъяажаргалын хүрэн морь 
тус тус айргийн тавд хурдалжээ. 
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Манлай сумын Үндэсний бөхийн холбоо 20 жилийн 
ойгоо саяхан тэмдэглэсэн юм. Энэ үеэр тус 
холбооны тэргүүн Ө.Батсүхтэй уулзаж, ярилцлаа. 

Баярын мэнд хүргэе. Сайхан баярлаж байна уу?

- Баярлалаа. Сайхан баярлаж байна. Манлай 
суманд Үндэсний бөхийн холбоо байгуулагдсны 
20 жилийн ой 11-р сарын 1-ний билэгт сайн 

өдөр тохиож байна. Бид дээр үеэс бөхийн овоо 
хэмээн шүтэн дээдэлж ирсэн “Бор заан”-ы овоон 
дээр өглөөний нарнаар гараад ирлээ.  Мөн 
Монгол улсын хурц арслан Гомбо-Аюушийн 
Дэмүүлийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж, “Их 
говийн домогт арслан” дуугаа бөхчүүд маань 
дуулаад сэтгэл өндөр байна. 

Манлай сумаас улс, даншигийн цолтой ямар 
бөхчүүд төрөв? 

- Улсын цолтой хоёр бөх төрсөн нь хурц арслан 
Г.Дэмүүл, заан Д.Цэдэнгомбо нар. Даншигийн 
начин цолтой Д.Балдан гэж эр бяраараа 
гайхуулсан бөх байсан. Манай сумаас төрсөн 
Ардын баатар, партизан Д.Нанзадын төрсөн ах 
нь.  

Хорин жилийн ойн баяраа ямар амжилтаар 
угтав? 

- Сүүлийн жилүүдэд нэг аймгийн заан, 
таван аймгийн начин, мөн аймгийн арслан 
З.Наранбаатар аавыхаа нутаг Хэнтий аймгаар 
овоглон амжилттай сайн барилдаж байна. 
Сумын цолтой олон сайхан бөхчүүд төрж 
гарсан. Мөн 2007, 2010 онуудад аймгийн 
шилдэг бөхийн холбоогоор шалгарсан даа. 

Хүүхэд, залуучууд үндэсний бөхөө хэр 
сонирхож, хичээллэж байна вэ? 

- Хүүхдийг багаас нь бөхөөр барилдуулах, 
хичээллүүлэх зорилгоор сар бүр өсвөр болон 
насанд хүрэгчдийн бөхийн барилдаан зохион 
байгуулдаг. Сумын удирдлагууд, нутгийн 
зөвлөлийхөнтэй хамтран хүүхдүүдийг даган 
дуурайх, тэднээр бахархах, хүсэл тэмүүлэлтэй 
болгох зорилгоор 2004 онд сумынхаа 80 
жилийн ой, 2007 онд Г.Дэмүүл арслангийн 
хөшөөний нээлтээр улсын цолтой бөхчүүдийг 
урьж барилдуулсан байгаа. Бөхийн спортыг 
сонирхох хүүхдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж, 
амжилт ч ахиж байна. Гэхдээ суманд үндэсний 
бөхөөр мэргэшсэн багш, дасгалжуулагч 
дутагдалтай байгаа нь бөхөөр дагнаж 
хичээллэх, ирээдүйд гаргах амжилтад нөлөөлж 
байна. 

Г.Дэмүүл арслан аархуу, бяртай, олон дархан 
мэхтэй хүн байсан гэдэг. Одоо ч домог мэт 
ярианууд зөндөө байдаг. Түүнээс хуваалцах уу? 

- Тийм ээ. Дэнж нь хотойхгүй бол Дэмүүл хүү 
түрүүлнэ биз гэж хэлсэн байдаг. Бас Өвөрхангай 
аймагт хөдөөний нэг айлд очиж. Тэгсэн том

Ө.БАТСҮХ: БӨХИЙН СПОРТЫГ СОНИРХОХ ХҮҮХДИЙН ТОО 
ЖИЛЭЭС ЖИЛД НЭМЭГДЭЖ, АМЖИЛТ Ч АХИЖ БАЙНА
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 хөхүүр дүүрэн айрагнаасаа нэг хулыг аягалж 
өгчихөөд, дахиж өгөхгүй байхаар нь “Танай 
хөхүүрт айраг байна уу гэсэнд гэрийн эзэгтэй 
дургуйцаж, байна уу үгүй юу өргөөд үзэхгүй юу. 
Даагаад машин дээрээ гаргаж чадвал аваад яв” 
гэж ам гарчээ. 

 Арслан машинаа айлаас нэлээд зайтай тавьсан 
байсан ч хөхүүртэй айргийг өргөж яваад машин 
дээрээ хэнэггүй гаргаж тавиад явахад айлын 
эзэгтэй дэмий л дагаж яваад хоцорсон гэдэг. 
Дараа хөхүүрийг нь аваачиж өгөхөд нөгөө айл 
айраг цагаа өгөөд сүйд болсон гэсэн. Тийм л 
бяртай, хүн чанартай, егөө үгтэй хүн байсан.  

Сонирхолтой яриа өгсөн танд баярлалаа. Та 
бүхнийг бөхийн босоо цагаан хийморь мөнхөд 
ивээх болтугай.
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1000 МОД СУУЛГАЛАА

Оюу Толгой ХХК-ийн “Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
харилцааны хэлтэс”-ээс хэрэгжүүлж байгаа 
Говийн шим хөтөлбөр 2011 оноос эхэлж 
хэрэгжсэн бөгөөд энэ жил Газар тариалангийн 
хөтөлбөрийг Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо сумдад 
амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. 

Манлай сумын хувьд 2.5 га газрыг хашаажуулсан 
бөгөөд энэхүү талбайд мод тарьж хойшид 
талбайг салхи, элсний нүүдлээс хамгаалах,  
өнгө үзэмжийг сайжруулах, газар доорхи усны 
нөөцийг хадгалах зорилгоор орон нутгийн ЗДТГ, 
иргэд, Манлай нутгийн шим ногоочдын бүлэг, 
Оюу Толгой ХХК-ийн мод үржүүлгийн газрыхан 
хамтарч 1000 мод суулгалаа.

Энэхүү суулгацуудыг мод үржүүлгийн газраас 
үнэ төлбөргүй авсан бөгөөд цаашид тус талбайд 
тариалан эрхэлж байгаа Манлай нутгийн шим 
бүлгийхэн арчилж хамгаалж ажиллах юм. 

“Үндэсний үйлдвэрлэл” үзэсгэлэн, худалдаа 11 
дүгээр сарын 8-11-ний өдрүүдэд Өмнөговь 
аймгийн төв Даланзадгад хотноо амжилттай 
болж өндөрлөлөө. 

Энэ үзэсгэлэн худалдааг Улаанбаатар хот болон 
бусад аймгуудын үндэсний болон жижиг дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг уулзуулж, туршлага 
солилцуулах, бараа бүтээгдэхүүнийг нь олон 
нийтэд сурталчлах, борлуулах зорилгоор зохион 
байгуулсан юм. 

Өмнөговьчууд гурван өдрийн турш говьд 
үйлдвэрлэдэггүй зөгийн бал, утсан загас болон 
монгол буйдан, монгол дээл, эсгий гутал, ноос, 
ноолууран бүтээгдэхүүнийг ихэд сонирхож, сэтгэл 
хангалуун худалдан авч байлаа. 

Уг арга хэмжээг Өмнөговь аймгийн Засаг дарыгн 
Тамгын газар, “Дэлхийн энхийн их наадам” 
ТББ зохион байгуулж, Хөдөлмөрийн яам, Алтай 
констракшн ХХК дэмжин хамтран ажилласан 
байна.

Энэ үеэр бусад аймгуудаас ирсэн зочид 
Монголын хамгийн том уул уурхайн бүтээн 
байгуулалтын талаар мэдээлэл авах, хэрхэн 
ханган нийлүүлэгч болох боломжийг судлах 
зорилгоор Оюу Толгойн уурхайн Мэдээллийн төв, 
Бизнес хөгжлийн төвүүдээр зочилсон юм.

ҮНДЭСНИЙ 
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ ДЭЛГЭВ
Оюу Толгойн уурхайн Мэдээллийн болон Бизнес 
хөгжлийн төвд зочлов
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ХҮҮХЭД, ЗАЛУУСТ 
МОРИН ХУУР ЗААЖ 
БАЙНА
Баян-Овоо сумын Соёлын төвөөс 
санаачлан, хүүхэд, залууст морин 
хуурын сургалт зохион байгуулж 
байна. Сургалтаа нутгийн уугуул 
иргэн Монгол улсын хан хуурчийн 
залгамж халаа болсон залуу морин 
хуурч Б.Зоригтбаатартай хамтран 
тусгай төлөвлөгөөгөөр явуулж 
эхэллээ. Тэрээр Соёл, урлагийн их 
сургууль төгссөн бөгөөд Европын 
холбооны улсуудад ардын урлагаа 
сурталчлан таниулж байсан шилдэг 
мэргэжилтний нэг юм. 

Б.Зоригтбаатар “Төрөлх сумынхаа 
90 жилийн ойд зориулан өөрийн 
сурч мэдсэн зүйлээрээ бэлэг барих, 
өвлүүлэх бодолтой байна. Энэ бол 
ирээдүй хойч үе болсон хүүхдүүдэд 
маань хэрэгтэй ажил” хэмээн ярилаа. 
Баян-Овоо сумаас олон ардын 
авьяастан төрөн гарсан бөгөөд 
тэдний нэг нь Монгол улсын Соёлын 
гавьяат зүтгэлтэн ерөөлч, магтаалч, 
төрийн хан хуурч Ц.Цэрэндорж юм. 
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АЙМГИЙН АЛДАРТ УЯАЧ 
Б.БААТАРХҮҮГИЙН ЦОЛНЫ 
МЯЛААЛГА БОЛОВ
Төр, засгаас дэлхийд ховордсон, зөвхөн Ази 
тивд амьдардаг хоёр бөхт тэмээг өсгөх, ашиг 
шим, үнэлэмжийг нь нэмэгдүүлэх олон бодлого 
журам гаргаж байгаа юм. Үүнийг орон нутгаас 
дэмжсэн нь тэмээчдэд ч бас урам зориг өгсөн 
ажлууд болж байна. Говь нутгийн малчид сүүлийн 
жилүүдэд тэмээн сүргээ хамгаалж, өсгөн үржүүлэх 
сонирхолтой болсноор тоо толгой нь ч нэмэгджээ. 
Үүний зэрэгцээ тоо толгойноос гадна зарим 
чиглэлээр дагнан өсгөх болжээ. Тийм тэмээчний 
нэг Баян-Овоо сумын Хар заг багийн малчин, 
аймгийн алдарт уяач Б.Баатархүү юм. Түүний хувьд 
удам дамжсан тэмээчин бөгөөд сүүлийн жилүүдэд 
хурдан тэмээ өсгөн үржүүлэх талаар сум орон 
нутагтаа хошуучлан ажиллаж байгаа тэргүүний 
залуусын нэг юм. 

Тэрээр уяачийн алдараа тэмдэглэх баяраа 
тэмдэглэж, эргэлдээ сумуудаас ирсэн 40 хурдан 
ат, мөн 40 орчим хурдан тайлаг уралдлаа. Хурдан 
атны уралдаанд Номгон сумаас ирж уралдуулсан 
Б.Энхболдын ухаа бор ат тэргүүлж, Баян-Овоо 
сумын Ц.Бямбатогтохын хүрэн ат аман хүзүүдэж, 
гуравт Цогтцэций сумын Д.Энхтайваны цагаан ат, 
дөрөвт Баян-Овоо сумын Ц.Бямбатогтохын хүрэн 
ат, тавд Баян-Овоо сумын аймгийн алдарт уяач 
Б.Баатархүүгийн шар ат тус тус хурдлав. Хурдан 
тайлагны уралдаанд Баян-Овоо сумын Хар заг 

багийн тэмээчин Монгол улсын үндэсний спортын 
мастер Д.Чулуунбаатарын хүрэн тайлаг түрүүлж,   
хүрэн тайлаг аман хүзүүдэж, Баян-Овоо сум Хар заг 
багийн тэмээчин Монгол улсын үндэсний спортын 
мастер Б.Одгарагийн шар тайлаг гуравт хурдаллаа. 
Харин дөрөвт Өмнөговь Баян-Овоо сумын тэмээчин 
Д.Хүрэлбаатарын хар тайлаг, тавд Баян-Овоо 
сумын тэмээчин Б.Ширнэнгийн хүрэн тайлаг тус тус 
хурдалж, энэ жилийн тэмээний өвлийн наадмын 
анхны айраг, түрүүгээ хүртэцгээлээ.

Б.Баатархүү тэмээгээ уналга э дэлгээний 
чиглэлээр ашиглахаас илүүтэй дараахь чиглэлд 
онцгойлон өсгөн үржүүлж байна. Хурдны болон 
спорт чиглэлээр өсгөх. Сүүлийн жилүүдэд тэмээг 
спортын буюу хурдны чиглэлээр өсгөж байна. 
Хурдан тэмээний үнэлэмж өсч, говьчууд өвөл 
тэмээгээ уралдуулж наадах болсон. Энэ нь 
тэмээнийхээ хурдны удам угсааг сайжруулах нэг 
эх үүсвэр болжээ. Сүү, цагаан идээний чиглэлээр 

өсгөх. Тэмээний сүү цагаан идээ нь хүний биед 
хэрэгцээтэй олон амин дэм агуулдаг. Тиймээс 
сүүлийн үед тэмээний сүүгээр үйлдвэрлэсэн цагаан 
идээ, айраг, хоормог, ааруулыг ард иргэд хүнсэндээ  
хэрэглэх хүсэлтэй болжээ. Иймд сүү, цагаан идээний 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр удам угсааг 
сайжруулан өсгөх болно.

Ноосны чиглэлээр өсгөх. Дэлхий нийтээрээ 
экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн хэрэглэх хүсэлтэй 
болжээ. Тэмээний болон торомны 100 хувийн 
ноосоор хийсэн бүтээгдэхүүн зах зээлд эрэлт 
хэрэгцээтэй байна. Тэмээчид тэмээгээ ноосны 
чиглэлээр өсгөх хүсэлтэй болжээ. Тэрээр “Одоо 
тэмээний махны хэрэглээ ерөнхийдөө их багасчээ. 
Тийм болохоор бид зах зээлээ мэдэрч, бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэж мэдэрч эхэллээ” хэмээн 
ярьсан юм. 
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БАЯН-ОВООГИЙН ХҮҮХДҮҮД 
ЭКО СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАНА

Баян-Овоо сумын Б.Доржийн нэрэмжит ерөнхий 
боловсролын сургууль “Эко сургууль” болох зорилт 
дэвшүүлэн ажиллаж байна. Орон нутагт уул уурхайн 
үйл ажиллагаа явуулдаг Мөнх Ноён Суварга ХХК 
энэхүү санаачилгыг дэмжин, МУИС-ийн “Эко 
боловсролын төв”-тэй хамтран сургалт зохион 
байгууллаа. Энэ удаагийн сургалт экологийн ул мөр, 
хог хаягдал, эко сургууль болох 7 алхам, сургуулийн 
гадаад, дотоод орчныг үнэлэх дадлага, мод тарья, 
эко сургуулийн жилийн төлөвлөгөөг хамтран 
гаргах зэрэг хөтөлбөрөөр явагдлаа. Сургалтаар 
сурагчид экологийн боловсрол олгох болон байгаль 
хамгаалал, танин мэдэхүйн сургалтад хамрагдаж, 

байгаль орчны өнөөгийн байдал, цаашдын 
хандлага, зохистой ашиглалт, зөв үйлдлийн талаар 
мэдлэг, мэдээлэлтэй болж, сургуулиа байгальд 
ээлтэй замаар хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах 
арга замуудыг мэдэж, эко зөвлөлийнхөө нэг жилийн 
төлөвлөгөөг гишүүд, эко боловсролын төвийн 
мэргэжилтнүүдийн тусламжтай боловсруулсан 
байна. 

Ингэснээр “Эко зөвлөл” анхны алхмаа хийх, ажлын 
чиг хандлагаа тодруулах үндсэн нөхцөл боллоо. 
“Баян-Овоо сумын сургууль нь аймагтаа анхны эко 
сургууль болох алхам бүрдлээ”хэмээн сургагч багш 
Ж.Оюунбилэг, ахлах мэргэжилтэн Р.Сүнжидмаа 

нар ярьж байлаа. Үүний зэрэгцээ сурагчид, өсвөр 
насныхны байгаль орчин экологийн боловсрол 
олгох үйл дэмжиж, хамтран ажилласан Мөнх Ноён 
Суварга ХХК-ийн ажилчдад талархлаа илэрхийлсэн 
юм.

Дашрамд өгүүлэхэд “Эко боловсролын төв” нь 1957 
онд залуу байгальчдын төв станц нэртэйгээр анх 
байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл хүүхэд, 
өсвөр үеийнхэнд байгаль орчны боловсрол олгох 
сургалт тасралтгүй явуулж, тэднийг байгальд 
хайртай болгон хүмүүжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж 
иржээ. 

Өнөөдөр тус төв цэцэрлэгийн наснаас эхлэн бүх 
насны хүүхэд, насанд хүрэгчид, иргэд, аж ахуйн 
нэгж байгууллагад зориулан төвийнхөө орчинд 
түшиглэсэн байгаль хамгаалал, танин мэдэхүй, анги 
хамт олонд зориулсан танин мэдэхүйн явуулын 
болон эко сургууль, байгууллага болоход зөвлөх 
сургалт, музей, хүлэмж, цэцэрлэгт хүрээлэнтэй 
танилцуулах, зөвлөгөө өгөх, ЕБДС-ийн биологи, 
экологийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, 
цэцгийн болон мод ургамалын худалдаа, 
тасалгааны цэцэг, хүнсний болон нарийн ногоо, мод 
тарих сургалт, байгаль орчны холбогдолтой бусад 
бүх сэдвээр захиалгат сургалт зэрэг ажлууд явуулж 
байна.
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Томоохон компанийн инженертэй уулзаад ярилцаж 
суухад “Сайн гагнуурчин ажилд авах гээд олдохгүй 
хэцүү байна” гэдэг үгийг хэдэнтээ хэлсэн. Үнэхээр 
манайд нарийн мэргэжлийн сайн ажилтан ховор 
болжээ. Компаниуд эрж, хайгаад олдохгүй байна 
гэдгээ ч хэлээд байгаа. Өнөөдөр сайн ажилтан 
байгууллагын амин чухал хэрэгцээ, амжилтын 
түлхүүр нь болж. Манай улсад сүүлийн жилүүдэд 
бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байна. 
Барилга байгууламж, үйлдвэр, дэд бүтэц, зам гээд 
олон салбарт зэрэг явагдаж байгаа нь ямархан цар 
хүрээ, хэтийн төлөвтэй болохыг харуулж байх шиг. 

Гэхдээ бүтээн байгуулалт хэр эрчимтэй явагдах нь 
чадварлаг, мэргэжилтэй ажиллах хүчнээс хамаарах 
нь мэдээж. Сайн ажилтан бэлтгэхийн тулд тэднийг 
сургах сургууль, ая тухтай амьдрах оюутны байр, 

дадлага хийх орчин үеийн тоног төхөөрөмж, 
лаборатори, чадварлаг багш нар хэрэгтэй. Энэ 
бүхнийг бэлтгэх, авах, барьж байгуулахад хөрөнгө 
оруулалт шаардлагатай. Зөвхөн хэрэгтэй гээд 
ярих, төлөвлөх биш шуудхан, яаралтай хэрэгжүүлэх 
шаардлага өнөөдрийн эрэлт хэрэгцээнээс урган 
гарсан. Тиймээс Оюу Толгой ХХК нийгмийн 
хариуцлагаа биелүүлж, хувийн хэвшлээс анх 
удаа энэ хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд 
мэргэжлийн боловсролын салбарт томоохон 
хөрөнгө оруулж байгаа юм. Томоохон гэдгийг 
126 сая ам.доллар буюу өнөөдрийн ханшаар 200 
орчим тэрбум төгрөг хэмээн илүү тодруулж болно. 
Цар хүрээ, хугацаа, хэмжээний хувьд ч Монголдоо 
хамгийн том нь болох энэ хөрөнгө оруулалт олон 
чиглэлийг хамарсан учраас бүгдийг нь багтааж 
бичнэ гэвэл олон хуудас болох нь мэдээж. Тиймээс 
барилга бүтээн байгуулалтын ажлаас өгүүлэхээр 
шийдлээ.

“Мэргэжлийн сургуулиуд баахан онол үзэж байгаад 
төгсдөг. Ажил дээрээ гараад сайн ажиллаж 
чадахгүй байна” гэсэн яриа их бий. Зарим талаар 
үнэний ортой үг. 

Оюу Толгой компани Улаанбаатар хотын Налайх 
дүүрэг дэх Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвд 200 гаруй сая төгрөгийн өртөг бүхий авто 
засвар, цахилгаан, гагнуурын тоног төхөөрөмж өгч, 
дадлага хийх төвийг нь байгуулсан. Яг үйлдвэрлэл 
дээрхи дадлага шиг орчин бүрдүүлж. Энэ ажлыг 

“Орчин үеийн дадлагын тоног төхөөрөмж өгсөн 
явдал бол багш, оюун сурагчдын хүсэн хүлээсэн 
зүйл байсан гэж бодож байна. Та бүхний оруулсан 
хөрөнгө оруулалт бол Монгол улсын хөгжил 
дэвшил, үүн дотроо хүний нөөцийг нэмэгдүүлэхэд 
онцгой хөрөнгө оруулалт боллоо” хэмээн УИХ-ын 
гишүүн, Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятав үнэлж 
байсан юм. 

Хэдхэн жилийн өмнө хөдөө ажилгүй байсан 
залуучууд өнөөдөр уурхайд аварга том хүнд 
даацын машин жолоодож явна. Бас шинэ 
мэргэжил эзэмших, уурхайд ажиллах, өмнийн говь 
дахь их бүтээн байгуулалтад оролцох хүсэлтэй 
залуус ч олон бий. Оюу Толгой ийм хүмүүсийн 
ирээдүйд, амьдралд нь хөрөнгө оруулж, Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд Техникийн сургалтын 
төв барьж, ашиглалтад оруулсан. Нийтдээ 3,6 
орчим тэрбум төгрөгийн өртөгтэй энэ төв сургалт, 
дадлагын танхимтай, техник, тоног төхөөрөмжөөр 
иж бүрэн тоноглогдсон. Энэ төвөөр дамжуулан 
Оюу Толгой компани олон төрлийн сургалт явуулж 
байгаа. Бас механикч, гагнуурчин, цахилгаан зэрэг 
мэргэжлүүдээр 20-24 долоо хоногийн дадлага хийх 
боломж бүрдүүлжээ. 

Бидний мэдэх хуучны найрамдалын Дархан хот бол 
бүтээн байгуулалт өрнөж, амьдрал буцалж байсан 
түүхтэй, үйлдвэрийн бүс нутаг. Ийм хэрэгцээг 
тооцон ууган сургуулийн нэг болох ШУТИС-ийн 
Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн

ҮЛ ТАСРАХ ӨГӨӨЖ-1
Мэргэжлийн сайн ажилчин 
амжилтын түлхүүр
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 сургуулийн барилгыг өргөтгөж, оюутны дотуур 
байр барьж, өнгөрсөн оны сүүлчээр хүлээлгэн 
өгсөн. Энэ үеэр УИХ-ын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайд 
Я.Санжмятав “Сургууль 31 жилийн дараа шинэ 
байрандаа орж байна. Ингэснээр оюутнуудын 
сурах бололцоо нэлээд нэмэгдэнэ. Политехник 
коллеж ойр орчмын хүүхдүүд сурдаг биш үндэсний 
хэмжээнд боловсон хүчин бэлтгэх сургууль. Иймээс 
шинэ дотуур байртай болсноор элсэлт нэмэгдэх 
боломж бүрдэнэ” хэмээн хэлсэн. 

Үнэхээр үндэсний хэмжээнд мэргэжилтэй ажилтан 
бэлтгэж эхлэхэд энэ хөрөнгө оруулалт ёстой л 
“нүдээ олсон” гэхэд болно. Өргөтгөл хийснээр тус 
сургуулийн сургалтын орчин, хүчин чадал, тоног 
төхөөрөмж нэмэгдэж дөрвөн мэргэжлээр сургалт 
явуулах боломжтой болсон билээ. Үүний зэрэгцээ 
250 оюутны байранд 370-аад оюутан амьдарч 
байсан бол нэмээд 108 ортой байр барьж, бүрэн 
тоноглож, тохижуулсан байна. 

Тэгвэл хэдхэн хоногийн өмнө Говьсүмбэр аймаг 
дахь Политехникийн коллежийн байрыг өргөтгөж, 
оюутны байрыг нь шинэчилж, хүлээлгэн өглөө. 
Сургуулийн байрыг өргөтгөснөөр 950 оюутан 
хүлээн авах хүчин чадалтай болсон. 

Үүний зэрэгцээ оюутны байрны зориулалтаар үл 
хөдлөх хөрөнгө худалдан авч, иж бүрэн зассан 
бөгөөд 250 оюутан тохилог орчинд амьдрах 
боломж бүрдэж, 30 багшийн орон байрны асуудлыг 
шийдсэн байна. Түүнчлэн бүх төрлийн спортын 

уралдаан, тэмцээн, биеийн тамирын хичээл явуулах 
боломжтой олон улсын стандартын шаардлага 
хангасан хэрэгсэлээр тоноглосон спорт, урлагийн 
заал хүлээлгэн өгчээ. 

Энэ сургуулийн талаар Говьсүмбэр аймгийн Засаг 
дарга Л.Одсэр “Монгол улс баялгийнхаа үүдийг 
нээсэн өнөө үед дэлхийд өрсөлдөхүйц өндөр ур 
чадвартай уул уурхайн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд 
манай Политехникийн коллеж хувь нэмрээ оруулах 
нь дамжиггүй” хэмээн онцолж байсан юм. 
Өнөөдөр Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт 
Техник технологийн сургууль баригдаж байна. 
Нийтдээ 6000 ам метр талбай бүхий сургалт, 
үйлдвэрлэлийн хичээлийн байр, 2500 ам метр 
талбайтай оюутны дотуур байр, багш нарын орон 
сууц, спортын талбай, спортын танхимаас бүрдэх 
иж бүрэн цогцолбор. Бас энэ газрыг ч зүгээр 
нэг сонгоогүй. Оюутны хотхон барих бодлогыг 
жишиг болгон эхлүүлж байгаа юм. Тус сургуулийн 
барилгын давуу тал нь эрчим хүч, дулааныг дээд 
зэргээр хэмнэх дэвшилтэт технологи ашиглаж 
байгаа. Барилгын нүүрэн талын ихэнх талбайг эзлэх 
цонхоор нарны энерги авах боломжтой. 

Цонхууд нь гурван давхар, дундаа хүйтэн 
нэвтрүүлэхгүй, дулаан алдахгүй таславчтай. 
Үүний зэрэгцээ барилгын гадна талын хөөсөнцөр 
материал нь маш зузаан, дээд зэргийн шахалттай, 
хатуу учраас дулаан сайн хадгалдаг. Манай 
улс шиг эрс тэс уур амьсгалтай оронд энэ шинэ 
технологи хамгийн зөв шийдэл болж байгаа. 

Монголчуудын анхаарлын төвд орсон Өмнөговь 
аймагт уул уурхай төдийгүй төмөр зам, дэд бүтэц, 
барилга байшин гээд олон ажлууд шил шилээ 
даран хүлээж байна. Тиймээс Оюу Толгой компани 
сургалт, дадлага, ажлын байр гурвыг нэг доор 
нэгтгэх зорилгоор Даланзадгад дахь Мэргэжлийн 
сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн өргөтгөл 100 
гаруй оюутны багтаамжтай шинэ дотуур байр 
ашиглалтад оруулах юм.   

Эдгээр бүтээн байгуулалтууд хөрөнгө мөнгө, цаг 
хугацаа их шаардсан ажил хэдий ч Оюу Толгой 
компанийнхан зөвхөн өнөөдрийг биш маргааш, 
ирээдүйд гарах үр өгөөжийг нь илүү чухалд 
тооцсон юм. Энэ бол үл тасрах өгөөж. Учир нь 
мэргэжилтэй сайн ажилтан зах зээлд эрэлттэй, 
эрэлт байвал цалин хангамж нь дагаад нэмэгдэнэ. 
Цалинтай, орлоготой залуучууд ирээдүйдээ итгэлт, 
төгс амьдарна, илүү ихийг хийж бүтээнэ.  
Ийнхүү мэргэжлийн боловсролын салбарт оруулж 
байгаа хөрөнгө оруулалтууд үргэлжилсээр. Энэ 
сургуулиудаас эх орныхоо хөгжилд сэтгэл зүтгэл, 
гар бие оролцох мянга мянган залуусын цуваа зүг 
бүрт тасралтгүй хөвөрнө биз ээ. 



Орон нутгийн сонин
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Сүүлийн үед осол 
гэмтлийн тохиолдол 
нэмэгдэж байна. 
Өмнөговь аймгийн 
2013 оны Эрүүл 
мэндийн статистик 
мэдээллээс харахад 
нийт бүртгэгдсэн 
халдварт бус өвчлөлийн 
4,6 хувь, нийт нас 
баралтын 18,2 хувь 

нь осол гэмтлийн шалтгаантай байгаа бөгөөд 
өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс ихэссэн байна. 

Иймээс 2013 оны 3 дугаар сард Өмнөговь аймагт 
“Осол гэмтлээс сэргийлэхэд байгууллага, хамт олны 
оролцоог сайжруулах нь” сэдэвт  зөвлөгөөн хийж, 
тэмцэж байна. Гэсэн ч тохиолдол буурахгүй байгаа 
нь тууштай тэмцэх нь зүйтэй гэдгийг харуулж 
байна.  Ялангуяа бага насны хүүхэд осолдох нь 
элбэг болжээ. Хүүхдийн гэмтлийн нэгдүгээрт ахуйн 
гэмтэл орж байна. 

Энэ нь сургуулийн хичээл биеийн тамирын 
тэмцээнтэй холбоогүй, хүүхэд зөвхөн гэр орондоо 
байх чөлөөт цагаараа олсон осол гэмтлийг 
хэлдэг. Эцэг эх, асран хамгаалагчдын хүүхдэд 
тавих анхаарал халамж тавьж чаддаггүйгээс 
хараа хяналт сулрах, сонор сэрэмжгүй, анхаарал 
болгоомжгүй байдал улам ихсэж байгаа нь 
харамсалтай байна. Эдгээр байдлаас үүдэж Эрүүл 
мэндээрээ хохирох төдийгүй насаараа эрэмдэг 
болох, амь насаа алдах нь ч бий. Осол гэмтлүүд 
дотроос зам тээврийн осол, гэр ахуйн осол, 
түлэгдэх, осгож хөлдөх амиа хорлох нь элбэг байна. 

Бид болзошгүй осол гэмтлээс сэргийлэх нь чухал. 
Иймээс хүүхдийг хараа хяналтгүй орхихгүй байх, 
халуун зуух, тогоог хүүхэд хүрэхээргүй газарт 
байрлуулах, өвөө, эмээгийнх нь уудаг болон элдэв 
эм, бэлдмэлийг хүүхэд хүрэхээргүй хол, далд 
байлгах, муу усны цооногийг битүүмжилсэн хаалт 
тортой болгох, жорлонг цоож цуургатай байнга 
цоожилдог байх, насанд хүрэгчдэд аюулгүй 
малгайгаа өмсөж, хамгаалалтын бүсээ тогтмол 

зүүх, жолоо барьж байгаа үедээ утсаар ярихгүй, 
согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй, хурд 
хэтрүүлэхгүй байж хэвшиж чадвал осол гэмтлээс  
сэргийлж чадах юм. 

Өвчин хэлж ирэхгүй, хийсч ирдэг гэдэг шүү дээ.  
Эцэст нь хэлэхэд эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж 
амьдран, Осол гэмтлээс хамтдаа урьдчилан 
сэргийлцгээе.

Манлай сумын эрүүл мэндийн төвийн  эрхлэгч, эмч 
С. Нандинцэцэг

ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС ХАМТДАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БУЛАН
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Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн 
амьтны судалгааны ахлах ажилтан Ц.Пүрэвсүрэн 
“Ханбогдын шувууд” номоо Монгол, англи хэл 
дээр гаргасан юм. Түүний номонд багтсан жороо 
тоодгой шувууны талаар танилцуулж байна. 

Дэлхий даяар тархсан сээр нуруутан  амьтдын 
төрөл зүйлээс хамгийн олон нь жигүүртэн 
шувууд юм. Монгол оронд 500 шахам төрөл 
зүйлийн шувуу бүртгэгдсэн байдгаас 200 гаруй 
зүйлийн шувуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт бүртгэгджээ.

Эдгээрийн  ихэнхийг энэ нутгаар нүүдлийн үедээ 
дайран өнгөрдөг шувууд эзэлдэг. Монголд 
шувууд хамгийн ихээр цуглардаг 70-аад 
чухал газар байдгийн нэг нь Галбын говь юм. 
“Ханбогдын шувууд” номонд эдгээр шувуудаас 
112-ыг сонгон тэдгээрийн  таних шинж, нүүдэл, 
амьдрах орчин, идэш тэжээлийн талаархи товч 
мэдээллийг Монгол, Латин нэршил, өнгөт гэрэл 
зургийн хамт нийтэлжээ. 

“Ханбогдын шувууд” ном нь ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчид, оюутан 
залуус, орон нутгийн иргэд, гадаад, дотоодын 
жуулчин, шувуу сонирхогчдын гарын авлага 
болохуйц бүтээл юм. 

ТАНИН 
МЭДЭХҮЙН 
БУЛАН

Таних шинж: Биеийн урт 55-65 см, далавчны 
дэлхэц 125-151 см урт. Галууны хэрийн биетэй. 
Толгой, хүзүү, цээж цагаан. Нүд, хацарны доогуур 
хүзүүний хоёр талаар хар судалтай. Нуруу, сүүл 
шаргал дээгүүрээ хар хөндлөн судалтай. Голдуу 
гүйж, нуугдаж биеэ хамгаалдаг, маш сайн нуугдах 
чадвартай. 

Статус ба нүүдэл: Өндөглөн зусдаг, нүүдлийн, нэн 
ховор шувуу. 4-р сарын сүүлээр нүүдэллэн ирж, 8 
сарын сүүлээс 10-р сарын эх хооронд буцна. 

Амьдрах орчин: Манай орны цөл, цөлөрхөг 
хээрээр тааралдана. Заг, хармаг, харгана, 
зээргэнэ, баглуур зэрэг сөөглөг ургамалтай газар 
амьдарна. Газар хонхойлж 3-6 өндөг гаргана. 
Ханбогдын нутагт сөөглөг ургамалтай газар 
өндөглөн зусна.

Идэш тэжээл: Шарилжны залуу нахиа, шавж, 
гүрвэлээр хооллоно.

ЖОРОО ТООДГОЙ (Chlamydotis undulata) 


