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ЭНЭ ОНД 620 ГАРУЙ
ХҮНИЙ АМЬ НАСЫГ АВРАН
ХАМГААЛААД БАЙНА

ÒÀÍÛ ªÄªÐ Á¯Ð ÍÝÂÒÐÝÕ
ÖÀÕÈÌ ÕÓÓÄÀÑ

БИД ТҮРҮҮЛНЭ ГЭСЭН
ГАНЦХАН ЗОРИЛГОТОЙ
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ЗОЧНЫ ЯРИА

ЦАГ ҮЕ, ҮЙЛ ЯВДАЛ

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ДЭЛХИЙН
ХӨТӨЛБӨРИЙН V ДУГААР ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
дэлхийн хөтөлбөрийн V дугаар чуулган
2017 оны 05 дугаар сарын 22-26- ны
өдрүүдэд Мексикийн Холбооны Улсын
Канкун хотноо болно. Гамшгийн
эрсдэлийг
бууруулах
дэлхийн
хөтөлбөрийн V дугаар чуулган нь
2015 онд дэлхий дахинд батлагдсан
Гамшгийн
эрсдэлийг
бууруулах
Сендайн
хөтөлбөр,
Тогтвортой
хөгжлийн зорилт-2030 баримт бичгээс
хойш зохион байгуулагдаж буйгаараа

14 õîíîã òóòìûí õýâëýë

онцлог.
Чуулганд Засгийн газрын тэргүүн,
сайд, парламентын гишүүд, НҮБ-ын
дээд түвшний удирдлага болон төрийн
бус байгууллага, хувийн хэвшил, эрдэм
шинжилгээний байгууллага, иргэний
нийгэм, залуучуудын байгууллагын
5000 гаруй төлөөлөгч, хуралдааны
нээлтийн үйл ажиллагаанд Мексикийн
Холбооны
Улсын
Ерөнхийлөгч
эрхэмсэг ноён Энрик Пена Нието
оролцох юм.

Л.БАЯРСАЙХАН:

ОРОН НУТАГТ ГАМШГИЙН ҮЕД АВАХ ХАРИУ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СТАНДАРТЫГ ТОГТООСОН
Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

Харин Монгол Улсаас Шадар
сайд У.Хүрэлсүх, ОБЕГ-ын дарга,
бригадын генерал Т.Бадрал тэргүүтэй
төлөөлөгчид уг чуулганд оролцож
байна. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
дэлхийн хөтөлбөрийн 5 дугаар чуулган
нь улс орон, байгууллага, салбаруудын
хооронд харилцан уялдааг сайжруулах,
гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад
гарсан тэргүүн туршлага, мэдлэг,
мэдээллийг солилцох зорилгоор
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын
Гамшгийн
эрсдэлийг
бууруулах
газраас хоёр жилд нэг удаа зохион
байгуулдаг чуулга уулзалт юм.
Чуулганы тэргүүлэх ач холбогдол
нь засгийн газар, төрийн бус
байгууллага, эрдэм шинжилгээний
байгууллага, НҮБ-ын төрөлжсөн
байгууллагууд хамтран гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр дэлхий
дахинд батлагдсан гэрээ хэлэлцээр,
хөтөлбөр үйл ажиллагаа, тухайлбал
2005 онд батлагдсан Хёогогийн үйл
ажиллагааны хүрээ баримт бичиг,
Гамшгийн
эрсдэлийг
бууруулах
Сендайн хүрээ баримт бичгийг
хэрэгжүүлэхэд стратегийн зөвлөмж,
чиглэл гаргахад оршиж байна.

галын дуудлага гээд л.
-Тийм шүү. Онцгой байдлын албаны албан хаагчид эх орон, ард
түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж ирснийг
Монголын ард түмэн цаг ямагт өндрөөр үнэлсээр ирсэн. Манай Онцгой
байдлын газар зөвхөн Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа
явуулах бус бүсийн хэмжээнд 24 цагийн турш бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэдэг.
Өнгөрсөн он бидний хувьд амжилт бүтээлээр дүүрэн жил байлаа. ОБЕГ-ын
даргын зөвлөлийн шалгалтад манай хамт олон "А" үнэлгээтэй шалгагдсан.
Мөн аймгийн төр, захиргаа, үйлчилгээний 80 гаруй байгууллагыг ажил
үйлсээрээ манлайлж тэргүүний байгууллагаар шалгарсан. Энэ бүхэнд
дүгнэлт хийхэд, манай албан хаагчид ажил мэргэжилдээ чин сэтгэлээсээ
ханддаг, эх орон ард түмнийхээ хүлээсэн үүргээ гүнээ ухамсарладгийн үр
дүн юм.

Үргэлжлэл нь II нүүрт

Үргэлжлэл нь III нүүрт

Өмнөговь аймгийн
Онцгой байдлын
газрын дарга, хурандаа
Л.Баярсайхантай ярилцлаа.
-Онцгой
байдлын
албаны албан хаагчдад
нуруу
тэнийн
амрах
улирал
гэж
байдаггүй
бололтой. Өвөлд нь зуданд
дайчлагдаж,
хавар
нь
түймэр унтрааж, зун нь үер
усны аюул, энгийн өдрүүдэд

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ФРЭДЭРИК ЛОММ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН
АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Бүгд Найрамдах Франц Улсын
Иргэний
хамгаалалтын
асуудал
хариуцсан бүсийн зөвлөх дэд хурандаа
Фрэдэрик Ломм энэ сарын 17-19-ний
өдөр Монгол Улсын Онцгой байдлын
ерөнхий газарт ажлын айлчлал хийлээ.

Дэд хурандаа Ломм
ОБЕГ-ын дарга, бригадын
генерал Т.Бадрал, тэргүүн
дэд дарга бөгөөд штабын
дарга, бригадын генерал
Г.Ариунбуян нартай уулзаж
Онцгой байдлын албаны
талаарх мэдээллийг авч,
хоёр
орны
гамшгаас
хамгаалах
салбарын
цаашдын
харилцаа,
хамтын ажиллагааны талаар санал
солилцсон юм. Тэрбээр мөн айлчлалын
хугацаанд ОБЕГ-ын харьяа Аврах тусгай
анги, нийслэлийн Онцгой байдлын
газар, Аврах ангийн үйл ажиллагаатай
танилцлаа.

АХМАД НАСТНУУД ХӨНГӨЛӨЛТӨД ХАМРАГДАХ
БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО
Онцгой байдлын ерөнхий газрын
харьяа Давтан сургалт, сэргээн заслын
төвийн дэргэдэх "Жаргалант" сувилал
нь Онцгой байдлын албаны ажилтан,
албан хаагчид, тэдний гэр бүл, ахмадууд
болон иргэдэд сувиллын 60 ортойгоор
уламжлалт, сэргээн заслын тусламж
үйлчилгээг хүргэдэг билээ.
Тэгвэл тус сувилал нь Хөдөлмөр,
халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын
ахмад настны амралт, сувиллын
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын сонгон
шалгаруулалтад оролцож, тэнцсэн
байна.
Ингэснээр тус сувиллаар үйлчлүүлсэн ахмад
настнууд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний
газрын хөнгөлөлтөд хамрагдах боломжтой болж
байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, "Жаргалант" сувилалд

хэвтэн сувилуулсан ахмад настнууд өөрсдийн
төлсөн ор хоногийн мөнгөнийхөө тодорхой хувийг
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас
эргүүлэн авахаар болж байна.
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ЯПОНЫ ЭЛЧИН САЙД ТАКАОКА МАСАТО ОБЕГ-Т ЗОЧЛОВ
ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ
ДЭЛХИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН V ДУГААР
ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА
Түрүүч нь I нүүрт

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах газраас Байгууллага
хоорондын
тусгай
хороог
2000-2005
онд
байгуулан
гамшгаас хамгаалах олон улсын
хамтын ажиллагааг бүх шатанд
эрчимжүүлэх зорилго тавьж
ажилласан ба 2005 онд Япон
Улсын Кобе хотноо зохион
байгуулагдсан
"Гамшгийн
аюулыг бууруулах дэлхийн бага
хурал"-ын үеэр дээрх хороог
өргөжүүлж Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах дэлхийн платформыг
байгуулах
тухай
саналыг
гаргасан.
Бага хурлаас хойш нэг
жилийн дараа буюу 2006 онд
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын
Ерөнхий Ассамблейн чуулганы
тогтоолоор гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах олон улсын хөтөлбөр
үйл ажиллагааг зохицуулалтаар
хангаж хэрэгжүүлэх, стратегийн
чиглэлүүдийг
боловсруулж,
гишүүн улс орнуудад зөвлөмж
гаргах,
түншлэл
хамтын
ажиллагааг олон улс, бүс
нутгийн түвшинд хөгжүүлэх
зорилгоор Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах дэлхийн платформыг
байгуулсан.
Уг платформын хүрээнд
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
дэлхийн хөтөлбөрийн чуулга
уулзалтыг 2007 2009, 2011,

2013 онуудад Швейцарийн
Холбооны
Улсын
Женев
хотноо зохион байгуулсан бол
2015 онд Гамшгийн аюулыг
бууруулах дэлхийн чуулган Япон
Улсын Сендай хотноо зохион
байгуулагдаж, "Сендайн үйл
ажиллагааны хүрээ хөтөлбөр"ийг баталсан байдаг. Харин
2017 оны ээлжит V дугаар
чуулганыг Мексикийн Холбооны
Улсын Канкун хотноо зохион
байгуулахаар бэлтгэл ажлыг
хангаж байна.
Энэ удаагийн чуулганыг
"Сендайн үйл ажиллагааны
хүрээ хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх
удирдамжийн дэлхийн болон
бүсийн платформын талаарх
28, 49 дүгээр заалтыг үндэслэн
1. Сендайн хүрээ хөтөлбөрийн
тэргүүлэх 4 үндсэн чиглэлээр
дэлхийн болон бүс нутгийн
хэрэгжилтийг дүгнэх,
2. Олон улсын түншлэл
хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх,
3. Тогтвортой хөгжлийн
зорилт-2030-ыг хангуулах гэсэн
үндсэн зорилтын хүрээнд зохион
байгуулна.
Чуулганы үр дүн нь НҮБ-ын
Ерөнхий Ассамблейн Чуулган,
Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд,
дээд
түвшний
хөгжлийн
форумуудын
хөтөлбөрт
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
үйл ажиллагааг тусгуулахад
чухал хувь нэмэр болох юм.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, бригадын
генерал Т.Бадрал Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд эрхэмсэг ноён Такаока
Масатотай энэ сарын 15-ны өдөр уулзлаа.
Уулзалтын эхэнд бригадын генерал Т.Бадрал Монгол

Улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны
талаар танилцуулж, эдгээр үйл ажиллагаанд Япон
Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын
үүрэг, оролцоо нэн чухал байгааг онцлон тэмдэглэсэн.
Онцгой байдлын ерөнхий газар Японы ЖАЙКА
олон улсын байгууллагатай хамтран газар хөдлөлтийн
гамшгийн аюулыг бууруулах болон Улаанбаатар хотын
гал түймэртэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх хүрээнд
галын автомашин нийлүүлэх чиглэлээр тус тус төсөл
хэрэгжүүлж байсан юм.
Одоогийн байдлаар Онцгой байдлын ерөнхий
газарт газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулыг бууруулах
хоёрдугаар шатны төсөл хэрэгжиж эхлээд байна.
Элчин сайд Такаока Масато хоёр орны гамшгаас
хамгаалах салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэхэд өөрийн зүгээс хичээн ажиллахаа илэрхийлэхийн
ялдамд Япон Улсаас нийлүүлсэн гал унтраах албаны
автомашинууд өнөөг хүртэл үүргээ сайн биелүүлж байгаад
сэтгэд ханамжтай байгаагаа илэрхийлэв.

“АХИЛЛЕС-2017”-Д АЖИГЛАГЧААР ОРОЛЦЛОО
Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн
дэд дарга, бригадын генерал Г.Ариунбуян
тэргүүтэй төлөөлөгчид Швейцарийн холбооны
улсын Женев хотод энэ сарын 8-10-ны өдрүүдэд
зохион байгуулсан ХБНГУ-ын Хот дахь эрэн хайх,
аврах олон улсын хүнд болон дунд багийг дахин
үнэлгээнд оруулах "Ахиллес 2017" хамтарсан
дадлага сургуульд ажиглагчаар оролцлоо.
Тус дадлага сургуульд ШХУ, Англи, Франц
Улсаас тус бүр нэг, Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улсын хоёр нийт таван аврах баг
оролцсоноос гадна Япон, Тайван, Чилээс
ажиглагчид оролцсон юм.
Дадлага,
сургуулийн
үеэр
ОБЕГ-ын
төлөөлөгчид ШХУ-ын Хамтын ажиллагааны газрын
Хүмүүнлэгийн тусламжийн газрын захирал ноён Бесслер
болон Хот дахь эрэн хайх, аврах олон улсын зөвлөлдөх
бүлгийн шинжээч ноён Уинстон Чантай уулзаж Монгол
Улсын эрэн хайх, аврах ажиллагааны чадавхыг нэмэгдүүлэх,
Хот дахь эрэн хайх, аврах олон улсын дунд багтай болох

талаар санал солилцов.
Монгол Улсын эрэн хайх, аврах ажиллагааны чадавхыг
нэмэгдүүлэх, Хот дахь эрэн хайх, аврах олон улсын дунд
багтай болох чиглэлээр ШХУ-ын Хамтын ажиллагааны газар
болон БНХАУ-ын Газар хөдлөлтийн агентлагтай хамтран
төсөл эхлүүлэхээр ажиллаж байна.

“ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ-2017” ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ

ЗУД БИДЭНД ЯМАР ХОХИРОЛ ДАГУУЛДАГ ВЭ
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх
Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс
Монголын
Улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран
2016 оноос эхлэн гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлаар онол,
практикийн бага хурлыг уламжлал болгон
зохион байгуулж байна.
Манай орны хувьд нийгэм, эдийн засагт
ихээхэн хохирол үзүүлдэг гамшгийн нэг нь
зудын гамшиг байдаг.
Тийм ч учраас энэ жилийн онол практикийн
бага хурлаар зудын гамшгийн асуудлыг хөндөж
зудын аюулаас эрт сэрэмжлүүлэх, эрсдэлийг
бууруулах, малчдын даван туулах чадварыг
нэмэгдүүлэх, зудын эрсдэлийг тооцох, зудын
гамшгийн сургамж зэрэг гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлын
талаар хэлэлцсэн юм.
ОБЕГ-ын тэргүүн дэд дарга, бригадын
генерал Г.Ариунбуян "Гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал-2017"
онол практикийн бага хурлыг нээж хэлсэн
үгэндээ, "НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаар
батлагдсан "Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд",
"Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг Парисын
конвенц", "Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ"
зэрэг дэлхий нийтээр дагаж мөрдөж буй
томоохон баримт бичгүүдийг өөрийн үндэсний
онцлогтоо тохирсон нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн хэтийн бодлоготойгоо уялдуулан
урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөтэйгээр
бүс нутаг, үндэстэн, орон нутаг, олон нийтийн

түвшинд хэрэгжүүлэх явдал тулгамдсан
асуудлын нэг болж байна.
Иймээс онол, практикийн бага хуралд
оролцож буй эрдэмтэн, судлаач, мэргэжилтнүүд
та бүхэн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны
тулгамдаж буй асуудлуудад анхаарлаа хандуулж,
цаашид гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг
шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулж,
удирдах, дэвшилтэт технологид тулгуурласан

шийдлийг олоход үнэтэй хувь нэмрээ оруулна
гэж итгэж байна" хэмээн онцолсон.
Мөн МУЗН-ийн ерөнхий нарийн бичгийн
дарга Н.Болормаа, "Бид гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах чиглэлээр хэдэн ч төгрөг зарцуулж
болно. Гэхдээ бид нэг төгрөгийн ч үр ашгийг
урьдчилан тооцож, шинжлэх ухаанч талаасаа
бүх үйл ажиллагаагаа уялдуулах нь хамгийн
чухал гэж үзэж хоёр дахь жилдээ энэ онол

практикийн бага хурлыг зохион байгуулж
байна.
Түүнчлэн гамшгаас хамгаалах эрхзүйн
орчинг илүү тодорхой оновчтой болгоход
Улаанзагалмайн нийгэмлэг төрдөө туслах
үүрэгтэй.
Тиймээс бид УИХ-д Улаанзагалмайг дэмжих
парламентын бүлэг гэж хоёр дахь парламентаа
байгуулсан. Нийт 19 УИХ-ын гишүүн, улс
төрийн намын олон төлөөллөөс бүрдсэн энэхүү
парламент нь гамшгаас хамгаалах эрхзүйн
орчинг илүү боловсронгуй болгоход бидэнд
дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм" гэлээ.
Энэ удаагийн онол практикийн бага
хуралд ОБЕГ, ХХААХҮЯ, МУЗН, УЦУОСМХ,
НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага,
Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Японы хүүхдийг
ивээх сан зэрэг байгууллагын эрдэмтэн
судлаачид оролцож гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлын нэг болох
зудын эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр санал,
зөвлөмжөө тусгасан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж
тулгамдсан асуудлыг зөвшилцөж, Онцгой
байдлын ерөнхий газар, холбогдох яам,
агентлаг, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад
хандаж зудын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
чиглэлээр цаашид авч хэрэгжүүлэх арга замыг
тодорхойлох зөвлөмжийг гаргасан юм.
"Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд
тулгамдаж буй асуудал-2017" онол практикийн
бага хуралд тавигдсан зарим илтгэлийг товчлон
та бүхэнд хүргэж байна.
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ОРОН НУТАГТ ГАМШГИЙН ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ СТАНДАРТЫГ ТОГТООСОН

Төгсгөл. Түрүүч нь I нүүрт
-Онцгой байдлын байгуулла
гын хэмжээнд аймаг, орон
нутаг дахь анги, салбарынхаа
статусыг нэмэгдүүлсэн. Аймаг
төдийгүй бүсийн хэмжээнд
үйл ажиллагаа явуулдаг танай
газрын хувьд үүрэг хариуцлага
тэр хэрээр нэмэгдсэн болов уу?
-Өмнөговь
дахь
Онцгой
байдлын хэлтсийн үйл ажиллагааг
өргөжүүлж, өөрөөр хэлбэл статусыг
нь нэмэгдүүлснээр манайх газрын
зохион
байгуулалтад
шилжсэн.
Өмнөговь аймаг газар нутаг уудам,
дэлгэр, эрс тэс уур амьсгалтайн дээр
зун, намартаа хөрсөн дээрээ маш их
халдаг онцлогтой. Газар нутгийн хувьд
ч бусад аймгаас том шүү дээ. Тиймээс
Засгийн газрын 2016 оны 66 дугаар
тогтоолоор Цогтцэций, Ханбогд,
Гурвантэс суманд Гал түймэр унтраах,
аврах гуравдугаар зэрэглэлийн ангийг
байгуулах шийдвэр гарсан.
Өнгөрсөн
онд
Цогтцэций
суманд Гал түймэр унтраах анги
шинээр байгуулж үйл ажиллагааг нь
жигдрүүлсэн. Гурван тэс, Ханбогд
сумдын тухайд 2018 оны эхний улиралд
багтаан шинэ анги байгуулахаар
бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын тог
тоол, Шадар сайдын тушаалаар
Онцгой байдлын албаны хэмжээнд
үйл ажиллагааны стратеги, зохион
байгуулалтын шинэ бүтцээр ажиллаж
эхэллээ. Шинэчилсэн бүтцээр иргэдэд
төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх,
гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед
иргэдэд цаг алдалгүй тусламж үзүү
лэх зорилгоор орон нутагт бүсийн
удирдлагын төвүүдийг байгуулсан.
Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын
газрын хувьд өмнөд бүсийн аймгуудын
Онцгой байдлын газруудыг удирдлага,
зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах
юм. Энэ асар том хариуцлага, итгэл
найдварыг бид итгэл зүтгэл, бусдад
үзүүлэх үлгэр дууриалаар хариулах
учиртай.
-Шинээр
байгуулагдсан
болон байгуулах ангийн хүчин
чадал ямар байх вэ?
-Өмнөговь аймгийн Онцгой байд
лын газар өнөөдрийн байдлаар Гал
түймэр унтраах, аврах 21, 44 дүгээр
анги гэсэн хоёр салбартайгаар үйл
ажиллагаагаа явуулж байна. Нутаг
дэвсгэр, хүн амтай харьцуулбал газ
рын хүчин чадал хаанаа ч хүрэхгүй.
Нөгөөтэйгүүр, манай аймагт Оюутол
гойгоос гадна орон нутгийн хэмжээнд
үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн
аж ахуйн нэгж олон бий. Уул уурхай
хөгжихийн хэрээр хүн амын нягтаршил
нэмэгддэг. Тиймээс хүн олноор
суурьшсан Ханбогд, Гурвантэс суманд
шинэ анги байгуулах асуудлыг тавьсан.
Шинэ анги байгуулагдана гэдэг тэр
хэрээр боловсон хүчин, техник тоног
төхөөрөмж шаардагдана шүү дээ.
-Таны ажлын онцлогийг
ойлгож
байна.
Боловсон
хүчний чадавх, техник тоног
төхөөрөмж, парк шинэчлэлт
гээд шийдвэл зохих олон
асуудлыг та зангидаж буй. Ер
нь орон нутагт парк шинэчлэлт
ямар төвшинд хийгдэж ирэв?
-Нөхцөл байдал жилээс жилд
сайжирч байгааг энд онцлон хэлэхийг

ОНЦГОЙ МЭДЭЭ

хүсч байна. Монгол Улсын Засгийн
газар, Монгол Улсын Шадар сайд,
Онцгой байдлын ерөнхий газрын
удирдлага парк шинэчлэлтийн асуудалд
онцгой анхаарал тавьж байгаа.
Миний мэдэж буйгаар Шадар сайдын
санаачлага, дэмжлэгтэйгээр техникийн
шинэчлэлд зориулан 20 гаруй тэр
бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт
Онцгой байдлын албаны хэмжээнд
хийгдсэн. Энэ хүрээнд Өмнөговь
аймагт өнгөрсөн жил Солонгос улсад
үйлдвэрлэгдсэн гал унтраах зургаан
автомашин нийлүүлэгдсэн. Түүнчлэн
аврах салбарын автомашиныг бү
рэн тоноглосон гэхчилэн парк
шинэчлэлтийг чамлахааргүй түвшинд
шийдвэрлэсэн. Мөн орон нутгийн
зүгээс бидний ажлыг дэмжин аврах
ажиллагааны
багаж
хэрэгслээр
хангасан.
-Албан хаагчдынхаа нийг
мийн асуудлыг хэрхэн шийдэж
байна вэ. Ер нь та ямар
байгууллага хүлээж авсан бэ?
-Онцгой
байдлын
хэлтсийн
даргаар 2015 онд томилогдож ирсэн
даруйдаа албан хаагчдынхаа ажиллах
орчныг бүрдүүлэхийг чухалчилж, хамт
олныхоо дэмжлэгтэйгээр маш богино
хугацаанд зорьсондоо хүрсэн.
Хамгийн гол нь сэтгэл юм билээ.
Эдүгээ манай албан хаагчид хэлтэс,
тасаг, салаагаараа сар бүр нэг бүтээлч
ажлыг санаачилж, түүнийгээ ажил
хэрэг болгодог. Аливаа санаачлага
жижигддэггүй. Албан хаагчид маань
хоорондоо бүтээлээрээ өрсөлддөг
болсон. Тийм сэдлийг төрүүлж
чадах нь удирдах албан тушаалтны
үүрэг юм л даа. Та бүхэн сая манай
байгууллагын хашааны хаалгаар орж
ирээд бидний цэвэр, цэмцгэр байдал,
юмханаар юм хийсэн зэргийг хараад
магтсан. Тэр бүхнийг чинь манай хамт
олон ажлынхаа зав чөлөөгөөр хийсэн

юм. Ёслол хүндэтгэлийн өргөөтэй
байгууллага Өмнөговь аймагт ганцхан
бий. Тэр нь манайх. Үүрэг гүйцэтгэж
байгаа албан хаагчдын амралт болоод
түймэрт явж ирээд усанд орж хувцсаа
угаах өрөө, саун зэргээ өөрсдийнхөө
хүч хөрөнгө, нөөц бололцоог ашиглаж
барьсан. Өөдлөх айл үүднээсээ гэдэг.
Бидэнд хийхээр төлөвлөсөн зүйл
зөндөө байна. Шинээр байгуулагдах
анги, салбараа ч газраас дутахааргүй
хөгжүүлнэ. Сайхан орчинд сэтгэл
тайван ажиллаж байгаа хүний ажлын
ачаалал даах чадвар нь хүртэл өөр
байдаг. Миний дараагийн зорилго бол
албан хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг
шийдэх явдал. Өнөөдрийн байдлаар
албан тушаалын зургаан айлын орон
сууцыг барьж ашиглалтад орууллаа.
Нутгийн албан хаагчдын хувьд орон
гэргүй айлын хашаанд гэр түрээслэн
амьдардаг хүн байхгүй. Өнгөрсөн
жил таван албан хаагч шинээр газар
авч хашаа, хувийн орон сууц барьж
нүүн орсон. Манайхан бие биеэ их
дэмждэг. Нэгнийгээ хашаа, байшин
барьж эхэлбэл хамт олноороо тусалж
дэмжихээс гадна барилгын материал
оруулж ирдэг аж ахуйн нэгжтэй
гэрээ хийн шаардлагатай барилгын
материалыг нь зах зээлийн үнээс
доогуур үнээр аваад өгөх жишээний.
Энэ дашрамд, орон нутагт бидний
ажил үүргийг хамгийн ойроос мэдэрч,
тусалж дэмжиж байдаг аймгийн
удирдлагууддаа талархаж байдгаа
илэрхийлмээр байна.
"Говийн чоно" олон улсын
сургалт дадлага сургуулийн үеэр ОБЕГын дарга, бригадын генерал Т.Бадрал
Өмнөговь
аймагт
ажиллахдаа
аймгийн удирдлагуудтай уулзаж,
албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэх хүрээнд аймаг, орон
нутгаас дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтийг
тавьсан. Аймаг, орон нутгийн зүгээс

хоёр албан хаагчид маань орон сууц
худалдан авахад зориулж тус бүр 10
сая төгрөгийн туслалцаа үзүүлэхээр
болсон. Албан хаагчид маань тун
баяртай байгаа. Мөн Онцгой байдлын
газрын удирдлагын албан тушаалын
орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэж
өглөө.
.-Өмнөговь аймаг сүүлийн
арван жилд хурдацтайгаар
хөгжиж буй. Байгалийн баял
гаа эдийн засгийн эргэлтэд
бүрэн оруулж чадаж байгаа
аймаг бол танайх. Хөгжилтэй
зэрэгцээд аюулгүй орчны тухай
яригдах нь зүйн хэрэг байх. Уул
уурхайн компаниудын аюулгүй
ажиллагаан дээр хэр хяналт
тавьж чадаж байна вэ?
-Өмнөговь аймагт уул уурхайн
жижигхэн
нөхөрлөлөөс
дэлхийн
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг том
компани ч бий. Манай байгууллагын
зүгээс үйлдвэрлэл явуулахаар анхны
шан татсан тэр мөчөөс нь хамтран
ажиллаж,
аюулгүй
ажиллагааны
стандарт шаардлагыг тавьж, уул
уурхайн компани, бүр аврах бүлэгтэй
байхыг шаардан үйл ажиллагаанд
нь хяналт тавьсаар ирсэн. Газар
хөдлөлт, гамшиг ослын үед яах ёстой
вэ, гал гарсан үед ямар арга хэмжээ
авах талаар заавар, зөвлөгөөг сар,
улирал бүр өгдөг учраас ийм төрлийн
дуудлага харьцангуй бага, бараг
байхгүй гэж хэлж болно. Бидний зүгээс
сургалт, семинарыг байнга явуулж,
харилцан мэдээлэл солилцдог нь
үр дүнгээ өгдөг болов уу. Хамгийн
сүүлд манай Онцгой байдлын газар

ахуй нэгж газар, компани, төрийн
байгууллагуудад мэдээлэл, зөвлөмж,
зааварчилгаа бүхий зурагт хуудас
тараан сургалт явуулдаг.
-"Говийн чоно-2017" олон
улсын
дадлага
сургуулийг
анх удаа орон нутагт зохион
явууллаа. Аймгийн Онцгой
байдлын газрын хамт олон ч
голлох үүрэгтэй оролцлоо. Олон
улсын сургалтыг амжилттай
зохион байгуулж чадсан хэмээн
ОБЕГ болон АНУ-ын Номхон
далайн командлал дүгнэсэн?
-"Говийн чоно-2017" гамшгийн
хор уршгийг арилгах олон улсын
сургалт, дадлага сургуулийг "Гамш
гийн үеийн бүс нутгийн удирдлага,
харилцан ажиллагаа" сэдэвтэйгээр
анх удаа өмнөд бүсийн аймгуудын
гамшгийн үеийн харилцан ажиллагааг
жигдрүүлэх, мэргэжлийн байгуулла
гуудын уялдаа холбоог хангах,
практик үйл ажиллагаанд тулгуурласан
байдлаар зохион байгууллаа.
Олон улсын нэр хүндтэй энэ дадлага
сургуулийг Өмнөговь аймагт зохион
байгуулах шийдвэр гарснаас эхлээд
л бид хичээх хэрэгтэй болсон. Залуус
маань ч мэрийн зүтгэсэн. Олон улсын
сургалт, дадлагыг зохион байгуулах
хөрөнгө санхүүжилтыг шийдвэрлэн,
сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах
болон явцын үйл ажиллагааг өндөр
түвшинд зохион байгуулахад аймгийн
удирдлага, Засаг даргын Тамгын газар
бүх талын боломжийг бүрдүүлж өгч
байсан. Өмнөговь аймгийн бүх шатны
Засаг дарга, гамшгаас хамгаалах
алба, мэргэжлийн анги, төрийн болон

..Та бүхэн сая манай байгууллагын хашааны хаалгаар орж
ирээд бидний цэвэр, цэмцгэр байдал, юмханаар юм хийсэн зэргийг
хараад магтсан. Тэр бүхнийг чинь манай хамт олон ажлынхаа зав
чөлөөгөөр хийсэн юм. Ёслол хүндэтгэлийн өргөөтэй байгууллага
Өмнөговь аймагт ганцхан бий. Тэр нь манайх. Үүрэг гүйцэтгэж
байгаа албан хаагчдын амралт болоод түймэрт явж ирээд усанд
орж хувцсаа угаах өрөө, саун зэргээ өөрсдийнхөө хүч хөрөнгө, нөөц
бололцоог ашиглаж барьсан...
Оюутолгой компанитай байгуулсан
хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд
Австралийн гүний уул уурхайн мэргэ
жилтнийг урьж, хамтарсан сургалт
зохион байгуулж, харилцан туршлага
солилцсон.
-Танай байгууллагын төлөв
лөгөөт ажлын бараг 60 хувийг
урьдчилан
сэргийлэх
арга
хэмжээ, сургалт эзэлдэг байх
гэж бодож байна.
-Урьдчилан сэргийлэх ажил хэр
сайн явагдана, тэр хэрээр гарч бол
зошгүй осол эндэгдлийн тоо буурдаг.
Өөрөөр хэлбэл, арван жилийн тэртээ
гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд
зарцуулсан нэг доллар гамшгийн
дараах гурван доллартай тэнцдэг
гэж ярьдаг байсан. Харин одоо бол
урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулсан
нэг доллар гамшгийн хор уршгийг
арилгахад зарцуулах 15 доллартай
тэнцдэг болсон гэх Оросын эрдэмтний
судалгаа байдаг юм билээ. Тэгэхээр
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ямар
ач холбогдолтой вэ гэдгийг гамшиг
судлаач, олон улсын байгууллагуудаас
гаргаж байгаа энэ судалгаанаас харж
болно.. Тиймээс урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээг нэгдүгээрт тавих
ёстой. Жишээ нь манай Урьдчилан
сэргийлэх тасаг сар бүр үйлдвэр аж

төрийн бус байгууллагууд, идэвхитэй
сайн оролцсон.
Онцгой байдлын ерөнхий газар,
түүний харьяа Аврах тусгай анги, Уул
уурхайн аврах анги, ЗХЖШ, ХХЕГ, ЦЕГ,
МХЕГ, ИНЕГ, Баянхонгор, Дундговь,
Дорноговь, Говьсүмбэр, Өвөрхангай
аймгийн Онцгой комисс, Онцгой
байдлын газар, тус аймгуудын хөдөө аж
ахуй, эрүүл мэнд, цагдаа, мэргэжлийн
хяналтын байгууллага болон гадаад
улс орны, олон улсын байгууллагын
төлөөлөл болох АНУ-ын Номхон
далайн цэргийн командлал, Аляскийн
үндэсний гвард, Ойн агентлаг, Олон
улсын тусламжийн газар, НҮБ-ын
салбар байгууллагууд, Японы Хүүхдийг
ивээх сан, МУЗН, Швейцарийн
хөгжлийн агентлаг, Мерси кор, Олон
улсын улаан загалмай, Улаан хавирган
сар нийгэмлэг болон Бангладеш,
Непаль, Канад, Өмнөд Солонгос,
Унгар, Япон улсын нийт 240 гаруй
зочид, төлөөлөгчид оролцсон юм.
Дүгнэж хэлэхэд, бид орон нутагт
гамшгийн үед авах хариу арга
хэмжээний стандартыг тогтоосон гэж
үзэж байгаа. АНУ-ын Номхон далайн
командлал болон ОБЕГ-аас ирж
ажиллсан ажлын хэсгийнхэн ингэж
дүгнэсэн шүү. Манай хамт олны сэтгэл
өндөр байгаа.
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ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭГ АШИГЛАН ЗУДЫН
ЭРСДЭЛИЙГ ТООЦООЛОХ БОЛОМЖ

Түүхэн баримтаас үзэхэд манай улсын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд
нь хамарсан болон хэсэгчилсэн аюулт үзэгдэл, осол эртнээс аливаа
хэлбэрээр учирч байсан төдийгүй сүүлийн жилүүдэд урьд өмнө гарч
байгаагүй шинэ төрлийн аюулт үзэгдэл, осол тохиолдох болсон.
Үүний улмаас хүн амь насаа алдаж, эд материал, сэтгэл санааны
хохирол амсаж байгаагийн зэрэгцээ гамшгаас урьдчилан сэргийлэх,
аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээнд асар их
хөрөнгө зарцуулж улс орны эдийн засгийн хөгжилд багагүй сөрөг
нөлөө үзүүлж байна.
Монгол Улсад арав гаруй төрлийн аюулт үзэгдэл, осол түгээмэл
тохиолддог бөгөөд жилд дунджаар 180 гаруй хүн амь насаа алдаж,
100 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол учирч байна.
Монгол Улсын эдийн засгийн гол тулгуур нь хөдөө аж ахуйн
салбар гэдэг утгаараа Монгол Улсын нийт хүн амын гуравны
нэг орчим нь мал аж ахуйг амьжиргааны гол эх үүсвэрээ болгон
амьдардаг. ДНБ-ны 20 хувийг Хөдөө аж ахуй, үүний 80 орчим
хувийг мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэлдэг байна.
Монгол оронд тохиолддог цаг агаарын гоц үзэгдлүүд болох
хүчтэй цасан болон шороон шуурга, өвлийн улиралд огцом
дулаарах, цочир хүйтрэх зэрэг нь газрын хөрсөнд нөлөөлж өнгөн
хөрсний мөстөлтийг үүсгэдэг. Эдгээр үзэгдлүүд зудыг бий болгох
томоохон хүчин зүйл болж байна.
Байгалийн гамшгийн мониторинг хийх, газар нутгийн
өөрчлөлтийг хянах зорилго бүхий нээлттэй хиймэл дагуулын мэдээг
ашиглан цаг үеийн төлөв байдлыг хянах, эрсдэлийн зураглал хийх,
газар нутгийн хэмжээнд ямар нөхцөл байдал үүсч байгааг илрүүлж
байдаг нь сансрын технологийн давуу тал юм.
Иймд MODIS, STRM болон бусад эх үүсвэрийн мэдээллийг
ашиглан зудын эрсдэлийг тооцох боломжийн талаар өгүүлье.
Цаг агаарын дулаарлаас шалтгаалан байгалийн гамшгийн тоо,
хохирол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа нь улс орон бүрт
байгалийн гамшгийг даван туулах, тэсэн гарах арга замыг шинжлэх
ухааны ололтод суурилсан арга тэр дотроо сансрын технологи
ашиглан тодорхой хугацаагаар мониторинг хийж гамшгийн
төрөл бүрээр суурь судалгаа хийж түүнд тулгуурлан аргачилал
боловсруулахад анхаарч байгааг дурьдах байна.
Тухайлбал, Монгол оронд жилд ажиглагдсан аюултай болон
гамшигт үзэгдлийн давтагдлыг Эль-Ниногийн эрчимжилттэй
давхцуулан авч үзье.

График 1. Аюулт болон гамшигт үзэгдлийн давтагдал

Эндээс харахад Монгол оронд тохиолдож буй зудыг судлахад
бүс нутгийн цаг, агаарын нөхцөл байдал түүнд тулгуурлан дүн
шинжилгээ хийх нь илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна.

Хүснэгт 3. 2017 оны байдлаар өвөлжилтийн нөхцөл
байдлыг дараах хүснэгтээр харуулав.

ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН БОЛОМЖ ДАВУУ ТАЛ
Улс орон бүр өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан
километрээс сантиметр хүртэлх орон зайн нарийвчлал бүхий
хиймэл дагуулын мэдээллийг ашиглаж байна. Хиймэл дагуулын
зургийн нарийвчлал сайжрах тусам зураглах талбайн хэмжээ бага,
тухайн газрыг дахин зураглах хугацаа урт, өндөр үнэтэй байдаг.
MODIS хиймэл дагуулын мэдээ нь дунд нарийвчлал бөгөөд цаг
хугацааны хувьд өдөрт 2 удаа мэдээ авч ашиглах боломжтой
байдаг. Олон нийтэд түгээмэл хэрэглэгддэг хиймэл дагуулын
жагсаалтуудын хүснэгт 2-т харууллаа.

ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭ АШИГЛАН ЦАСНЫ
ЗУЗААН, НЯГТЫГ ТООЦООЛОХ
Агаар сансраас цаг аагрын төлөв байдал, газрын гадаргуугийн
төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх зорилготой дунд болон
бага нарийвчлал бүхий FY, NOAA, MODIS хиймэл дагуулуудын
мэдээг Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрынхан газрын
станцаар дамжуулан мэдээллийг боловсруулж олон нийт, тэр
дундаа Онцгой байдлын байгууллагатай мэдээлэл солилцож нягт
хамтран ажилладаг. Цаашид байгалийн гамшгийн эрсдэлийн
тооцоог нарийвчилсан байдлаар хийхэд илүү нарийвчлал өндөр
нарийвчлал бүхий хиймэл дагуулын мэдээг ашиглах шаардлагатай
юм.
MODIS дагуулын мэдээг ашиглан NDSI буюу цасны нормчилсон
индекс тодорхойлох томъёог ашиглан цасан бүрхэвчийн зураглал
хийх мөн цасны гүнийг цоолох боломжтой байдаг.

Энгийн үед цас, усны харьцаа SWE=Цасны өндөр (см)*талбайн
хэмжээ(м)²*f(цасны төрөл) байна.
Энд 2017 оны 02 дугаар сарын байдлаар Хөвсгөл аймгийн
Цэцэрлэг сумын зудын төлөв байдлыг хиймэл дагуулын мэдээ
ашиглан тооцоольё.

.18 цасны хээрийн хэмжилтийн дундаж зузаан (см)
.18 Цасны хээрийн хэмжилтийн дундаж нягт (г/см3)
Зураг 3. Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын нутаг дэвсгэр

Зураг 3-т үзүүлснээр цасны өндөр 40 см, цасны нягт 0.20 г/
см3, 1м2=100см2 талбайн усыг тооцоолвол 100см2 х 0.2г/см3
х 40= 800гр Зураг дээр улаанаар үзүүлснээр 40 см-ын өндөртэй
8,520 км2 талбай байна гэж үзвэл тухайн хэсэг газарт 3.5 орчим
сая тн устай тэнцэж байна.
Эндээс тухайн нутагт өвөлжилтийн нөхцөл байдал хүнд зудтай
байгаа төдийгүй мал бэлчээрлэх боломж бага байгаа нь харагдаж
байна. Энэ тооцооллыг зөв гаргаснаар газар орон нутагт нь очиж
нягтлах зэрэг нэмэлт зардал гаргалгүйгээр хариу арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх нь цаг хугацаа эдийн засаг хэмнэх нь харагдаж байна.
Энэ мэт хиймэл дагуулын зураглалыг гамшгийн бүхий л төрлүүдэд
авч ашиглах нь үр дүнтэй.

Зудын хохирол

Зураг 1. MODIS хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан гаргасан
цасны өндрийн зураглал

Зураг 2. MODIS хиймэл дагуулын мэдээ болон орон нутгийн
өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай харьцуулан хийсэн өвөлжилт
хүндэрсэн аймаг, сумын зураглал

ДҮГНЭЛТ
Судлаачид уур амьсгалын хэтийн төлвийг үнэлж байгаагаас
харахад өвлийн улиралд орох хур тунадасны хэмжээ нэмэгдэх
хандлагатай төдийгүй зуны улиралд хуурайшилт их ган болох
магадлал ихсэж байгаатай холбоотойгоор технологийн дэвшилд
тулгуурласан гамшгийн аюулыг урьдчилан тооцоолох боломжийг
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх нь чухал байна.
Зудын эрсдэлийг үнэлэхэд MODIS хиймэл дагуулын мэдээ нь
цаг хугацаа болон орон зайн нарийвчлалын хувьд тохиромжтой.
Зуд, шар усны үерийн эрсдэлийг нарийн тооцоход зөвхөн MODIS
бус бусад эх үүсвэр бүхий хиймэл дагуулын мэдээ, орон нутгийн
статистик мэдээллүүд шаардлагатай байна.
Цаашид хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан байгалийн
гамшгийн төрөл бүрээр болзошгүй эрсдэлийг тооцох боломж
нээлттэй байгааг харуулахыг зорьсон бөгөөд байгалийн гамшгийн
эрсдэлийг нарийн тооцоолсноор болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэх, амжиж анхааруулах, байгалийн эдийн засгийн
хохирлыг бодитойгоор бууруулахад чухал ач холбогдолтой
болохыг илэрхийлж байна.
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газрын дарга, хурандаа

2016-2017оны
өвлийн
улирлын
хугацааны хөдөө аж ахуйн салбарын
өвөлжилтийг хохирол багатай даван туулах

менежментийг хэрэгжүүлэхэд гарч байсан
хүндрэлийг SWOT шинжилгээний аргаар
хийсэн дүгнэлт, сургамж

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ
Сүүлийн жилүүдэд гамшгаас хамгаалах
менежментийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа
өөрчлөлт, хандлага нь гамшгийн өмнөх

бэхжүүлэхэд цогц арга хэмжээг хэлнэ хэмээн
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулинд заасан.
2016-2017 оны өвөлжилтийн хүндрэлийг

Давуу тал

Аюул занал

Эрсдэлийн үнэлгээ
Ажлын хэсгийн зөвлөмж
Хохирлыг хүлээх биш эртнээс шуурхай хариу арга хэмжээ
үзүүлсэн менежмент
Ажлын хэсэг байгуулсан

Байгаль цаг агаарын өөрчлөлт,
огцом хүйтрэл
Ган, намрын хур тунадас
Бэлчээрийн мөсөн бүрхүүл

Сул тал

удирдлагын хүрээнд хэрэгжүүлдэг эмзэг байдал,
эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагыг
хэрэгжүүлдэг менежмент нь гамшгаас хамгаалах
менежментийн бүхий л үеүүдэд эрсдэлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх болсон.
"Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл
ажиллагаа" гэж гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх,
болзошгүй хохирлын хэмжээг багасгах, гамшгийг
хохирол багатай даван туулах чадавхийг

тэсч гарах менежмент нь өвлийн улирлын
хугацаанд өвөлжилтийг хүндрэл, хохирол
багатай даван туулах, өнгөрсөн хугацаанд зудын
гамшгийн сургамжид үнэлэлт хийх, эртнээс
эрсдэлийг бууруулах, тусламж дэмжлэгийг
оновчтой хүргэх, хариу арга хэмжээг шуурхай
хэрэгжүүлэх, олон улсын тусламжийг эрт үед
авах, хамтран ажиллах, үр дүнд чиглэсэн арга
барилаар ажилласан.

ГАМШГААС ӨМНӨХ МЕНЕЖМЕНТ:
Өвөлжилтийн нөхцөл байдал, эрсдэлийн
үнэлгээ хийх ажлын хэсэг орон нутагт ажилласан.
Өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан
ажлын хэсгээс эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр орон
нутагт өгсөн зөвлөмж:
• Өвөлжилт хүндэрсэн голомт бүхий малчин
өрх, малчин, мал аж ахуйтай холбоотой эрсдэлийн
үнэлгээ хийх;
• Орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн эрсдэлийн
үнэлгээний асуулга боловсруулах;
• Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллага,
онцгой комиссын гишүүд, төрийн албан хаагчид
малчидтай уулзах, эрсдэлийн үнэлгээний асуулгын
дагуу үнэлгээ хийх;
• Эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурлан ажлын
эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөний матриц
гаргах, төлөвлөгөөний дагуу хариу арга хэмжээг үе
шаттай хэрэгжүүлэх;
• Малчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, соён
гэгээрүүлэх ажлыг хийх, хууль тогтоомжийг
сурталчлах;
• Мал маллах уламжлалт арга ухааныг судлах,
түгээн дэлгэрүүлэх, залуу малчдыг хариуцлагатай
болгох, өмчийн эзнийг ажилсаг болгох;
• Төрийн байгууллагын албан хаагчдын ур

чадварыг сайжруулах;
• Байгууллага хоорондын ажлын уялдааг
сайжруулах;
• Дотоод нөөц боломжийг дайчлах, бэлэнчлэх
сэтгэлгээнээс гаргах;
• Сумын дотоод хүч хэрэгслийг дайчлах;
Эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурлан Засгийн газар,
Улсын онцгой комисс шуурхай хариу арга хэмжээ
авч, тусламж үзүүлж эхэлсэн.
Олон улсын тусламж хүсэх асуудлыг Засгийн
газрын хуралдаанаар хэлэлцэж, шийд гаргасан.
Монгол Улсын Шадар сайд, Улсын онцгой
комиссын дарга НҮБ-ын суурин зохицуулагч болон
бусад олон улсын байгууллагад хандаж, Засгийн
газрын шийдвэрийг танилцуулж, олон улсын
тусламж хүссэн.
НҮБ-ын суурин зохицуулагч болон бусад олон
улсын байгууллагатай уулзалт хийж, өвөлжилтийн
нөхцөл байдлыг танилцуулсан.
Орон нутгаас өвөлжилттэй холбоотой тоо
баримтыг цуглуулсан.
Өвөлжилтийг даван туулах ажлын хэсэг
байгуулагдсан.
Олон улсын тусламжийг цуглуулах ажиллагаа
өрнөсөн.

Орон нутгийн улс төрийн сонгууль
Эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл
Сумын түвшний өвс, тэжээлийн нөөцийг 50 хувь бүрдүүлэлт
Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал
Бодит тоо баримт
Орон нутгийн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоо
Төрийн албан хаагчийн ур чадвар
Бүртгэл, мэдээллийн сан
Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлсон тоо баримт
хуучирсан
Хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв
байгууллагаас гаргасан судалгаа

дахь салбарын захирал, Мерси Кор байгууллагын
Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Мерси Кор байгууллагын
Монгол дахь салбарын захирал, хөтөлбөрийн
захирал, ажилтан багтсан.
Зарим олон хүмүүнлэгийн байгууллагууд
тусламжийг үзүүлж эхэлсэн. Тухайлбал, хүнсний
багц, эмэгтэйчүүдэд зориулсан ариун цэврийн
багц, гал тогооны хэрэглэл, хувцас.
Дээрх нөхцөл байдалтай холбогдуулан
өвөлжилтийн нөхцөл байдал хүндэрсэн голомтын
малчин өрх, малчдад нийгмийн, эрүүл мэндийн
төрийн үйлчилгээг шуурхай, тэгш хүргэх зорилгоор
Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой
комиссоос дараах хариу арга хэмжээг яаралтай
хэрэгжүүлсэн.

ӨВӨЛЖИЛТ ХҮНДЭРСЭН ГОЛОМТ БҮХИЙ МАЛЧИН ӨРХ, МАЛЧДЫН СУДАЛГАА
ХХААХҮЯ, ЭМЯ, ХНХЯ, Үндэсний
статистикийн хорооны гаргасан мэдээгээр:
Өрх толгойлсон эмэгтэй малчин өрх - 5583
Хөгжлийн бэрхшээлтэй - 21716
0-5 насны хүүхэд - 73784

Жирэмсэн эмэгтэй - 7324
Өндөр настан - 41923
200 доош малтай - 20156
Отрын бүс нутагт:
Малчин өрх - 6726
Мал - 2 326 499

Олон улсын байгууллагын
тусламж, дэмжлэг, хамтын
ажиллагаа
Олон улсын тусламжийг эртнээс
хүссэн
Үндэсний болон олон улсын
байгууллагын хамтарсан ажлын
хэсгийн эрсдэлийн үнэлгээ

ОРОН НУТАГТ ҮҮССЭН ХҮНДРЭЛ
• Цас ихтэй газруудад иргэдэд эрүүл мэнд,
нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэхэд хүндрэл
гарч, мал бэлчээрлэх боломжгүй болсон
• Орон нутгийн чанартай автозам, даваа
цасанд хаагдаж, иргэд, малчдад эрүүл мэнд,
нийгмийн халамж үйлчилгээг түргэн шуурхай
хүргэх автомашин дутагдалтай (эвдэрсэн, хугацаа
норм дууссан)
• Малын гоц халдварт өвчин гарч хорио
цээрийн бүс тогтоосон нутгийн малчдад эрүүл
мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэхэд

хүндрэлтэй, үйл ажиллагааны зардалгүй
•
Халаалтын
болон
техник
тоног
төхөөрөмжийн засвар, шатах тослох материалын
хуримтлагдсан өр
• Өвс, тэжээл худалдан авах зардал
• Тээвэрлэлтийн зардал
• Эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ
• Орон нутгийн сонгуультай холбоотой
нутгийн захиргааны байгууллагуудын зохион
байгуулалт, харилцан ажиллагаа, шийдвэр гаргах
хугацаа удааширсан.

ОРОН НУТГААС ХҮССЭН НИЙТЛЭГ ТУСЛАМЖ ДЭМЖЛЭГИЙН СУДАЛГАА
ДҮГНЭЛТ
д/д
1

2

Шийдвэрлүүлэх санал, хүсэлт
Онцгой байдлын анги, байгууллагад
шаардлагатай туулц сайтай автомашин
Хүн эмнэлгийн болон цагдаагийн
тасагт автомашин

Аймаг
Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор,
Дорноговь, Говьсүмбэр, Завхан, Сэлэнгэ, Төв,
Хөвсгөл
Баянхонгор, Дорнод, Дундговь, Орхон, Завхан,
Сэлэнгэ, Увс, Ховд, Хэнтий

3

Өвс, тэжээл хямдруулж олгох, өвс,
тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

4

Зам, давааг цаснаас чөлөөлөхөд
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дорнод, Завхан,
шатах, тослох материалын дэмжлэг
Увс, Хөвсгөл
үзүүлэх, мөн "Шуурхай ажлын хэсэг"
томилох, гарсан зардлыг шийдвэрлэх

5

Малын гоц халдварт болон халдварт Архангай, Дорнод, Дундговь, Завхан,
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эм, био Өмнөговь
бэлдмэлийн нөөц нэмэгдүүлэх

6

Халаалт, шатахуун, засвар
үйлчилгээний зардал шийдвэрлэх

7

Зүүн бүсийн оношлогоо эмчилгээний Дорнод
төвийг компьютер томографын
аппаратаар хангах

ГАМШГИЙН ҮЕИЙН МЕНЕЖМЕНТ:
Өвөлжилт хүндэрсэн аймгуудад Засгийн
газрын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өвс, тэжээлийн
тусламжийг орон нутагт хүргэх ажлыг зохион
байгуулсан.
Өвөлжилтийн явцын үнэлгээ хийх үндэсний
болон олон улсын байгууллагатай хамтарсан
ажлын хэсэг орон нутагт ажилласан. Ажлын хэсэгт
НҮБ-ын хүмүүнлэгийн тусламжийн зохицуулалт
хариуцсан зөвлөх, НҮБ-ын хүн амын сангийн зайн
оношилгоо, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан
зөвлөх, Монголын Улаан загалмай нийгэмлэгийн
хэвлэлийн төлөөлөгч, гамшгийн менежментийн
багийн ажилтан, БНЧех Улын People in Need
байгууллагын Монгол дахь салбарын захирал,
БНЧех Улын Каритас Чех байгууллагын Монгол

Боломж

Өнгөрсөн он жилүүдэд тохиолдсон зудын
гамшгийн хор уршгийг арилгах менежмент нь
хариу арга хэмжээг удаашруулсан, урьдчилсан
эрсдэлийн үнэлгээ хийгдээгүй, тусламж дэмжлэг
хохиролд тулгуурласан менежментийг хэрэгжүүлж
байлаа.
Онцгой байдлын байгууллагын гамшгаас
хамгаалах менежментийн үйл ажиллагааны
шинэчлэл нь болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан
сэргийлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг
бууруулах, бүхэлдээ эрсдэлийн удирдлагыг
хэрэгжүүлэх, үр дүнд тулгуурласан менежментийг
хэрэгжүүлэхэд стратегийн зорилго нь чиглэж байна.
2016-2017 оны өвлийн улирлын хугацааны

Баян-Өлгий, Дорнод, Дундговь, Орхон,
Өвөрхангай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс, Ховд,
Хэнтий

Булган, Дорнод, Дорноговь, Сүхбаатар

хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийг хохирол
багатай даван туулах менежмент нь хохирлыг
барагдуулах хариу арга хэмжээ биш, эрсдэлийн
үнэлгээнд тулгуурласан шуурхай арга хэмжээ,
ажлын уялдаа холбоо, нээлттэй зохицуулалт,
оролцоо, олон улсын байгууллагын хамтын
ажиллагаа, үр дүнг суурь зарчим болгосон цогц
менежмент байснаар мал аж ахуйн салбар хохирол
багатай даван туулсан.
2016-2017 оны өвлийн улирлын байдлаар
315,8 мянган мал буюу нийт мал сүргийн 0,5
хувь хорогдсон нь өнгөрсөн хугацаанд тохиолдсон
зудын гамшгийн хохиролтой харьцуулахад хохирол
багатай даван туулсан үр дүн гарсан байна.
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ЭНЭ ОНД 620 ГАРУЙ ХҮНИЙ АМЬ НАСЫГ АВРАН ХАМГААЛААД БАЙНА

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
байгууллагын
нээлттэй
өдөрлөг
Д.Сүхбаатарын талбайд боллоо.
Уг өдөрлөгт Онцгой байдлын
албаны нийслэлийн хүрээний газар,
хэлтэс, анги, байгууллагууд оролцож,
гал түймэр унтраах болон аврах
ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй багаж
тоног төхөөрөмж, автомашин, техник
хэрэгслийг олон нийттэд нээлттэйгээр
сонирхууллаа.
Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
байгууллагын хувьд хууль эрхзүйн орчин
шинэчлэгдэж, үйл ажиллагааны стратеги,
зохион байгуулалтын шинэ бүтцээр үйл
ажиллагаагаа явуулж эхлээд байгаа
билээ. Тухайлбал, шинэчилсэн бүтцээр
иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай

хүргэх, гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн
үед иргэдэд цаг алдалгүй тусламж
үзүүлэх зорилгоор орон нутагт бүсийн
удирдлагын төвүүдийг байгуулсан.
Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн
газрын дэмжлэг, улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалт, гадаад улс орны
буцалтгүй тусламжаар техник, тоног
төхөөрөмжийн шинэчлэлийг сүүлийн
жилүүдэд хийснээр албаны чадавх 55
хувьд хүрээд байгаа юм.
Тиймээс өдөрлөгийг зорьж ирсэн
иргэдийн хувьд "Онцгой байдлынхан
олон улсын жишиг стандартад нийцсэн
багаж хэрэгслийг ашиглан бидний төлөө
ажилладаг гэдгийг энэхүү нээлттэй
өдөрлөгөөр мэдэж авлаа. Иргэдийг
олон чухал мэдээллээр хангасан маш

хэрэгтэй өдөрлөг байлаа" хэмээн
дүгнэж байв.
Мөн өдөрлөгөөр Онцгой байдлын
албаны үйл ажиллагаа, албан хаагчдын
ажил, мэргэжлийн онцлогийг илүү
ойроос мэдрэх боломжийг иргэддээ
олгохоос гадна аливаа гамшиг ослоос
урьдчилан сэргийлэх, амь нас, эд
хөрөнгөө авран хамгаалах зөвлөмж
мэдээллийг хүргэсэн.
Онцгой байдлын албаны хувьд
өнгөрсөн 2016 онд 1300 гаруй
хүний амь нас, иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагын зургаан тэрбум төгрөгийн
эд хөрөнгийг авран хамгаалсан бол
2017 он гарсаар эхний таван сарын
байдлаар 620 гаруй хүний амь насыг
авран хамгаалаад байна.
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Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга,
бригадын генерал Т.Бадрал, нийслэлийн
Онцгой байдлын газрын дарга, онцгой байдлын
хурандаа Н.Уламбаяр нар Марш-тусгай
бэлтгэлийн цогцолбор тэмцээнд оролцох баг
тамирчдын бэлтгэл сургуулилттай танилцлаа.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний
ерөнхий командлагчийн нэрэмжит тусгайлсан
чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд
зохиогддог Марш-тусгай бэлтгэлийн цогцолбор
тэмцээн 2017 оны 06 дугаар сарын 09-10-ны
өдрүүдэд зохион байгуулагдах юм.
Баг тамирчидтай уулзах үеэр бригадын
генерал Т.Бадрал "Бидний өмнө түрүүлнэ
гэсэн ганцхан зорилго байгаа. Нийслэлийн
Онцгой байдлын газраас тэмцээний бэлтгэл
хангахад бүх талын шаардлагатай арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлж байна. Биеэ бэлд, сэтгэл
зүйгээ бэлтгэ. Тэмцээн болохоод 20 гаруйхан
хоног үлдлээ. Хүчний байгууллагын олон
аавын хүүхдүүд та нартай адилхан бүгдээрээ
бэлтгэлээ хангаж байгаа. Тэднээс яагаад илүү
байж болохгүй гэж. Онцгой байдлын алба

БИД ТҮРҮҮЛНЭ ГЭСЭН ГАНЦХАН ЗОРИЛГОТОЙ
илүү шүү. Бид өдөр бүр үүрэг гүйцэтгэж байна.
Иргэдийнхээ аюулгүй байдлын төлөө байнгын
бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэж байна. Бид нэг
баг. Та нар чадна" хэмээн тамирчдадаа урам
өгч, амжилт хүслээ.
Харин дасгалжуулагч, онцгой байдлын
хурандаа Б.Баттулга сарын өмнөөс бэлтгэлээ
базааж эхэлсэн тамирчдын маань бэлтгэл
сургуулилт жигдэрч, сэтгэл санаа өөдрөг байгаа
гэсэн юм.
Мөн тамирчдын бие бялдар, сэтгэлзүй,
эрүүл мэндийн бэлтгэлийг хангахад шаардагдах
хөрөнгө, хүч хэрэгслийг нийслэлийн Онцгой
байдлын газар онцгой анхаарч ажиллаж байна.
Өмнө нь ийм хэмжээний хөрөнгө, хүч хэрэгсэл
зориулж бэлтгэл хангаж байгаагүй гэж онцгой
байдлын хурандаа Н.Уламбаяр онцолсон.
Уулзалтын дараа тамирчдын үзүүлэх тоглол
тыг сонирхож, албан хаагчдын ахуй нөхцөлтэй
танилцав. Марш-тусгай бэлтгэлийн цогцолбор
тэмцээн нь жил бүр уламжлал болон зохион

байгуулагддаг бөгөөд албан хаагчдаас цэргийн
бэлтгэл, сургуулилт, бие бялдар, сэтгэл зүйн
тэсвэр тэвчээр, ур чадварыг шаардсан, аливаа
бэрхшээлийг даван туулах, чадвар, арга барилыг
эзэмшүүлдэг ач холбогдолтой юм.
Д.ТЭМҮҮЖИН: БИД БИЕ БЯЛДАР,
СЭТГЭЛЗҮЙН ӨНДӨР ТҮВШИНД
БЭЛТГЭГДЭЖ БАЙГАА
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт
хүчний ерөнхий командлагчийн нэрэмжит
тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын
дунд зохиогддог Марш-тусгай бэлтгэлийн
цогцолбор тэмцээнд оролцохоор бэлтгэл
хангаж байгаа Хан-Уул дүүргийн Онцгой
байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах,
аврах 14 дүгээр ангийн гал сөнөөгч, ахлах
ахлагч Д.Тэмүүжинтэй бэлтгэл сургуулилтын
талаар цөөн хором ярилцлаа. Тэрбээр
Онцгой байдлын албанд 16 дахь жилдээ

ажиллаж байгаа, Өмнөд Судан улсад НҮБын энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг
гүйцэтгэж байсан манай туршлагатай
аврагчдын нэг юм.
–Марш-тусгай бэлтгэлийн цогцолбор
тэмцээнд хэд дэх удаагаа оролцож бай
на вэ. Ямар амжилтууд үзүүлж байв?
-Манай Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
байгууллага анх удаа 2011 онд энэ тэмцээнд
баг тамирчдаа оролцуулсан. Миний хувьд 2011,
2013 онуудад тус тус оролцож байсан. 2013
онд бид амжилттай оролцож мөнгөн медаль
хүртсэн. Энэ жилийн тэмцээнд алтан медаль
авна гэсэн зорилготой бэлтгэж байна.
-Өөр ямар нэгэн спортын төрлөөр
хичээллэдэг үү?
-Би Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас
жил бүр зохион байгуулдаг Марш-тусгай
бэлтгэлийн аварга шалгаруулах тэмцээнд
тасралтгүй 15 жил оролцсон. Хөнгөн атлетикийн

спортоор 12 наснаасаа хойш хичээллэсэн.
Спортын мастер зэрэгтэй. Энэ маань бас
бэлтгэл сургуулилт хийхэд давуу тал болдог.
-Тэгвэл тэмцээний бэлтгэл хэр
хангагдаж байна даа?
-Бид сарын өмнөөс бэлтгэл сургуулилтаа
хийж эхэлсэн. Бэлтгэл маш сайн хийгдэж байна.
Багийн маань дийлэнх нь залуучууд. Тэгээд
ч бэлтгэл сургуулилтад маань ОБЕГ, НОБГын удирдлага, албаныхан маань бүх талын
дэмжлэг үзүүлж байна. Тиймээс бид бие бялдар,
сэтгэлзүйн өндөр түвшинд бэлтгэгдэж байгаа.
Багаараа алтан медаль авна гэсэн зорилготой.
Энэ спорт эр зориг, хурд хүч, авхаалж самбаа
шаарддаг. Баг тамирчид маань урам зоригтой,
эрч хүчтэй бэлтгэлээ хангаж байна. Энэ дашрамд
биднийг бэлтгэлээ хангахад бүх талаар дэмжиж
байгаа удирдлагууддаа талархалаа илэрхийлье.
НОБГ-ын ГУСХ-ийн мэргэжилтэн,
ахмад Х.Бурмаа
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ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, МАЛЧДЫН ДАВАН
ТУУЛАХ ЧАДВАРЫГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮР НӨЛӨӨ, СУРГАМЖ
ОРШИЛ

УЦУОСМХ-ИЙН ХӨДӨӨ
АЖ АХУЙН ЦАГ УУРЫН
СУДАЛГААНЫ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА Б.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

Малчдын ойлголтоор
өвөл-хаврын улиралд
мал сүрэг бэлчээр, унд
усаар гачигдаж эцэж
туран үй олноороо үхэж
хорогдохыг зуд гэж
ярьдаг. Монгол хэлний
товч тайлбар тольд зудыг
"…гол төлөв байгалийн
бэрхшээл нөлөөнөөс
болж хүн, малын идэш
ууш нэн ховордож
нийтээр маш их гачигдах
үе…" гэж тайлжээ.
[Нацагдорж, 2003].

Дэлхийн уур амьсгалын
өөрчлөлт, хүний хүчин
зүйлийн хам нөлөөллөөр
байгалийн гамшгийн эрчим
нэмэгдэх, газрын чадавх доройтох зэрэг сөрөг үр дагавар гарч,
энэ нь бэлчээрийн мал аж ахуйд улмаар нийгэм эдийн засагт
сөргөөр нөлөөлөх байдал ихсэх хандлагатай байна. Тухайлбал,
1999-2000, 2001-2002 оны дараалсан ган, зудын улмаас 10 гаруй
сая мал хорогдсон бол 2009-2010 оны өвөл тохиолдсон зудад
манай орны нутаг дэвсгэрийн 80.9 хувь буюу 18 аймгийн 175
суманд 97,5 малчин өрх нэрвэгдэж, нийт мал сүргийн 22.4 хувь
буюу 9.7 сая толгой мал хорогдсон ба энэ нь зах зээлийн дундаж
үнээр 474.3 тэрбум төгрөг гэсэн тооцоо гарчээ.
Ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс ган
зуншлага, цас зудтай холбоотой газрын ажиглалтын болон хиймэл
дагуулын олон төрлийн мэдээг боловсруулан гаргаж, зудын
байдлыг үнэлж, олон нийтэд тухай бүрт мэдээлдэг. 2015 оны 10
дугаар сараас эхлэн дээрх мэдээллийг нэгтгэн зудын эрсдэлийн
Зураг 2. Зуншлагын байдал

Зураг 2а/2015 он

зураг, тойм мэдээг гаргаж байна.
Зудын эрсдэлийн энэхүү мэдээ нь өнгөрсөн зуны ган зуншлага,
тухайн үеийн цасан бүрхүүлийн төлөв байдал болон дараа сарын
цаг агаарын урьдчилсан мэдээг нэгтгэж гаргадаг бөгөөд зудыг
эртнээс сэрэмжлүүлэх, хохирол багатай даван туулах, хөрөнгө
хүчийг хуваарилах зэргээр менежмент хийхэд шаардлагатай суурь
мэдээлэл болно.
ҮР ДҮН
Зудын нөхцөл байдлыг үнэлэхийн тулд хамгийн эхлээд
өнгөрсөн зуны ган, зуншлага улмаар га-ийн ургац, бэлчээрийн
нөөц, даацыг авч үзэх шаардлагатай. Зуншлагын байдлыг үнэлсэн
газрын ажиглалтын мэдээгээр 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны
байдлаар нийт нутгийн 40 гаруй хувьд зуншлага муу (Зураг 2а),
харин 2016 оны 7 дугаар сарын 10-ны байдлаар нутгийн 70 гаруй
хувьд зуншлага хэвийн, 25 орчим хувьд гантай (Зураг 2б) байв.
Цас намар эрт ахиу орж, тогтвортой цасан бүрхүүл тогтох
нь цагаан зудын нөхцлийг үүсгэж, мал өвөлжилт хаваржилт
хүндрэх гол шалтгаан болно. 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны
байдлаар нийт нутгийн 80 гаруй хувьд цасан бүрхүүл тогтсоноос
зарим сумдын нутагт 7-22 см зузаан, нягт нь 0,10-0,27 гр/см3
байсан. /Зураг 3а/. Харин 2016 оны мөн хугацаанд нутгийн 70
гаруй хувь нь цастай, зарим нутагт 11-20 см, тал газраа 30-40
см, хунгарлаж шуурсан газарт 50-60 см, нягт нь 0,10-0,24 г/см3
байсан ажээ. /Зураг 3б/.
Ийнхүү бид зуншлага, бэлчээрийн даац, малын тоо толгой,
цасан бүрхүүл, дараа сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ зэрэг
мэдээлэл дээр тулгуурлан зудын эрсдэлийн зургийг гаргаж төр
засаг, холбогдох яам агентлагууд, олон улсын байгууллагуудад
шуурхай мэдээлж ирлээ.
2015-2016, 2016-2017 оны өвөл тус бүр 3 удаа зудын
эрсдэлийн зургийг боловсруулж гаргасан ба 11 дүгээр сарын 20ны байдлаар гаргасан зургуудыг дор харуулав. /Зураг 4, 5/.
2015 оны зудын эрсдэлийн зургаас харахад эрсдэл ихтэй
гарсан нутгуудад зундаа гандуу, намартаа цас ахиу орсон аймаг,
Зураг 3. Цасан бүрхүүлийн зузаан, см

сумдын нутаг хамрагдаж, зарим газарт эрсдэлийн зэрэглэл нэн
их, их гэж гарсан байна. /Зураг 4/. Харин 2016 онд ихэнх нутгаар
зуншлага сайн байсан боловч нутгийн хойд хэсэг болон Ховд
аймгийн урд талын 3 сумдын нутгаар их цас орсны улмаас зудын
эрсдэлтэй, зэрэглэл нь их болон дунд зэрэг гарчээ. /Зураг 5/.
Малын хорогдлыг авч үзвэл 2016 онд 1 сая гаруй мал, 2017
онд бүрэн бус мэдээгээр 300 000 гаруй толгой мал хорогдсон
мэдээтэй байна.
Зудын нөхцөл үүсч, малын хорогдол гарахад газар нутгийн
онцлог, зун зуншлага, хадлан тэжээл бэлтгэх боломж, малын
төрөл тоо толгой, тухайн нутаг орны мал маллагааны уламжлалт
арга барил зэрэг олон хүчин зүйл нөлөөлөх боловч бид байгаль,
цаг агаарын талаас нь зудын нөхцлийг шуурхай үнэлж, олон
төрлийн мэдээллийг нэгтгэж зудын эрсдэл ихтэй газар нутгийг
тодруулан гаргаж ирэх оролдлого хийж байгаа нь шийдвэр
гаргагч нарт болон иргэдэд ойлгомжтой болгож, зудыг эртнээс
сэрэмжлүүлэх зорилготой.
Сүүлийн жилүүдэд зудыг даван туулах бэлтгэл ажлыг улсын
хэмжээнд эрчимтэй зохион байгуулж, төр засгаас болон олон
улсын байгууллагуудаас ихээхэн хөрөнгө хүч, сэтгэл зүтгэл гаргаж
арга хэмжээ авч ажилласан нь малын хорогдол бага гарахад
онцгой нөлөөлсөн нь тодорхой юм.
ДҮГНЭЛТ
• Зуд бол манай орны өвөрмөц онцлогтой уялдан гарч
ирдэг, нийгэм эдийн засагт ихээхэн хохирол үзүүлдэг гамшигт
үзэгдэл юм.
• Ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс
зудын нөхцөл байдлыг 10 хоног тутамд шуурхай үнэлж, түүний
эрсдэлийг зураглан гаргаж байгаа нь зудыг эртнээс сэрэмжлүүлэх
зорилготой.
• Зудын эрсдэлийн зэрэглэл өндөр буюу нэн их, их байхад
малын хорогдол ихтэй, харин эрсдэлийн зэрэглэл их болон дунд
зэрэг байхад харьцангуй бага хорогдолтойгоор зудыг даван
туулсан байдал ажиглагдаж байна.
Зураг 4. 2015-2016 оны зудын эрсдэлийн зураг
2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар

Зураг 3а/2015 он

Зураг 5. 2016-2017 оны зудын эрсдэлийн зураг
2016 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар

Зураг 2б/ 2016 он

Зураг 3б/ 2016 он
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“ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ-2017” ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ

Ц.БЯМБАЖАВ
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

МОНГОЛ МАЛД УЧИРАХ ЗУДЫН ДАРАМТ (СТРЕСС) ҮҮСЭХ
ЗҮЙ ТОГТОЛ, ТҮҮНИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ АРГА ЗАМ
ЗУДЫН ДАРАМТЫГ ДАВАН
ТУУЛАХ АРГА ЗАМ
Монгол малд зудын дарамт үүсэх
зүй тогтолын гол цөм бол нэгдүгээрт
бэлчээр
тэжээлийн
хомсдол,
хоёрдугаарт дулаан солилцооны
алдагдалаас үүсэх явдал юм. Энэ
хоёроос үүсэх малын бие махбодод
явагдах
физиологи-биохимийн
өөрчлөлтүүд нь өөр хоорондоо
харилцан уялдаатай, бие биенээс
ялган салгаж авч үзэх үндэсгүй юм.
Гурав дахь том хүчин зүйлын
дарамт нь шимэгчдээс үүсэх үзэгдэл
юм. Энэ нь дээрх хоёрыг дэмжиж,
мал амархан турах, цусан хангамж
муудснаар
дулааны
солилцоо
алдагдахад томоохон сөрөг дарамт
болдог байна.
Зуд нь удаан явцтай гамшиг
учраас сэргийлэх, хохирлыг багасгах

арга хэмжээ авбал зохистой.
Үүнд:
1. Хашаа, хороон дотроо
тэжээх:
Тураалын 3-р шатанд орсон,
тамир тэнхээгүй болсон ихэвчлэх
өсвөр насны малыг бусад малаас
тусгаарлан эмчилгээ, сувилгаатай
хавсруулан тэжээх явдал юм.
2. Хотондоо тэжээх:
Мал бэлчээрлэх боломжгүй
болсон тохиолдолд нийт мал, түүн
дотроос ядарч доройтсон малд
урьдачилан эмжүүлэл хийсний дараа
тэжээх нь илүү үр дүнтэй болно.
3. Хотноосоо 2-3 км зайд
тэжээх:
Малын хөдөлгөөн бол бие
махбодын физиологийн хэвийн үйл
ажиллагааг хангах үндсэн нөхцөл
болж өгөхөөс гадна хоригдож,
хашигдах явдлаас үүсэх дарамтаас

бэлдмэлийг
ашиглан
зудын
хүндрэлийг даван туулахад дөхөм
үзүүлэх, хорогдол багатай онд мэнд
орох болно.

боломж сайтайд тооцогддог. Зудаас
үүсэх эрсдэлд мал сүрэг бэлчээр
тэжээлийн
хомсдолын
улмаас
Зуд тохиолдсон
Зуданд хорогдсон
Тухайн оны эхний хагаст өлдөх, дулаан хэвтэр, бууцгүйгээс
даарах, усны дутагдлаас цангах
он
том малын тоо (сая
нийт малд эзлэх хувь
зэргээс үүдэн олноор хорогдох
толгой)
хэмжээ
асуудлууд хамаардаг. Тиймээс зудаас
сэргийлэх арга хэмжээ нь зудын
1944-1945
8.1
33.2
гамшгаас дайжин нүүх, малынхаа
тодорхой хэсгийг заазлан борлуулж
1954-1955
1.9
8.2
өвс тэжээл бэлтгэх, малыг үл хөдлөх
болон түргэн эргэх хөрөнгө болгох,
1956-1957
1.5
6.2
хүрэлцэхүйц хадлан, гар тэжээл
бэлтгэх, дулаан хэвтэр бууц, хашаа
1967-1968
2.7
11.9
хороогоо дулаалах, ган зудад
тэсвэртэй малыг түлхүү өсгөх, мал
1976-1977
2.0
8.9
аж ахуйн бизнесээ олон төрөл болгох
ялангуяа газар тариалан, малын
1986-1987
0.8
3.6
тэжээл үйлдвэрлэлээр өргөжүүлэх нь
гамшгийн эрсдлийг бууруулах чухал
1992-1993
1.6
6.4
ач холбогдолтой.
Зудын гамшиг нүүрлэсэн үед
1996-1997
0.6
2.1
гамшгийн нөхцөл байдлыг үнэлэн
шаардлагатай хариу арга хэмжээг
1999-2000
3.5
11.6
төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.
Гамшгийн бүсээс мал болон
2000-2001
4.8
18.5
малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх, хүн,
мал эмнэлгийн үйлчилгээг гамшгийн
2001-2002
2.9
12.2
бүсэд түргэн шуурхай хүргэх, хүнс
тэжээлийн хомсдлоос сэргийлэх,
2009-2010
9.7
22.2
дулаан хувцас, түлш, малын тэжээлээр
Эх сурвалж: Онцгой байдлын ерөнхий газраас гарсан тайлан боломжийн хэмжээгээр хангах зэрэг

чөлөөлж өгч байгаагаараа давуу юм.
Эдгээр нь арчилгаа маллагааны
маш олон технологийг өөртөө агуулж
байдаг. Идэш, тэжээлийн хомсдлоос
олон хоног өлмөн зэлмүүн байсан
малын хоол боловсруулах эрхтний
хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж,
идсэн зүйлээ боловсруулан шингээх
чадваргүй болдог. Иймээс өлсгөлөнд
орсон мал идсээр байгаад тэнхрэл
авалгүйгээр үхдэг явдал их гардаг
нь элбэг тул тэжээл, өвс өгөхөөсөө
өмнө
"эмжүүлэлт"
хийх
нь
ихээхэн үр дүнтэй, эдийн засгийн
хувьд хэмнэлттэй болдог байна.
Эмжүүлэлтийн гол ач холбогдол нь
малын тэжээл боловсруулах замын
эрхтний үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх,
гүзээ,
ходоодны
шүүрлийг
нэмэгдүүлэх,
түүнд
агуулагдах
микрофлорыг сэргээх, дуршлыг
нэмэгдүүлэх,
дотоод
хордлогыг
саармагжуулах,
өөртөө
харших
урвалыг дарангуйлах, дархлааны
тогтолцоог тэнцвэржүүлэх, тэтгэх
үйлчилгээтэй эм бэлдмэлийг ашиглан
хийснээр өвс, тэжээлийн шингэцийг
сайжруулах, хоол боловсруулах
эрхтний хэвийн үйл ажиллагааг
хангаж өгдөгт оршино.
Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн
судлаачдын
боловсруулсан
эм,

хэмжээндээ турах зүй тогтлоор зудын
дарамт арилсны дараа мал сүрэг
богино хугацаанд тэнхэрч, өсөн
үржих чадвараа алддаггүй байна.
4. Хариулга-маллагаа алдагдах,
тэжээлийн шимт бодис дутагдах,
цангах, даарах, сүргээрээ болон
хэсгээрээ бодис солилцооны эсвэл
ужиг явцтай хямрал явагдснаар
малын мах булчин, цул эрхтэнд
хатингартах, сөнөрөх өөрчлөлт үүсэх
тураал нь өвчин болж хорогддог
байна.
5. Идэш, тэжээлийн хомсдлоос
олон хоног өлмөн зэлмүүн байсан
малын хоол боловсруулах эрхтний
хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж,
идсэн зүйлээ боловсруулан шингээх
чадваргүй тул тэжээхээс өмнө
"эмжүүлэлт" хийх нь ядарч тулдсан
малыг түргэн тэнхрүүлэх үр дүнтэй
арга юм.
6. Малын тэжээл боловсруулах
замын эрхтний үйл ажиллагааг идэвх
жүүлэх, гүзээ, ходоодны шүүрлийг
нэмэгдүүлэх,
түүнд
агуулагдах
микрофлорыг сэргээх, дуршлыг
нэмэгдүүлэх,
дотоод
хордлогыг
саармагжуулах, өөртөө харшихыг
дарангуйлах,
дархлааг
дэмжих
үйлдэлтэй
эмээр
"эмжүүлэлт"
хийхийг зөвлөж байна.

ОРШИЛ
Судлаачдын
тэмдэглэснээр
байгаль, цаг уурын олон тааламжгүй
хүчин зүйл хам хэлбэрээр үйлчлэх
стресс (дарамт)-ийн хүчин зүйлсээс
болж малын бие махбодын хэвийн үйл
ажиллагаа алдагдах, үхэж хорогдох,
өвчин эмгэг тусах, өсөлт хөгжилт,
үржлийн үйл ажиллагаа хямрах нь
илүү их тохиолддог
. Нөгөө талаас бэлчээрийн
ургамлын ургалт, зүйлийн бүрэлдэхүүн
алдагдаж хорт ба хөл газрын ургамал
зонхилох, цөлжилтийн явц огцом
нэмэгддэг байна[5;9].
Зөвхөн 2009-2010 оны зуданд 8.5
сая толгой мал буюу тус улсын нийт
малын 20% нь хорогдож, 769.000
хүн буюу нийт хүн амын 28%-д сөрөг
нөлөөгөө үзүүлжээ.
Монголын Улаан Загалмайн
байгууллагын гаргасан мэдээллээс
үзэхэд 220.000 малчин өрх зуданд
нэрвэгдсэнээс 44.000 нь бүх малаа,
164.000 нь малынхаа тал хувийг
алдсан бол 2007 оны гантай жил
зөвхөн Дундговь аймагт таана болон
бусад ургамлын хордлогоор 17900
мал өвчилж 18.4% нь буюу 3291 мал
нь хорогдож байв.
Монгол орны байгаль, цаг
уурын янз бүрийн бүсэд байрлалтай
цаг уурын 50 гаруй харуул, өртөөг

түшиглэн хийсэн сүүлийн судалгаагаар
монгол үхрийн ердийн жин 10-12 кг,
хонь, ямааны жин 5-6 кг–аар буурсан
үзүүлэлттэй байна.
Сүүлийн жилүүдэд зун, намрын
цаг богиносч 100-120 орчим хоног,
өвөл, хаврын хатуу цаг 220-240 хоног
үргэлжлэх болжээ. Жилийн дөрвөн
улиралд дан бэлчээрийн маллагаатай
монгол мал сүрэг дараах шалтгааны
улмаас өвөл, хаврын улиралд турж
эцэж, ядарч доройтон онд орох, үхэж
хорогддог байна.
Үүнд: Бэлчээрийн ургац 30-40
хувь хүртэл буурах, бэлчээрт мал
идээшлэх хугацаа 5-6 цаг болж
багасах, бэлчээрийн ургамлын шимт
чанар 1 кг хуурай бодист 0.3-0.4
тооцох нэгж болж, ургамлын шингэц
50% хүртэл тус тус буурдаг байна. Энэ
нь зудын гамшиг тохиолдоогүй өвөл,
хаврын тооцоо судалгаа билээ.
Манай оронд сүүлийн 70 жилийн
хугацаанд 12 удаагийн томоохон зуд
тохиолдож одоогийн манай улсын
бүх малтай тэнцэхүйц хэмжээний
малыг хорогдуулан үлэмж хохирол
учруулсан байна (Хүснэгт 1).
Зудын эрсдлийн улмаас малчид
амьжиргааны гол эх үүсвэр болсон
малаа
олноор
хорогдуулснаар
малчин өрхийн орлого гэнэт ихээр
бууран амьжиргаа нь доройтох, эрүүл
мэнд муудах, хоол хүнсний дутагдалд
орох, сэтгэл санаагаар унах, улмаар
зарим тохиолдолд амиа хорлох явдал
ч тохиолддог байна.
Тухайлбал, 2000 оны зудад
нэгэн аймагт аймгийн хэмжээгээр
оны эхний хагаст нийт малынхаа 26
хувь, 2010 оны зудад нийт малын
44 хувь хорогдсоноор 3500-4000
малчин өрхийн амьжиргаа муудаж
доройтон, 1600-1800 малчин өрх
огт малгүй болсон байна. Тус аймагт
2010 оны зудын дараа сэтгэл санааны
хямралын улмаас 4-5 хүн амиа
егүүтгэсэн тохиолдол гарсан байна.

ДҮГНЭЛТ
1. Монголчууд түүхэн удаан
хугацаанд уур амьсгалын эрсдэлт
хүчин зүйлүүдийг даван туулах
зохилдолгооны нийлбэрийг биедээ
агуулсан малтай болсон байна.
2. Зудын үед өлсгөлөнгийн,
дулаан
алдалтын,
шимэгчийн
дарамтуудаас шалтгаалж тураал ба
осголтоор олон мал хорогдох үндсэн
шалтгаан болсоор ирсэн байна.
3. Олон зууны туршид байгалийн
ба зориудын шалгаралын үндсэнд
үүссэн бие махбодын физиологибиохимийн хэвийн үйл ажиллагааг
ханган, өөрийн амьдралын хэм
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АРХАНГАЙ
ÀÉÌÀÃ

ÀÉÌÀÃ

Гамшгаас хамгаалах цогцолбор байгуулна

Холбооны дадлага
сургуулийг улирал бүр
зохион байгуулна

Увс аймгийн Онцгой байдлын газраас
дуудлага хүлээн авагч, аврагч, жолооч
холбоочдын дунд холбооны техник
хэрэгслийн дадлага сургуулийг аймгийн
төвөөс 70 км зайд орших "Улаан даваа"-нд
зохион байгууллаа. Тус сургуулийг аймгийн
ОБГ-ын дарга Б.Баттулга болон холбоо
зарлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн,
ахлах дэслэгч Б.Чимгээ нар удирдан
явуулсан бөгөөд нарны богино, хэт богино
долгионы станцууд, сансрын холбооны
иридиум гар утас, байршил тогтоогч зэрэг
техник хэрэгслүүд дээр дадлага, сургуулийг
хийсэн юм.
Уг холбооны дадлага сургуулийг улирал
бүр хийж байх тухай холбоочдын гаргасан
саналыг аймгийн Онцгой байдлын газрын
дарга дэмжиж, цаашид улирал бүр зохион
байгуулахаар боллоо.
ХЗМАХ мэргэжилтэн,
ахлах дэслэгч Б.Чимгээ

СҮХБААТАР
АЙМАГ

Үлээгч аппарат бэлэглэлээ

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын
санаачлагаар "Иргэдийг гамшгаас хамгаалах, мэдлэг,
дадлага олгох" сургалтын цогцолбор барихаар шавыг

ГОВЬСҮМБЭР

тавилаа.
Шинээр баригдах цогцолбор дөрвөн хэсгээс бүрдэх юм.
Тодруулбал, дөрвөн давхар барилгын стандартаар
баригдах бөгөөд 1-р давхарт утааны камер, 2-р давхарт
Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед барилгаас нуугдах, хүлээх,
гарах аргад суралцах танхим, 3-р давхарт Аврах дэр ашиглан
аврах ажиллагааг зохион байгуулан буулгах танхим, 4-р
давхарт аврах хоолой ашиглан авралтын үйл ажиллагаа
явуулах зэрэг үндсэн аврах ажиллагааны танхимуудтай
байхаар төлөвлөгдсөн. Үүнээс гадна байгууламжийн гадна
хойд ханыг ашиглан уул нуруу байгалийн хүндрүүлсэн
нөхцөлд аврах ажиллагаа явуулах дадлага сургуулилт хийх
зориулалттай авиралтын ханан хадыг байгуулах юм.
ÑÑÓÑÀÕ ìýðãýæèëòýí,
ахлах дэслэгч С.Саран

ХАН-УУЛ
ÀÉÌÀÃ

ДҮҮРЭГ

Бие бялдрын сургалтанд хамрагдав
Аймгийн
Онцгой байдлын
газрын
албан
хаагчдад
бие
бялдрын
хоёр
өдрийн сургалтыг
ОБЕГ-ын харьяа
"Аврагч" биеийн
тамир,
спорт
хорооны дасгалжуулагч Ч.Энхтүвшин удирдан явууллаа.
Бие бялдрын ерөнхий хөгжил, 12 чанарыг хөгжүүлэх тус
сургалтын төгсгөлд нийт хамрагдсан албан хаагчдаас сорил
шалгалтыг авсан байна. Сургалтад манлайлан суралцсан,
сорилт шалгалтаа амжилттай өгсөн таван албан хаагчдад
"Сургагч багш"-ийн эрхийн батламжийг гардуулав. Эдгээр
албан хаагчид нь цаашид албан хаагчдын бие бялдрын
ерөнхий хөгжлийн 12 чанарыг хөгжүүлэх сургалт, дадлагыг
өөрийн анги байгууллага дээрээ тасралтгүй зохион
байгуулах юм.
ÑÑÓÑÀÕ ìýðãýæèëòýí, ахмад В.Гэрэлчимэг

100 ширхэг мод тарив
Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгчийн
2010
оны 63 дугаар зарлигаар
жил
бүрийн
5,
10
дугаар сарын хоёр дахь
долоо хоногийн бямба
гарагийг "Бүх нийтээр
мод
тарих
үндэсний
өдөр" болгон зарласан
билээ.
Ерөнхийлөгчийн
зарлигийн дагуу энэ сарын
13-ны өдөр үндэсний мод
тарих өдрийг тэмдэглэж,
15 удаагаа орон даяар мод
тарих аяныг өрнүүллээ.
Уг аяны хүрээнд Хан-Уул
дүүргийн Онцгой байдлын
хэлтсийн нийт 50 гаруй албан хаагчид дүүргийн 9 дүгээр
хороонд байрлах ерөнхий боловсролын 114 дүгээр сургуулийн
хашаанд 100 ширхэг мод тарилаа.
ÑÑÓÑÀÕ ìýðãýæèëòýí, дэслэгч Ж.Ýíõòºð

ЗАВХАН
ÀÉÌÀÃ

Өсвөрийн аврагчид шилдгээ тодрууллаа
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Шилийн гол
аймгийн Ой шугуйн болон тал нутгийн
галаас сэргийлэх албанаас хамтран ажиллах
гэрээний хүрээнд аймгийн Онцгой байдлын
газарт Герман улсад үйлдвэрлэсэн өндөр
хүчин чадалтай, хөнгөн авсаархан түймэр
унтраах үйл ажиллагаанд тохирсон үлээгч
аппаратыг хандивлалаа. Аврагчид ашиглахад
хялбар энэхүү үлээгч аппарат нь товчлуур
дарж асдаг бөгөөд үлээгчийн тохиргоо нь
автоматаар болон механикаар тохируулдаг
онцлогтой. Нэг бүрийн үнэ 1,8 сая, нийт 36
сая төгрөгийн өртөгтэй юм.
Онцгой байдлын газрын аврагч-гал
сөнөөгчид үлээгч аппаратыг тал, хээрийн
түймэрт ашиглахаас гадна дадлага, сургуулилт
хийн бэлэн байдлаа ханган ажиллаж байна.
ССУСАХ мэргэжилтэн, Т.Солонго

Завхан аймгийн Онцгой байдлын газраас Дэлхий
зөн олон улсын байгууллагатай хамтран аймгийн
ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль, коллежуудын
дунд "Өсвөрийн аврагч-2017" тэмцээнийг зохион
байгууллаа.
Сурагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, онцгой байдлын
албаны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан
таниулах, иргэдэд болзошгүй аюул, ослын үед өөрийгөө
болон бусдыг авран хамгаалахад сургаж дадлагажуулах
анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор жил бүр уламжлал
болгон зохион байгуулдаг тус тэмцээнд 7 багийн 70
гаруй тамирчин 10 гаруй багшийн хамт оролцож, хурд,
хүч, авхаалж, самбаагаа сорилоо.
Багууд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны
хувцас өмсөх, бие бялдрын бэлтгэл, жагсаалын бэлтгэл,
гал унтраах байлдааны тархалт, эмнэлгийн анхны
тусламж үзүүлэх, хоёр км зайд гүйх, хорт хий утаанаас хамгаалах
баг өмсөх зэрэг төрлөөр өрсөлдсөн юм. Ингээд тэмцээний тэргүүн
байранд "Чандмань-Эрдэнэ" лаборатори сургууль, дэд байранд 4
дүгээр сургууль, гуравдугаар байранд "Дэвшил" сургуулийн баг,

тамирчид шалгарсан бол тусгай байрыг 3 дугаар сургуулийн баг,
тамирчид эзэллээ.

ССУСАХ мэргэжилтэн, дэслэгч П.Одонтуяа
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ÀÉÌÀÃ
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“Сүүн хурим”-тай “Уулзах өдөрлөг”

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хамтдаа
Аймгийн Онцгой байдлын газраас "Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хамтдаа" сарын
аяныг зохион байгуулав. Аяны хүрээнд аймгийн
цагаан хаалганаас Дэлгэрцогт сумын төвийн зам
дагуух болон "90 овоо" орчмын хог, хаягдлыг
бүрэн цэвэрлэлээ. Хог хаядлын дийлэнх нь шил,
лааз, хуванцар сав, авто машины дугуй, хаягдал,
гялгар уут, нойтон салпетка зэрэг байгальд хор
хөнөөлтэй, хөрсөнд олон мянган жилийн турш
хадгалагддаг хог хаягдал эзэлж байв. Тиймээс
аймгийнхаа ард иргэдэд цэвэр орчин, эрүүл агаар,
ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө хог хаягдлаа ил задгай
асгахгүй байхыг уриаллаа.

Бүх нийтийн кросс гүйлтэд тэргүүлэв
НҮБ-ын ерөнхий
ассамблейгаас
жил
бүрийн
тавдугаар
сарын 15-ны өдрийг
"Гэр бүлийн өдөр"
болгон
тэмдэглэж
ирсэн түүхтэй.
Тэгвэл 1994 оноос
тэмдэглэж эхэлсэн энэ
өдрийг угтан аймгийн
Онцгой
байдлын
газрын "Гэр бүлийн
зөвлөл"-өөс
албан
хаагчид, тэдгээрийн
гэр бүлийн дунд "Уулзах өдөрлөг" зохион байгууллаа.
Өдөрлөгийн үеэр "Хайраа олоорой", "АХА" зэрэг тэмцээнийг зохион
байгуулсан. Мөн Онцгой байдлын газарт хамгийн олон жил үр бүтээлтэй
ажилласан ахлах ахлагч П.Баатарын гэр бүлд хүндэтгэл үзүүлж, "Сүүн
хурим" хийлээ.
ÑÑÓÑÀÕ ìýðãýæèëòýí, дэслэгч Б.Батдорж

ЧИНГЭЛТЭЙ

Аймгийн Цагдаагийн байгууллага байгуулагдсаны
75 жилийн ойг угтан Цагдаагийн газар, Биеийн
тамир спортын газар хамтран зохион байгуулсан
бүх нийтийн кросс гүйлтэд Онцгой байдлын газрын
нийт бие бүрэлдэхүүн амжилттай оролцлоо.
Кросс гүйлтэд нийт 200 гаруй ажилтан албан
хаагчид 3 км-ийн зайд хурд хүчээ сорин өрсөлдөж
эмэгтэй, эрэгтэй тус тус тэргүүний таван байрыг
шалгаруулсан юм.

Улмаар
эрэгтэйчүүдийн
төрөлд
Онцгой
байдлын газрын албан хаагч, ахлагч Б.Баярсайхан
тэргүүн байр, ахлах ахлагч Б.Баярцэмбэл тусгай
байр, эмэгтэй тамирчдаас дуудлага хүлээн авагч
Н.Ганцацрал дэд байр, Б.Сумъяа гутгаар байр, ахлах
дэслэгч Б.Цэрэнням тусгай байрт тус тус шалгарсан
амжилтийг үзүүллээ.
ССУСАХ мэргэжилтэн, дэслэгч Б.Цэрэнням

ДҮҮРЭГ

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль боллоо

ГОВЬ-АЛТАЙ
ÀÉÌÀÃ

“Оюутан аврагч” бүлгэм байгуулав

Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд
гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн
анги, албадын бэлтгэл бэлэн
байдлыг хангах, гамшгийн үед
хамтран ажиллах уялдаа холбоог
сайжруулах, удирдлагын түвшинд
гамшгийн үеийн нөхцөл байдлыг
хэрхэн үнэлэх, хэрхэн шийдвэр
гаргах зэрэг мэдлэг, дадлагыг

эзэмшүүлэх гамшгаас хамгаалах
иж бүрэн сургууль зохион
байгууллаа.
Тус иж бүрэн сургуульд
дүүргийн төр захиргааны байгуул
лагын болон хувийн хэвшлийн 85
аж ахуй нэгж байгууллагын 1352
албан хаагч хамрагдав.
Дадлага сургуулийг зохион

байгуулснаар дүүргийн хэмжээнд
гамшгийн эрсдлийг бууруулах,
урьдчилан сэргийлэх, томоохон
аюулт
үзэгдэл,
техникийн
холбогдолтой осол тохиолдсон
үед авах хариу арга хэмжээг
хэрхэн зохион байгуулах дадлыг
эзэмшүүлэх
ач
холбогдолтой
байлаа.

Онцгой байдлын газрын
Ахлагчийн зөвлөл, Дорнод
их
сургуультай
хамтран
Олон улсын гал сөнөөгчдийн
өдрийг тохиолдуулан олон
талт
арга
хэмжээнүүдийг
зохион байгууллаа. Уг арга
хэмжээний хүрээнд "Дорнод"
их
сургуульд
"Оюутан
аврагч" бүлгэмийг шинээр

байгуулж, үйл ажиллагааг нь
эхлүүлэв. Ингэснээр Дорнод
их сургуулийн багш, оюутан,
сурагчид болзошгүй гамшиг,
ослын үед өөрийгөө болоод
бусдыг
авран
хамгаалах
мэдлэг, мэдээлэлтэй боллоо.
ÑÑÓÑÀÕ ìýðãýæèëòýí,
дэслэгч Р.Отгонцэцэг
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СОНИН БОЛОН ЦААС АШИГЛАН АЯГА ХИЙХ АРГАЧЛАЛ
Хүн бүрт л гарын доорх материалаар хийхэд хялбар, хямдхан бас цаг авахгүй юм хийх
шаардлага гардаг байх. Тэр дундаа аливаа гамшиг ослын үед та бидний сурсан зүйл таны болон
бусдын амь насыг авран хамгаалах маш том хэрэглэгдэхүүн болж мэдэх юм. Тэр ч үүднээсээ бид
та бүхэндээ хаана ч, хэзээ ч хэрэглэж болох цаасан аяга хийх аргачлалыг хүргэхээр бэлтгэлээ.

1.Цаасаа голоор
нь нугална

2.Дахин голоор нь
тэгш өнцөгт болгон
нугална

6.Тэгш өнцөгт болгоод зүүн доод
буланг нугалаад гурвалжилна

10.Ташуу дээш нь нугална

3.Нугалсан цаасныхаа
зүүн дээд буланг
нугална

4.Нугалсан цаасаа
гурвалжин болгоно

5. Цаасаа эргүүлнэ

7.Зүүн дээд талын нугалсан хэсгийг 8.Эргүүлж харуулаад
7-р зааврыг давтана
баруун тийш эргүүлнэ

11.Эргүүлж харуулаад 9 болон
10-р зааврыг давтана

9.Дээд талын хоёр нугласан
хэсгийг дотогш нугална

12.Буруу харуулаад дээд
хэсгийг нь нээнэ

13.Аяга бэлэн боллоо.

Энэхүү аягаа нимгэн гялгар уутаар доторлохоо бүү мартаарай. Ингэснээр
та ямар ч зүйлийг аягандаа хийж, ашиглах боломжтой болох юм.

ДССЗТ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ “ЖАРГАЛАНТ” СУВИЛАЛ

Хойд бүсийн ОБГуудад эрүүл мэндийн
урьдчилан сэргийлэх
үзлэгийг явууллаа
Онцгой байдлын албаны ажилтан, албан
хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс
урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн байдалд
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх урьдчилан сэргийлэх
үзлэгийг хойд бүсийн Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул,
Орхон, Булган, Хөвсгөл аймгуудын Онцгой
байдлын газрын ажилтан, албан хаагчдыг
хамруулан зохион байгууллаа.
"Уламжлалт анагаах ухааны эмчийн судас
оношлогоо", Зүрх судасны эмчийн үзлэг
ЭКГ (зүрхний цахилгаан бичлэг), "Хэвлийн
болон бамбайн эхо (хэт авиан) оношлогоо",
"Цусан дахь сахарын хэмжээ тодорхойлох",
"Сэтгэл зүйн асуумж авч үнэлэлт, дүгнэлт
өгөх", "Хөдөлгөөний үйл ажиллагааны чадвар
алдалтанд үнэлгээ хийн зөвөлгөө өгөх",
"Биеийн жингийн индекс тодорхойлох" гэсэн
төрлүүдээр явагдсан тус үзлэгт хойд бүсийн
аймгуудын Онцгой байдлын газрын нийт 800
гаруй албан хаагч хамрагдсан юм.
Үзлэгийг
Давтан
сургалт,
сэргээн
заслын төвийн албаны дарга, ерөнхий эмч,
хошууч Д.Хонгороор ахлуулсан найман
хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бүрэлдэхүүн хийж
гүйцэтгэсэн.
Эрүүл мэндийн үзлэгийн үеэр мэргэжлээс
шалтгаалах өвчний судалгаа хийж, сэтгэлзүйн
бэлтгэлийг үнэллээ.

"Сувилагчийн нэг өдөр"
өдөрлөг
Олон улсын сувилагч нарын баярын
өдрийг тохиолдуулан "Сувилагчийн нэг
өдөр" өдөрлөгийг зохион байгууллаа.
Өдөрлөгийн хүрээнд Нийслэлийн
иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт,
аргазүйн төв, нийслэлийн Аврах анги-105ын албан хаагчдын дунд эрүүл мэндийн
урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хийсэн.
Үзлэгийг зургаан их эмч, долоон
сувилагч,
хөдөлгөөн
засалчийн
бүрэлдэхүүнтэйгээр цусан дахь сахарын
хэмжээг тодорхойлох, артерийн даралт,
судасны
цохиолт,
захын
судсанд
хүчилтөрөгчийн хэмжээ тодорхойлох,
зүрхний цахилгаан бичлэг хийх, хэт авиан
шинжилгээ /эхо/, сэтгэлзүйн зөвлөгөө,
эмчилгээ зэрэг төрлөөр явууллаа.
Үзлэгт нийт 105 ажилтан, албан хаагч
хамрагдсан юм.

700 гаруй хүнд эрүүл
мэндийн тусламж
үйлчилгээ үзүүлэв
Онцгой байдлын ерөнхий газраас
Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан
"Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-т ДССЗТ-ийн
дэргэдэх Жаргалант сувиллын хамт олон
оролцож, үйл ажиллагаагаа сурталчлан,
иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
үзүүллээ.
Нийт долоон их эмч, сувилагч
иргэдийн артерийн даралт, судасны
цохилтыг тоог тодорхойлж, эмчийн үзлэг
хийн, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, бариа засал,
хүчил төрөгчийн коктейлоор үйлчилсэн.
Өдөрлөгийн үеэр эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээнд 700 гаруй иргэн хамрагдсан
байна.

“Сонсох урлаг нь сайн ярих
урлагтай бараг адил тэнцүү
хүчтэй байдаг”
***
Төөрөг тавилангийн гэх нүд
чихгүй урсгалыг сохроор даган
хүлцэнгүй хөвж явах нь аль ч
талаас нь бодсон сайн үйлдэл огт
биш. Аливаа хүн өөрийн төрсөн
нөхцөл байдлаас бус хөлс хүч,
саруул ухаан, хичээл зүтгэлд
дөрөөлөн өндийн өсч, дээшлэн
дэвждэг гэсэн итгэлийг залуу
хүн бүр зүрх сэтгэлдээ өнө үүрд
хоногштол тодоос тод сийлж,
насан туршдаа даган мөрдөх
хэрэгтэй.
***
Эр зориг өвсөнд хаясан зүү
шиг нуугдмал бус, өвсөнд ассан
гал шиг дүрэлзэж байх ёстой.
Хийж бүтээх хүсэлдээ шатаж яваа
эр зориг хэмжээлшгүй хүч чадлыг
агуулсан байдаг. "Зориг гэдэг
бол хүч чадлын зэвсэг юм". Хувь
заяа ямагт зоригтны талд байдаг
болохоор, зоригтой золбоотой
байж л хувь заяагаа өөдрөг
жолоодох болно. "Зоригтой хүнд
хэцүү зүйл гэж байдаггүй".
***
"Хэлэх үгийг эзэнд нь, тавих
морийг ижилд нь" гэдэг гүн утгат
үгийг өвөг дээдэс маань сургаж,
бидэнд хичээнгүйлэн захиж, хишиг
болгон өвлүүлсэн. Чиний төлөө
сайн үйл хийж, чамд туулайн
чинээ ч бай, уулын чинээ ч бай
тус хүргэсэн хүнд чин сэтгэлийн
талархлаа чихэнд чимэгтэй эелдэг
зөөлөн үгээр илэрхийлэн хүргэ.
***
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