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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2014 ОНЫ НАЙМДУГААР САР

РИО ТИНТО КОМПАНИ 
ХАНБОГД СУМАНД “ГАЛБА” 
ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГ 
НЭЭЛЭЭ
Цэцэрлэгт хүрээлэнг Ханбогд 
сумын түүхэн нэршлээр “Галба” 
хэмээн хүндэтгэн нэрлэжээ.

(4-р нүүрт)

ӨМНИЙН ГОВИЙН 
НОГООЧИД ХАНГАЙНХНЫ 
ТУРШЛАГААС СУРАЛЦЛАА
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумын  
арваад ногоочин хангайнхнаас 
туршлага судлахаар Улаанбаатар 
хотыг зорин иржээ. 

(14-р нүүрт)

ХАНБОГД СУМЫН 
ТҮҮХТ 90 ЖИЛИЙН ОЙ 
ТӨГӨЛДӨР САЙХАН 
БОЛЛОО

Нар хур нь тэгширсэн намрын 
салхи сэвэлзсэн энэ өдөр 
түүхт 90 жилийнхээ ойг ёслол 
төгөлдөр сайхан тэмдэглэлээ.

(6-р нүүрт)

ОЮУ ТОЛГОЙ 
КОМПАНИ МАНЛАЙ 
СУМАНД СПОРТ 
ЦОГЦОЛБОР 
БАРИНА
...250 хүний суудалтай уг цогцолбор нь тамирчид, 
иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, тав тухыг хангасан 
спортын орчин үеийн иж бүрэн тоноглолоор бүрэн 
хангагдах юм.

(3-р нүүрт)
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“Орон нутгийн сонин”-ы шинэ дугаараар Та 
бүхэнтэй Оюу Толгой компанийн Барилга, 
Инженерийн хэлтсийн хамт олныг төлөөлөн 
мэндчилж байгаадаа баяртай байна. 
Манай хэлтэс нь компанийнхаа бусад хэлтсүүдийн 
албан ёсны хүсэлтийн дагуу тэдэнд шаардлагатай 
барилга, инженерийн бүхий л төслүүдийг 
хэрэгжүүлж, үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээр төслүүд 
нь уурхайн хашаан дотор, хашаанаас гадна гэж 
хоёр хуваагдана. Миний хувьд хашаанаас гадна 
буюу орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн 
менежерээр ажилладаг. 

Бид төслүүдээ батлагдсан төсөв, төлөвлөсөн 
хугацаанд нь, чанартай, аюулгүй гүйцэтгэх зорилгоо 
биелүүлэн ажиллаж байна. Олон тооны гэрээт 
компаниудтай аюулгүй ажиллаж, эмх цэгцтэй, үлгэр 
жишээ шилдэг менежмент хэрэгжүүлэх туршлагаа 
хуваалцаж, сургаж хөгжүүлэх нь бидний ажлын 
чухал хэсэг байдаг. Үүний үр дүнд бүх төслийн 
гүйцэтгэл дээр аюулгүй ажиллагааны эерэг 

үзүүлэлт гарч байгааг хэлэхэд таатай байна. Хамт 
олныхоо хичээл зүтгэл, ажилдаа үнэн сэтгэлээсээ 
хандаж байдгийг тэмдэглэн хэлье. 

Өнгөрсөн хугацаанд Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад хотод МСҮТ-ийн хичээлийн өргөтгөл 
болон дотуур байр, Ханбогд суманд Техникийн 
сургалтын төв, Дархан-Уул, Говьсүмбэр аймагт 
Политехник коллежийн сургуулийн өргөтгөл, 
оюутны байр, Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг 
дэх Техник технологийн жишиг сургууль барьж, 
ашиглалтад орууллаа. 

Оюу Толгой компани Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, 
Даланзадгад сумдад нийгмийн шинж чанартай 
барилгын томоохон ажлууд гүйцэтгэж байна. 
Өнгөрсөн онд Баян-Овоо суманд Спорт заал 
ашиглалтад оруулсан бол энэ жил Манлай суманд 
Спорт заалны барилгын ажил эхэллээ. Ханбогд 
суманд нэлээд олон барилга бүтээн байгуулалтын 
ажил хийгдлээ. Тухайлбал, сумын 90 жилийн ойн 
өмнө хүүхдийн тоглоомын талбай, Галба цэцэрлэгт 
хүрээлэн барьж, хүлээлгэн өглөө. Өнгөрсөн жил 
сумын төвд 5 км засмал зам, Ханбогд сумыг 
Оюу Толгой уурхайтай холбосон 40 км 35 кв-ын 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц 
барьж ашиглалтад оруулсан бөгөөд сумын ундны 
усны хайгуул өрөмдлөгийн ажлыг дуусгалаа. 

Өнөөдөр хог хаягдлын байгууламж барих ажил 
инженерийн шатандаа явж байна. Ханбогд сумаас 
Оюу Толгой уурхай хүртэл хатуу хучилттай зам 
барих төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн 

Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилгыг энэ өвөл 
багтааж дуусгахаар төлөвлөсөн. Үүний зэрэгцээ 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын малчдын худаг, 
уст цэгийг сэргээх ажлын эхний шат өнгөрсөн 
жил хэрэгжиж, нийтдээ 27 гар худаг, 12 гүн 
өрмийн худаг засаж хүлээлгэн өгсөн юм. Малчид 
их баяртай байгаа. Энэ жил болон ирэх жил 2, 3 
дахь шатны ажлаа хэрэгжүүлж, эдгээр сумуудын 
малчдын усны хангамжийг шийдвэрлэхээр 
төлөвлөж байна.

Оюу Толгой уурхайгаас Гашуун сухайт хүртэлх 107 
км засмал замын Цагаан хад хүртэлх 85,7 км замыг 
ашиглалтад оруулсан. Үлдсэн 20 гаруй км замыг 
2015 оны намар гэхэд бүрэн дуусгах төлөвлөгөөтэй 
ажиллаж байна. 
Оюу Толгой компани Гашуун сухайт боомтын 
хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, төрийн үйлчилгээний 
байгууллагын ажилчдын амьдрах кэмпийг 
байгуулсан бөгөөд Гаалийн түр лаборатори барьж, 
удахгүй хүлээлгэж өгнө. 

Дээр дурдсан бүх барилга, бүтээн байгуулалт 
нь орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжил, хүн амын 
амьдралд томоохон хувь нэмэр оруулж байгаа 
гэдэгт итгэж байна. 

Та бүхний ажил, амьдралд сайн сайхныг хүсэн 
ерөөе. 

МЭНДЧИЛГЭЭ

Оюу Толгой ХХК-ийн Барилга, Инженерийн хэлтсийн 
Төслүүд хариуцсан Менежер У. Баярхүү
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Оюу Толгой компани Манлай суманд спорт 
цогцолбор барина
- 250 хүний суудалтай, орчин үеийн иж бүрэн тоноглол бүхий цогцолборын шав тавилаа -

Оюу Толгой компани 8 дугаар сарын 7 буюу 
Өмнөговь аймгийн Манлай сумын 90 жилийн 
ойн босгон дээр тус суманд шинээр барих спорт 
цогцолборын шав тавилаа.

Манлай сумын ИТХ-ын дарга О.Бат-Эрдэнэ 
ёслолын ажиллагааг нээж хэлэхдээ “Оюу Толгой 
компани нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэн манай 
сумын түүхт ойн босгон дээр орчин үеийн спорт 
цогцолбор барьж байгуулахаар шийдсэнд туйлын 
баяртай байна. Энэ бол маш том бүтээн байгуулалт 
болно. Энэхүү спорт цогцолбор тус сумынхны 
эрүүл аж төрөх, хүүхэд, залуусын чөлөөт цагаа зөв 
идэвхтэй өнгөрүүлэх боломжийг хангахад чухал 

үүрэг гүйцэтгэх юм” гэв. Оюу Толгой компанийн 
Орон нутгийн харилцаа эрхэлсэн ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа “Бид ‘саахалт айлын санаа нэг’ 
гэлцэн бие биеэ хүндлэн дээдэлж, тусалж дэмждэг 
сайхан уламжлалтай. Чухам ийм уламжлалын 
үүднээс бид Манлай сумынхантай хамтран 
ажиллахдаа ямагт баяртай байдаг юм. Ирэх жил 
ашиглалтад орох уг барилгын ажлыг Монголын 
үндэсний компани гүйцэтгэж, Оюу Толгой компани 
бүрэн санхүүжүүлэх юм” гэв.

250 хүний суудалтай уг цогцолбор нь тамирчид, 
иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, тав 
тухыг хангасан спортын орчин үеийн иж бүрэн 

тоноглолоор бүрэн хангагдах юм. Манлай сумын 
Засаг дарга Р.Бурмаа “Оюу Толгой компани манай 
сумынхантай хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд 
гээд олон чиглэлээр үр дүнтэй хамтран ажилладаг 
юм. Спорт цогцолбор барих ажилд бодит хөрөнгө 
оруулалт хийж, сум орны хөгжилд ихээхэн хувь 
нэмэр оруулж байгаа Оюу Толгой компанийнханд 
нутгийн зон олон гүнээ талархаж байна” гэж 
ярилаа.

Дашрамд дурдахад, Оюу Толгой компани 
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо суманд өнгөрсөн 
жил мөн ийм спорт цогцолбор барьсан билээ.
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Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум 8 дугаар сарын 8-9-нд түүхт 90 жилийнхээ 
ойн баярыг ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ үеэр тус сумын төвд 
Рио Тинто компанийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд, 
мөн сумын иргэд, удирдлагуудын захиалга, санаачилгаар баригдсан “Галба” 
цэцэрлэгт хүрээлэнг нээлээ. Сумын ойн баяр, тус цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
нээлтэд Оюу Толгой ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, Эрдэнэс 
Оюу Толгой ХХК-ийн удирдлагууд, Рио Тинто компанийн төлөөлөл оролцсон 
юм.

Рио Тинто компанийн Зэсийн группийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Роб 
Аткинсон ёслолыг нээж хэлсэн үгэндээ “Ханбогд сумын айл өрх, гэр бүлүүдэд 
зориулсан, тав тух хангасан энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэнг бий болгоход хамтран 
зүтгэсэн, дэмжиж ажилласан ханбогдчууд та бүхэндээ баярлалаа. Жил ирэх 
тусам та бид улам нягт хамтын ажиллагаа бүхий түншлэл, тогтвортой хөгжлийг 
хамтдаа бий болгоно гэдэгт итгэж байна” гэлээ.

Ханбогд сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзий “Өнөөдөр Ханбогдчууд та бид 90 
жилийнхээ ойн баярыг угтсан томоохон 90 бүтээлч ажлын нэг болох Галба 
цэцэрлэгт хүрээлэнгээ нээж хүүхэд, багачууд, зон олныхоо чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлж чадлаа” гэсэн юм.

Цэцэрлэгт хүрээлэнг Ханбогд сумын түүхэн нэршлээр “Галба” хэмээн хүндэтгэн 
нэрлэжээ. Таван га талбай бүхий тус цэцэрлэгт хүрээлэн нь усан оргилуур, 
ногоон бүс, 300 машины зогсоол, ариун цэврийн байгууламж, гэрэлтүүлэг 
бүхий олон нийтийн тав тухыг хангасан цогцолбор газар юм. Цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн барилгын ажлыг Монголын үндэсний компани гүйцэтгэжээ.
Дашрамд дурдахад, өнгөрсөн жил Рио Тинто компани эрүүл мэнд, боловсрол, 
бизнесийн хөгжил, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дэлхий даяар үйл 
ажиллагаа явуулж буй улс орнууддаа 2200 хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлсний нэг 
нь энэхүү “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн юм.

Рио Тинто компани Ханбогд суманд 
“Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнг нээлээ
- Орон нутгийн харилцаа, тогтвортой хөгжил, бат бөх түншлэлийн илэрхийлэл бүхий томоохон бүтээн байгуулалт боллоо -
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FIRE төлөөлөгчийн газар Оюу Толгой компаний 
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Өмнөговь аймгийн 
Эрүүл Мэндийн Газартай хамтран 2012 оноос 
хүн амыг вирүст хепатитаас сэргийлэх мэдлэгийг 
олгох, халдварыг эрт илрүүлэх, өвчний хүндрэлээс 
сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулж ирлээ.

2014 оны Хепатиттай тэмцэх Дэлхийн өдрийг 
“Элгээ хайрлая” уриан дор зохион байгуулж, 7 
дугаар сарын 21-нээс 8 дугаар сарын 4-нд Оюу 
Толгой компанийн төсөл хэрэгжүүлдэг сумдын 
хүн амын дунд вирүст хепатитийн халдвар 
болон элэгний хавдрыг эрт илрүүлэх зорилгоор 
төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч нартай 
хамтран ажиллалаа. Энэ үйл ажиллагаагаар 
нийт хүн амд вирүст хепатитийн талаар мэдээлэл 
хүргэхээс гадна1181 хүнд вирүст хепатитийн 
халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийснээс 10,5 хувь 
буюу 124 хүн В вирүс, 19,1 хувь буюу 226 хүн 
С вирүс, 5 хүн В болон С вирүсийн хавсарсан 

халдвартай байна. Үзлэгээр нийт 9 хүнд элэгний 
хавдар анхдагчаар оношлогдсон бөгөөд элэгний 
хавдрын сэжигтэй 6 хүнийг онош тодруулах 
шаардлагатай гэж үзжээ.

Энэ жилийн үйл ажиллагаанд Сумын Засаг 
даргын Тамгын газар идэвхтэй оролцон бүх албан 
байгууллагуудад тоот илгээн албан хаагчдыг 
вирүст хепатитийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд 
хамрагдахыг уриалсан нь ихээхэн хувь нэмрээ 
оруулсан бөгөөд төрийн болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын оролцоо өмнөх жилүүдээс 
нэмэгдсэнийг харуулж байлаа. Цаашид хүн амын 
дунд эрүүл амьдралын хэв маяг, зөв хооллолтын 
талаар нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт 
сурталчилгааг далайцтай, өргөн хүрээнд зохион 
байгуулах, В вирүст хепатитийн халдварын эсрэг 
сайн дурын дархлаажуулалтыг нэмэгдүүлэхэд 
анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

“Элгээ хайрлая” арга хэмжээ боллоо

Оюу Толгой төслийн нэмэлт санхүүжилт авахын 
тулд олон улсын зээлдүүлэгчдийн стандартын 
хүрээнд байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх 
байдлын  нарийвчилсан үнэлгээ хийж, тодорхой 
үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Байгаль орчин, 
нийгмийн шаардлагын  хэрэгжилтийг зээлдүүлэгч 
байгууллагуудыг төлөөлж эрх бүхий, хөндлөнгийн 
шинжээчид тодорхой хугацаанд хянаж, аудитын 
тайлан боловсруулдаг.  Оюу Толгой компанийн 
энэ хүрээнд хийж буй үйл ажиллагааг Д’Аполиана 
байгууллага хянаж, аудитын тайлан гаргадаг.
Энэхүү хөндлөнгийн аудитын тайланг Англи, 
Монгол хэл дээр бүрэн эхээр нь та бүхэн Оюу 
Толгой компанийн цахим хуудас http://ot.mn/mn/
about-us/environmental-social-impact-assessment/
esia болон компанийн  салбар оффист хандан 
Монгол хэл дээр хураангуй тайланг авч болно. 
Үүнд:
1. Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, Бизнес 

хөгжлийн төв, Оюу Толгой ХХК-ийн Өмнөговь 
дахь Төлөөлөгчийн газар

 Утас: 976-7053 3963
 Факс: 976-11-331890
2. Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Техникийн 

сургалтын төв. Оюу Толгой ХХК-ийн Нийгмийн 
харилцааны хэлтсийн салбар

 Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

ХӨНДЛӨНГИЙН 
АУДИТЫН ТАЙЛАН
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Ханбогд сумын түүхт 90 жилийн ой төгөлдөр сайхан боллоо
Ханбогд сум нь 1924 онд Номгон багийн нутаг Хадан хошууны Хөх овооны бууцан дээр Галба сум нэртэй 
200 гаруй өрхтэй анхны галаа асаан бадрааж байсан бол эдүгээ 90 жилийн хойно 4700 гаруй хүн амтай 
хөгжил дэвшил рүү хүн зон нь тэмүүлсэн байшин барилга нь орчин үеийн зураг дизайнаар сүндэрлэсэн 
сумын төвийн өнгө төрх нь өдрөөс өдөрт өнгөжин гэрэлтсэн жишиг сумдын эгнээнд хүрэх зорилго 
өвөрлөн ажилласаар нар хур нь тэгширсэн намрын салхи сэвэлзсэн энэ өдөр түүхт 90 жилийнхээ ойг 
ёслол төгөлдөр сайхан тэмдэглэлээ.  

Түүхт ойн баярын хурлаа хийж 90 жилийн 
хугацаанд ажил үйлс, амжилт ололтоор бусдыгаа 
манлайлан ажилласан олон сайчууд, ахмадуудаа 
төр засгийн болон салбар хорооны хүндтэй 
шагналуудаар шагнаж урамшуулав. “Алтан гадас” 
одонгоор Жавхлант багийн харьяат өндөр настан 
Ц.Бөнтөн, ахмадын хорооны дарга Х.Амбаа, 
Гавилууд багийн дарга асан Ц.Мижид, “Ханбогд” 
бөхийн дэвжээний дасгалжуулагч, аймгийн 
начин Д.Эрхэмбаатар нар, “Хөдөлмөрийн хүндэт 
медаль”-иар Сум дундын эмнэлгийн ерөнхий 
эмч Ж. Наранцэцэг, Цаг уурын өртөөний дарга 
Б.Түмэнжаргал, 21-р цэцэрлэгийн ахмад багш 

Х.Мөнхжаргал, Баян багийн малчин, өндөр настан 
А.Дашдулам нарын 5 хүнийг шагнаж, хил, гаалийн 
болон шүүх цагдаагийн ажиллагсад, ЭМБ-ын эмч 
ажилчид, бусад салбарынхныг Засгий газрын 
болон яамдын шагналаар шагнасныг сумын засаг 
дарга Т. Буян-Өлзий, ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт нар 
гардуулж мөн сумын 90 жилийн ойн медалиар 
амжилт гаргасан хүмүүсээ шагнаж урамшуулав. 
Дараа нь их ойн хүндэтгэлийн тоглолтонд сумын 
ардын авьяастнууд хуран чуулж чадварлаг сайхан 
тоглолтоор наадамчин олныхоо мэлмий, сонорыг 
мялааж баярын хурал өндөрлөв. 

Баяр наадмын өглөө хур дэлийг нь зассан газар 
газрын хурдан хүлгүүд уяа шон дээрээ тогтож ядан 
дүүхэлзэж бяр чадал нь амтагдан арслан, заан, 
начингууд хөх тэнгэрийн өнгөтэй зодог шуудгаа 
өмсөн зүлэг ногоон дэвжээн дээгүүр ааг бардам 
алхлан эрэмгий хүчит эрхий мэргэн харваачид 
нь хөвчирсөн нумынхаа чилээг гаргахаар отго 
майхнаа босгож дөрөв дэх наадам болох шагайн 
харваачид хашлага сумаа зүлгэн асарынхаа дор 
хуран цуглаж, хурсан олон наадамчдын магнайд 
баярын мишээл гэрэлтүүлсээр Ханбогдын наадам 
шинэхэн цэнгэлдэхдээ ийнхүү эхэллээ. 

Баяр наадмын үйл ажиллагааг нээж сумын 
засаг дарга Т. Буян-Өлзий үг хэлж төрийн дуулал 
эгшиглэн алдар цолтнууд, ахмад настнууд, албан 
газар, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, сумын бөхийн 

Үүдэн тэнгэр болсон алтан босго нь
Үүц арвин эрдэнэсийн сан нь
Үеийн үед дуурсагдах домог түүх нь
Үүсэл гарлаараа үлгэрийн орон гэлтэй...

“Долоон бурхнаа нуусаар 
Дорны хөх огторгуйд наран мандахад
Хурдан азаргаа уралдуулан байж 
Миний нутгийн наадам эхэлдэг ээ”.....
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болон хурдан морины холбоо, сурчид, шагайчид, 
Оюу Толгой болон орон нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж буй бусад байгууллагын ажилчдын жагсаал 
индрийн өмнүүр жавхаалагаар алхан тойроход 
уртын дууны ая шуранхайлж, морин хуурын аялгуу 
эгшиглэн ботго унасан хүүхдүүд тэшин бүжиж 
Галба циркийн жүжигчид үзүүлбэр тоглолт хийж 
ногоон талд хоромхон зуур өнгийн цэцэгс дэлгэрэв 
үү гэлтэй наадмын торгон ногоон дэвжээнд баярын 
өнгө алаглаад өнгө өнгийн бөмбөлөг наадамчин 
олныхоо хүслийг тээсээр мөнх тэнгэрт уусан одож 
Галбын говийн наадам эхэллээ.

Азарганы уралдаанаар ардын төрийн наадам 
эхэлдэг хойно наадмын өглөө эрт газар газраас 
ирсэн 26 хурдан азарга гарааны зурхайгаас 
эргэснээс Ханбогд сумын Гавилууд багийн уяач, 
аймгийн ИХ-ын төлөөлөгч Б.Эрдэнэ- Очирын 
хурдан халтар азарга манлайлан Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг сумын аймгийн алдарт 
уяач М.Жаргалсайханы хул алаг, мөн аймгийн 

Өргөн сумын уяач С.Алтангэрэлийн хээр, Ханбогд 
сумын Номгон багийн уяач Ц.Батболдын хонгор, 
Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын уяач 
Ж.Бүрнээбаатарын бор зэрэг хурдан азаргууд 
айргийн тавд давхиж унасан хүүхэд, уяач 
эзнээ баярлуулсан бол их насны 41 морьд 
эргэснээс Ханбогд сумын аймгийн алдарт уяач 
Н.Амарбаясгалангийн хурдан хүрэн түрүүлэн ирж 
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын алдарт уяач 
Б.Даваасамбуугийн халиун, Ханбогд сумын алдарт 
уяач Ц.Баттогтохын саарал, Дорноговь аймгийн 
Сайхандулаан сумын уяач Х.Батсайханы ухаа зээрд, 
Ханбогд сумын алдарч уяач Д. Эрхэмбаатарын 
хүрэн морьд айргийн тавд хурдлав. 

Соёолонгийн тоосонд багтвал тэр жилийн хийморь 
сэргэдэг гэдэг морьтон монголчуудын билэгшээл 
байдаг. Энэ наадмаар 22 хурдан соёолон алтан 
тоосоо өргөснөөс Дорноговийн Сайхан дулаан 
сумын алдарт уяач Ц. Ганбатын хээр соёолон 
түрүүлэн ирж мөн сумын Х. Бөхбатын хонгор, 

Айраг сумын аймгийн алдарт уяач Д. Батдоржийн 
зээрд, Ханбогд сумын уяач Ц. Идэрзоригийн 
халзан, Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын 
уяач З. Мөнх- Амгалангийн цоохор зэрэг хурдан 
соёолонгууд манлайлав. 

16 хязаалан давхиж Ханбогд сумын Жавхлант 
багийн уяач Б.Дэндэвсамбын хүрэн, Дорноговь 
аймгийн Сайхандулаан сумын уяач Ж. 
Бүрнээбаярын бор, мөн аймгийн Иххэт сумын 
уяач Д.Батдоржийн хонгор халзан, Хүрмэн 
сумын аймгийн алдарт уяач А.Жаргалсайханы 
хул алаг, Дорноговь аймгийн Сайхандулаан 
сумын уяач С.Наранбаярын хээр хязаалан 
айргийн тавд хурдлав. 13 шүдлэн уралдаж 
Ханбогд сумын Номгон багийн аймгийн алдарт 
уяач Н. Амарбаясгалангийн хул, мөн сумын 
Гавилууд багийн уяач Т. Буян-Өлзийгийн хар, 
Б.Баярцэнгэлийн ухаа, Т.Түвшинболдын ухаа, 

Түрүүлсэн Улсын гарьд Н. Ганбаатар, Үзүүрлэсэн Улсын 
харцага Ө. Бат-Орших, улсын засуул Ш. Мандах нар



Х.Бадамгаравийн бор шүдлэн морьд айргийн 
тавд давхив. Мөн 11 даага давхиснаас Ханбогд 
сумын Гавилууд багийн уяач Ц.Баттогтохын 
хонгор даага түрүү магнайд хурдлан ирсэн бол 
аймгийн алдарт уяач Н.Амарбаясгалангийн 
зээрд, Дундговь аймгийн Өндөршил сумын уяач 
П.Ариунбилэгийн хонгор халзан, Мандах сумын 
уяач Б.Амгаланбаярын хүрэн, Сайхандулаан 
сумын уяач М.Батцэнгэлийн хээр зэрэг хурдан 
дааганууд айргийн тавд, баян ходоодонд Гавилууд 
багийн сумын алдарт уяач З.Цогбаярын хар даага 
хурдалж уяасан эздээ баярлуулан алтан жолоогоо 
өргөн цоллуулав.

Хурдан морьдын цолыг Ханбогд сумын уугуул 
хурдан морины улсын цоллооч Ц.Түмэнбаяр, улсын 
залуу цоллооч Х.Батзориг нар болон ЕБДС-ийн 8-р 
ангийн сурагч Г.Нандинбаяр, 11-р ангийн сурагч Ц. 
Бат-Эрдэнэ, 6-р ангийн сурагч Б.Цэрэнчимэд, 8–р 
ангийн сурагч У.Эрдэнэжаргал, бяцхан цоллооч 
сурагч Ц.Отгонгэрэл нар дуудав. Улс, аймаг, 
сумын цолтой 128 хүчит бөх барилдаж авхаалж 
самбаа бяр хүчээ сорьсноос Говь-Алтай аймгийн 
харьяат, Улсын гарьд Н.Ганбаатар түрүүлж, 
Улсын харцага Ө. Бат-Орших үзүүрлэж, Улсын 
харцага А. Бямбажав, Улсын начин Ж.Баянмөнх 
нар шөвгөрч наадамчин олноо баярлуулав. 
Идэрчүүдийн барилдаанд сурагч Тогтохсүрэнгийн 
Дашжамц түрүүлж, Эрдэнэбаярын Оргилболд 
үзүүрлэв. Өсвөр насны бөхийн барилдаанд сурагч 
Сугирын Болор-Эрдэнэ түрүүлж, Тодбаатарын 
Бат-Эрдэнэ үзүүрлэв. Энэ наадамд улсын цолтой 4, 
аймгийн цолтой 8 бөх барилдаж аймгийн арслан 

Я.Шанжмятав 70 насныхаа босгон дээр төрөлх 
сумынхаа 90 жилийн ойд 2 давж зодог тайлан 
отгон хүү Ш.Эрдэнэ- Амгаландаа олон жилийн 
хөлс шингэсэн бөхийн өмсгөл зодог шуудгаа 
хүндэтгэлтэйгээр гаруулан өгөв. Я.Шанжмятав нь 
Өмнөговь аймгийн наадамд 2 түрүүлж, 2 үзүүлсэн 
ахмад арслан юм. Бөхийн засуулаар улсын засуул 
Ш.Мандах, яруу найрагч Д.Бямбацэнд, ерөөлч 
магтаалч Ц.Идэрцог нар болон сумын засуулууд 

ажиллав. Шагайн харваанд мөн улс, аймгийн 
мэргэн харваачид ирж оролцсноос Монгол Улсын 
үлэмж дархан мэргэн н. Отгонбаяр ахлагчтай 
Дорноговь аймгийн “Суман зурхай” ХХК-ийн 
харваачид түрүүлж, Монгол Улсын дархан мэргэн 
Ц. Идэрзориг ахлагчтай Таван Толгой Транссын 
“Ажнай” клубын баг, Монгол улсын гарамгай 
мэргэн С.Бат-Эрдэнэ ахлагчтай “Овоогийн говь” 
ХХК-ийн баг шалгарлаа. Хувийн цуваа харваанд 
Ханбогд сумын залуу харваач Ж.Сугир-Эрдэнэ 
түрүүлж, удаах байрт Дундговь аймгийн харьяат 

Монгол улсын гарамгай мэргэн н. Хашхүү, Ханбогд 
сумын залуу харваач И. Баярхүү нар шалгарч 
шагналын эзэд болов.

Сум байгуулагдсны 90 жилийн ойд зориулан 
90 бүтээлч ажил төлөвлөгдөн цаг хугацаандаа 
хийгдлээ. Гоёотын дэнжид 700 хүний суудал 
бүхий цэнгэлдэх хүрээлэн, хурдан морь барианы 
газрын тохижилт, сумын төвд “Галба” цэцэрлэгт 
хүрээлэн, хүүхдийн тоглоомын талбай, албан 
газруудын засвар, орчны тохижилт, айл өрхийн 
хашаа, гудамжны тохижилт гээд их ойгоо угтаж 
Ханбогдчууд эрвийх дэрвийхээрээ хөдөлмөрлөн 
зүтгэж ажилласан нь зочид гийчдийнхээ нүдийг 
хужирлаж сэтгэлийг баясгалаа.
Наадмын эхний үдэш 90 жилийн баяр наадамд 
зориулсан “Ханбогдын үдэш” цэнгүүн болж, энэ 
цэнгүүн дээр“Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
нээлтийн ажиллагаа эхэлж УИХ-ын гишүүн, 
Засгийн газрын гишүүн, Батлан хамгаалах яамны 
сайд Д.Бат-Эрдэнэ, аймгийн Засаг дарга Б.Бадраа, 
ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун, сумын Засаг дарга 
Т.Буян-Өлзий болон Оюу Толгой компанийн 
удирдах зөвлөл, Орон нутагтай харилцах 
хэлтсийнхэн зэрэг албаны хүмүүс тууз хайчлав. 
Нээлтийн цэнгүүнд СТА дуучин Т.Батсайхан, 
Б.Цэрэн-Очир, Өвөр монголын “Хун галуу”, “Хасар 
зэрэг урлагийн хамтлагууд ирж чадварлаг сайхан 
тоглолтуудаараа Ханбогдынхын сонорыг мялаав. 
Наадмын хоёр дахь өдрийн үдэш баяр наадмын 
хаалтын шоу цэнгүүн болж, урлаг соёлын нэртэй 
одод, хамтлагууд ирж Ханбогдын дэнжийг 
доргитол чууллаа. Баяр наадмын үйл ажиллагааны 
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явцыг ТV9, “НВ, “Эх орон”сувгууд сурвалжлан эх 
орон даяар цацаж үзэгчдэд хүргэхээр болжээ. 

Мөн наадмын үеэр ахмад хилчин, сэтгүүлч 
С.Тогоохүүгийн бичсэн “Гайхамшигаар бүрдсэн 
Галба нутаг” түүхийн ном, хэл бичгийн ухааны 
доктор профессор Х.Сүглэгмаа, яруу найрагч 
Д.Бямбацэнд нарын бүтээл “Нүүдэл”, “Хатан 
сэрэл”зэрэг яруу найргийн номууд хэвлэгдэж 
уншигчдийн гар дээр очив. Мөн Оюу Толгой ХХК-
ийн захиалга, санхүүжилтээр “Ханбогдын түүх 
соёлын өв” номыг доктор, профессор Б.Гүнчинсүрэн 
туурвин уншигчдад хүргэв. Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 
эргэн тойронд хуушуур, хорхогны гэр гуанзууд, 
хүүхэд багачуудад зориулсан төрөл бүрийн тоглоом 
наадгай олноороо байсан боловч хүн бүр наадмын 
хуушуураа амсаж чадахгүй, хүүхэд бүр тоглох 
боломжоор хомс байлаа. 

Мөн зочид гийчид, наадамчдад зориулж 5-8 
ханатай том цагаан гэрүүдийг эгнүүлэн барьж 
айраг цагаан идээгээ сөгнөн орж ирсэн зочдоо 
дайлж байв. Ханбогд сум, нэгдэлд олон жил 
үр бүтээлтэй ажиллаж амьдарч байсан ахмад 
мэргэжилтэн, түшээд С.Хишигцогт, А.Чулуун, 
Д.Ойдовдорж, С.Тогоохүү, Р.Зоригтбаатар, 
Б.Эрдэнэбилэг гээд олон зочид 90 жилийн ойн арга 
хэмжээнд оролцохоор ирсэн байлаа. Орон нутгийн 
уугуул, хол ойроос ирсэн зочид гийчдээ сумын 
удирдлагууд хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэв.

Идэвхтэн бичигч Ч.Амгалан

Ханбогдын түүх, соёлын өвийг танилцуулсан шинэ ном 
уншигчдын гар дээр очиж байна. “Монголын соёлын өв” олон 
улсын судалгааны багийнхан 2009 онд Оюу Толгой ХХК-ийн 
“Соёлын өвийн хөтөлбөр” боловсруулах явцдаа тухайн бүс 
нутгийн соёлын өвийг цогцоор нь хамгаалах, судалгааны 
эргэлтэд оруулах ажлыг хэрэгжүүлж, арвин баримт материал 
бүрдүүлжээ. Тус багийнхан цуглуулсан арвин их баримт 
материалаа эмхэтгэн боловсруулж, нягтлан судалж олон 
түмэнд, ялангуяа энэ нутгийн хөрсөн доороо болоод дээрээ 
арвин их өв соёлыг тээж ирсэн Ханбогд нутгийн зон олонд 
зориулж “Ханбогдын түүх, соёлын өв” номыг гаргасан байна. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум байгуулагдсаны 90 жилийн 
ойд зориулсан уг номыг Оюу Толгой компани санхүүжүүлж, 
хэвлүүлсэн юм. Энэхүү ном нь Ханбогд сум дахь нэн эртний 
амьдралын ул мөр-Палеонтологийн дурсгал, Ханбогд сумын 
нутаг дахь Археологийн дурсгал, Ханбогд сумын түүх, нутгийн 
иргэдийн ахуй амьдрал дахь түүхэн уламжлал, зан заншил, 

төрх байдал, Оюу Толгойн орд зэрэг бүлгүүдээс бүрджээ. Ном бүтээсэн Судалгааны багийн ахлагч, доктор, 
профессор Б.Гүнчинсүрэн “Бид өнгөрсөн үеийн бахархал, ирээдүй цагийн итгэлийг буй болгохын тулд 
цэвэр судалгааны үндэслэл бүхий уг бүтээлийг туурвисан юм. 

Хээрийн судалгааны нөр их ажил, архивын баримт, аман түүхийн хосгүй ховор мэдээ зангийг уялдуулан 
орон нутгийн “жишиг түүх” бичих зорилт тавьж ажилласан” хэмээн ярилаа. Монгол Улсын “Шинжлэх 
ухааны гавъяат зүтгэлтэн”, академич Д. Төмөртогоо “Ханбогдын түүх, соёлын өв” номын мялаалгын 
үгэндээ “Эртний чулуун зэвсэг, хад чулууны бичээс, булш бунхан, хөшөө дурсгалаас аваад нутаг орноо 
цэцэглүүлэн хөгжүүлж байгаа өнөө цагийн говьчуудын хөдөлмөр бүтээл, ололт амжилтыг багтаасан 
эрдэм шинжилгээний энэхүү томоохон бүтээлийг туурвисан эрдэмтэддээ төрөлх нутгийнхаа түмэн олны 
өмнөөс талархалаа дэвшүүлье” хэмээн онцолжээ. 

Түүх, соёлын өвийн шинэ ном гарлаа
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Галбын говиор...
Дорнын их яруу найрагч, миний нутгийн унаган хүү 
Бэгзийн Явуухулан нэгэнтээ
Говь гэмээнэ 
Говь билээ 
Говь чухамдаа
Газар дэлхийн толин цэнхэр дэлгэц билээ 
Говийн зэрэглээ 
Галбын уран дархан билээ хэмээн дуу алдсан нь 
бий. Говийг үзсэн хэнд ч чухамхүү тийн дуу алдах 
энүүхэнд буй за. “Говьд хүн болж төрснөөс хангайд 
бух болж төрсөн нь дээр” гэх явган яриа бидний багад 
хааяа дуулддагсан. “Хүн амьдарч боломгүй тийм л 
аймшигтай газар байдаг юм байх даа” гэж балчир 
оюундаа төсөөлдөгсөн. Хүн байтугай бух тогтмооргүй 
нутаг болох тэр говьд ууган ах минь алба хааж буйг 
бодохоор хөөрхий муу ахыгаа өрөвдмөөр. Гэтэл ах 
минь зуны амралтаар ирэхдээ элчилгүй их говийн  
дунд байх Улаан уулын  өртөөнд ажилладаг тухайгаа 
ихэд баяртайгаар ярьж байхыг сонсоод гайхдаг 
байлаа. Аав ээж хоёр маань ч том хүүгээ тийм сайхан 
нутагт хүний дайтай ажиллаж амьдарч буйд сэтгэл 
хангалуун байсан билээ. Эдүгээ говьд ирэх бүртээ тэр 
хачин муухай үгийн утгыг бодсоор л байдаг бөлгөө. 
Харин эдүгээ “хангайд хүн болж төрснөөс говьд бух 
болж төрсөн нь дээр” гэх хэлц бий болсон байна 
лээ. Үүний учрыг ухвал эдүгээ говь нутагт л сэргэн 
мандалт, үйлдвэржилт эрчимтэй өрнөж, хөгжил 
цэцэглэлт ундарч байгаатай холбоотой юм. Арга ч 
үгүй биз. Энэ зууны Монголын хамгийн том бүтээн 
байгуулалт болох Оюу Толгойн уурхай, “Энержи 
ресурс”-ийн Ухаа худаг, Таван толгой гээд энэ цаг 

үеийн Монголын хамаг л өнгөтэй өөдтэй бүхэн тэнд 
сүндэрлэж байна шүү дээ. Тэр бүхнийг дагаад алс 
тэртээ Алтай таван богд, Хөвсгөлийн тайга, Дорнодын 
их талаас ажиллах хүч говь руу урсч байна гэж хэлж 
болох. Нэг үгээр монголчууд говь руу хошуурч байна. 
Монголын алдарт 33 говиийн нэрсийг уншихад 
үнэхээр бишрэм. 
Борзонгийн говь
Бигэрийн говь
Галбын говь
Гашууны говь
Долоодын говь
Дондойн говь
Загийн говь
Зармангийн говь
Захуйн говь
Хаяагийн говь
Хүйсийн говь гээд л. Нэр нь хүртэл шүлэг шиг нээрээ 
гоё. Дээрх 33 говийн хамгийн том нь Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын нутагт байх Галбын говь юм. 
Уртаашаа 200 гаруй, өргөөшөө 50-иад километр 
үргэлжилдэг юм гэнэ лээ. Саяхан Ханбогд, Баян-
Овоо, Манлай сумдын түүхт 90 жилийн ой тохиов. 
Манай говийнхон энэ үеэрээ говьд хүн болж 
төрснөөрөө үнэхээр бахархаж омогших шиг боллоо. 
Сумдын наадам сайхан болсоон. Энэ жил Галбын 
говиор зуншлага сайхан байна. Намар болохоор 
бүүр ч сайхан болно. Таана хэнзлээд намрын 
говь ч янзтай даа. Манлай сумын Засаг дарга 
Р.Бурмаа гэж гялалзсан ажилтай шавхийсэн бүсгүй 
байна. Сумынхаа 90 жилийн ойг угтаж тун олон 

ажил амжуулсан байна лээ. 600 хүний суудалтай 
нүүдлийн цэнгэлдэх хүрээлэн авчраад барьчихаж. 
Бүх хашаагаа хүрэн зосоор будаж, алхан хээгээр 
чимэглээд нэгэн жигд болгожээ. Байшин барилгаа 
шохойдоод тэрүүхэндээ гангаан. Сумын төвийн 
3-5 км-ийн тойрогт бүртийх ч хоггүй болтол нь 
цэвэрлүүлчихэж. “Оюу Толгой” компанийн орон 
нутаг хариуцсан зөвлөх доктор Брюс Харви “Аргагүй 
л эмэгтэй даргатай сум шиг цэвэр цэмцгэр байна 
шүү” гэж чин сэтгэлээсээ өгүүлж байлаа. Р.Бурмаа 
дарга Оюу Толгой уурхайд тус сумын 100-гаад иргэн 
ажиллаж өрх гэр, аж амьдралаа өөд татаж байгаа, 
тус компанитай хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд, 
соёлын өвийг хамгаалах талаар үр дүнтэй хамтран 
ажиллаж байгаагаа бахархангуй хэлж байв. Түүхт 
ойнх нь босгон дээр “Оюу Толгой” компани тус суманд 
250 хүний суудалтай, орчин үеийн тохилог спорт 
цогцолборыг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн барьж 
өгөхөөр шавыг нь тавьсан юм. Ирэх жилийн наадам 
гэхэд тэр сайхан ордон тус сумын төвд сүндэрлэх 
учиртай. Манлай сумын зурагт цомгийг ч тус компани 
ивээн тэтгэж хэвлүүлсэн билээ. Манлай бол бүр 
эртнээс адуун сүрэг, хурдан буянтай нутаг юм билээ. 
Түүхээс үзвэл, долоон хошуу даншигт тэндхийн хурдан 
ажнай айрагдаж түрүүлж байсан тухай баримт 
байх. Өнөөх “Говийн зэрэглээ” кинонд гардаг Нанзад 
бааатар манайх гэдгийн партизан Д.Нанзад, эгэл 
боргил, эр бярынхаа ачаар олноо алдаршсан улсын 
арслан Г.Дэмүүл зэрэг алдартнуудыг төрүүлсэн нутаг 
даа. Өнөө цагт Оюу Толгой уурхай, Гашуун сухайтын 
хилийн боомтыг Улаанбаатар хоттой холбосон төв 
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замын уулзвар болж буйгаараа бүр ч онцлог юм. Зам 
дагаж хөгжил ирдэг болохоор Манлай суманд хөгжих 
ирээдүй их бий. 

90 жилийн ойгоо ёслон тэмдэглэж байгаа Ханбогд 
сум анх Галба нэртэй байсан нь ч учиртай хэрэг шүү. 
Одоогоос таван жилийн өмнө Өмнөговь аймгийнхан 
есөн гайхамшгаа тодруулсны нэгэнд Галбын говь 
багтсан билээ. Тэрхүү Галбын говь Галбын гурван 
хийд, 100-гаад километрийн урт Ундайн гол, Ханбогд 
хайрхан, Мэлхий цохио, Хөдөлдөг хад, Шар цавын 
үлэг гүрвэлийн мөр, Ловон чомбын агуй гэх мэт бүхэл 
бүтэн байгалийн цогцолбороос бүрддэг юм. Ханбогд 
сум эдүгээ Монгол улсын хамгийн том таван сумын 
нэг болсон нь чухамхүү Оюу толгойн хаялга юм. 
100-гаад мянган малтай, найман мянган хүн амтай, 
дунд сургуульд нь мянгаад хүүхэд суралцдаг гэх мэт 
цөөхөн баримтыг дурдахад л тэр бүхэн тодорхой 
болно. Монгол улсын 300-гаад суманд байхгүй 
тохилог сайхан цэнгэлдэх хүрээлэнг 700 гаруй сая 
төгрөгөөр барьж байгуулсан байна лээ. Ханбогд сум 
өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг Монголын хамгийн 
баян сум. 2013 онд нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийжээ. Жилд 12 мянга гаруй аялагч, 
жуулчин ирж байгаа гэсэн тооцоог ч гаргажээ. Сумын 
есөн гайхамшигт “Галбын говь, Оюу толгой, Дэмчогийн 
хийд, Харанхуйн ам, Ханбогд хайрхан, Мэлхий цохио, 

Хөдөлдөг хад, Зохицлын хийд, Галбын улаан тэмээ 
багтжээ. “Үлэмжийн чанар” нэртэй соёлын өргөө 
барихаар зураг төсөл хийж, аймгийн ИТХ-аар 
батлуулан тендер зарлаад буй аж. Түүнийг аймгийн 
төсвийн хөрөнгөөр босгох гэнэ. Тус суманд дээр 
нэгэнт дурдсан байгаль, түүх, соёлын их дурсгалаас 
гадна галбын улаан тэмээ, говь гурван сайхан омгийн 
ямаа, илүү нугаламт хонь угшил сайт адуу гээд халуун 
хошуут таван хошуу мал хэмээх баялаг буй. 

Ханбогдод бүсийн шүүх, прокурор, боомтын захиргаа, 
гаалийн газар, цагдаа гээд цөөнгүй албан байгууллага 
төвлөрчээ. Түүхт ойнх нь үеэр ССАЖЯ-наас тус сумын 
соёлын төвд зургаан сая төгрөгийн техник хэрэгсэл 
бэлэглэж, өмнийн говийн хүү УИХ-ын гишүүн, Барилга, 
хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан мэндчилээ 
ирүүлж, дааганы уралдааныг нь нэг сая төгрөгөөр 
ивээн тэтгэж байх жишээтэй. Тус сумын түүхт ойд 
оролцсон “Оюу Толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга 
Г.Батсүх хэлэхдээ “Оюу Толгойн ил уурхай, баяжуулах 
үйлдвэр ашиглалтад орж, дэлхийн зах зээлд 
баяжмалаа гаргаж байгаад Ханбогд сумынхны хичээл 
зүтгэл, дэмжлэг туслалцаа ихээхэн тус дэм болсон 
билээ. Энэ бол бидний хамтын ажиллагааны үр дүн 
юм. Хамтдаа бүтээж, хамтдаа хөгжье" хэмээв. Тэрээр 
тус сумын ойн арга хэмжээнд зориулж 276 сая төгрөг 
хандивлаж, "Ханбогдын түүх соёлын өв" номыг ивээн 

тэтгэж хэвлүүлснийхээ дээжийг сумын удирдлагуудад 
гардуулсан юм. Мөн сумын төвд таван га талбайтай, 
300 машины зогсоол, тоглолтын тайз, боловсон бие 
засах газар, усан оргилуур, гүйлтийн зам зэргээс 
бүрдсэн “Галба” нэртэй цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулж 
хүлээлгэн өгөв. Ханбогд Оюу Толгойн ачаар байнгын 
эрчим хүчний эх үүсвэртэй болж, хөгжлийн шинэ 
үедээ иржээ. “Оюу Толгой” компани орон нутгийн 
бизнес, эдийн засгийг дэмжих  хөтөлбөрийхөө хүрээнд 
тэмээний ноосон бүтээгдэхүүнийг говь нутгийн брэнд 
болгохоор зорьж буй юм. 

Тэрхүү брэндийг ч мөн “Галбын говь” хэмээн 
нэрлэсэн билээ. “Оюу Толгой” компанийн ажилтан 
С.Дорждэрэм нар “Галбын говийн ганган цэцэгс” 
хэмээх зургийн цомог хэвлүүлж олны хүртээл 
болгосон юм. Говьд тийм гоё цэцэг ургадаг юм аа 
гэж гайхмаар. “Галбын говийн улаан” хэмээх товир 
том биетэй хүрэн улаан тэмээд сүрэглэнхэн бэлчинэ. 
Ханбогдын тэмээн сүргийн тоо хэдийнээ хоёр түмийг 
давжээ. Дал гаруй жил тэмээн сүргийнхээ тоогоор 
улсад магнайлсан сум шүү дээ. Дэлэгийн Хүүхэн гуай 
гавьяат малчин хэмээх эрхэм алдарт хүрч улсын 
Ерөнхийлөгч тэднийд хонож өнжиж байсан нь чухам 
тэр улаан тэмээний ач буюу. Галбын говь тэмээтэй 
учраас уужим харагддаг гэлцдэгийн утга учир ч энэ 
биз.
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Та бүхэнд  Малчдын төлөөлөгчид болон Оюу Толгой 
ХХК-ийн САО-н оролцоотой маргааныг шийдвэрлэх 
хамтарсан уулзалтаар тохирсон асуудлын талаарх 
мэдээллээ  хүргүүлдэг билээ. Энэ удаад 8-р сарын 
19-ний өдөр хийгдсэн уулзалтын талаарх мэдээллийг 
хүргэж байна. Уулзалтыг уламжлалт ёсоор Олон 
улсын санхүүгийн корпорацийн омбудсмэний 
томилсон зуучлагч чиглүүлж, Оюу Толгой Хяналт ТТБ 
малчдын зөвлөхөөр оролцов. Малчдын төлөөлөл 
болон компани Жавхлант багийн малчдын гаргасан 
гомдлын талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх, шийдвэрлэх 
тодорхой арга замуудыг эрэлхийлэх талаар хамтарч 
ажилласнаас хойш нэг жилийн босгон дээр 
тохиосноор энэ өдрийн уулзалтын онцлог байлаа. Энэ 
хугацаанд хоёр талаасаа хэрэгжүүлэхээр тохирсон 
ажлынхаа зорилго, үр дүнг хэлэлцэж, цаашид хэрхэн 
сайжруулах талаар санал солилцов.

Уламжлалт ёсоор түрүүчийн уулзалтаас хойш 
хоёр талаас авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны 
талаар товчхон танилцуулсан бөгөөд Ундай голын 
голдиролыг өөрчилсөнөөс хойш Ундай голын урсацад 
хяналт хийж буй тоног төхөөрөмжийг газар дээр нь  
очиж үзсэн, Ундай голын гольдирол өөрчилсөнөөр 
малчдын бэлчээрийн нөөц, усны хангамж болон 
усны чанарт нөлөө үзүүлэхгүй байх эсвэл бага нөлөө 
үзүүлэх өөр хувилбарууд, эсвэл нөлөөллийг бууруулах 
нэмэлт арга хэмжээнүүд байгаа эсэх талаар 

ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдийн тайланд тусгах 
Бор Овоогийн задгайн байршлын талаар багийн 
дарга, малчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан, 
Оюу Толгой төслөөс 20 км радиуст байгаа худаг 
нь усгүй болсон малчдыг усаар хангасан зэргийн 
талаар мэдээлэл солилцов.  Компаниас тухайн 
багийн малчидтай зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ 
оны 6-р сарын 12-ноос хоёр сарын турш Эхэн халив, 
уурхайн хашааны эргэн тойронд нийт 4 газарт усны 
ёмкость байрлуулан усаар дүүргэснээр 11 өрхийн тав 
гаруй мянган мал усалж ирсэн байна. Мөн уурхайн 
хашаанд түр хугацаанд мал бэлчээрлүүлэх журмын 
дагуу нэг өрх уурхайн хашаа дотор малаа бэлчээсан 
байна. 

САО-н маргааныг шийдвэрлэх үйл явцын сүүлийн нэг 
жилийн турш  хоёр талаас хэрэгжүүлэхээр харилцан 
тохирсон 50 гаруй  арга хэмжээний гүйцэтгэлийг авч 
үзсэн бөгөөд эдгээрээс түр хугацааны шийдлүүд (Оюу 
Толгойн хашаанд мал бэлчээрлүүлэх, уудаг нь усгүй 
болсон Оюу Толгойгоос 20 км доторх өрхүүдэд ус 
зөөх) болон Ундайн голын гомдлын дагуу ажиллаж 
байгаа Хөндлөнгийн шинжээчийн багийн ажлын 
явцыг урагшлуулахаар өмнө нь тохирсон “Нөхөн 
олговрын ажлын хэсэг”, “Нөхөн сэргээлтийн ажлын 
хэсэг” байгуулах талаар сумын Засаг даргад Оюу 
Толгой компанийн зүгээс  хандах зэргийг харилцан 
тохиролцов. Мөн Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны 

хэлтсийн усны мэргэжилтэн усны ашиглалт, нөхөн 
сэргээлт, байгаль орчны олон төрлийн мониторинг, 
тэдгээрт малчид хэрхэн оролцож буй, төслийн 
зүгээс Гүний усны цооногуудыг дурандах үед дахин 
хоёр цооног шүүрч байгааг олж тогтоосон талаарх 
мэдээлэл өглөө. Мөн Оюу Толгой ХХК-ийн материал, 
нүүрс зэрэг бараа үйлчилгээний  тээвэрлэлтийн 
замын трасс, нөхөн сэргээлтийн  талаар компани 
малчидтай хамтран санал дэвшүүлсэн байна.  

Энэхүү уулзалтын үеэр Бор Овоогийн задгайн 
байршлын талаар малчдаас гаргасан саналыг  
танилцуулсан бөгөөд ингэснээр  биологийн олон янз 
байдал хуучин байсан дэрс, цахилдаг гэх зэргийн 
ургамлыг хэрхэн  нөхөх талаар мэргэжлийн дүгнэлт 
гаргах нь зүйтэй гэж үзлээ. Иймд Оюу Толгой 
ХХК-ийн энэ салбарын мэргэжилтэн, орон нутгийн 
харилцааны ажилтнууд болон малчдын төлөөлөл 8-р 
сарын 30-наас өмнө уулзаж, зөвлөлдөхөөр болов. 
Мөн Ундай голын гольдирол өөрчилсөн  талаар 
үнэлгээ хийж буй бие даасан шинжээчдийн эхний 
тайланг хүлээн авч, дүгнэлтүүдийг сонсох нь зүйтэй 
гэж хоёр тал үзэв. Иймд эдгээр мэргэжилтнүүдийг 
8-р сарын сүүлээр Ханбогд суманд ажиллаж нэмэлт 
мэдээллээ цуглуулж тайлангаа эцэслэн 10-р сарын 
эхээр танилцуулахыг зөвлөв. Дараагийн хамтарсан 
уулзалтыг 9-р сарын сүүлээр хийхээр товлож, сумын 
Тамгын газраас төлөөлөгчдийг оролцуулахаар болов. 

Ханбогд сум                                                                                                        Их булаг                                                                   2014 оны 8-р сарын 19-ний өдөр

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН 
ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сумын Малчдын төлөөлөгчид    Оюу Толгой ХХК
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Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо сумдын 
Нутгийн бэлчээрийн хамтын шинжилгээ (НБХШ)

• Нутаг Түншлэл үндэсний зөвлөх байгууллага нь Өмнөговь аймгийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар, МАНЛАЙ, ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО сумдын захиргаа, 
малчид, Оюу Толгой  ХХК, орон нутгийн ТББ-тай хамтран бэлчээрийн хамтын шинжилгээний бүтээлч ажил хэрэгжүүлж байна. 

• Үүний хүрээнд VI/30-VIII/5-ны хооронд аргазүйн сургалт, хээрийн судалгааны ажил амжилттай боллоо. Мэргэжлийн судлаачид болон орон нутгийн 
төлөөллийн хамтарсан бэлчээрийн шинжилгээний ажил эхэлснээр малчдын амьдрал ахуйд тулгамдаж буй бэлчээрийн асуудлыг хамтран шийдвэрлэх алхам 
ийнхүү өрнөж байна. 

• Тус 3 сумын НБХШ багийн гишүүд судалгааны аргазүй эзэмшин Манлай суманд 8, Ханбогдод 19, Баян-Овоод 8 бэлчээрийн хяналтын талбай байгуулж, хөрс 
ба ургамлын өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах ажилд хамтарсан багаар идэвхтэй оролцлоо. 

• Үүний үр дүнд, хамтарсан багийн гишүүд зөвлөх байгууллагын мэргэжилтэн багш нарын удирдлагын дор 3 сумын нийт 35 цэгт бэлчээр шинжилгээ хийх ажил 
эхэллээ.

• Малчдын ажиглалтыг хээрийн судалгааны бодит хэмжилттэй уялдуулах замаар энэхүү судалгааны ажлыг хийж байгаагаараа онцлог юм. 

• НБХШ багийн цуглуулсан нийгэм-экологийн мэдээ мэдээлэлд Нутаг түншлэл зөвлөх байгууллагын судлаачдын мэргэжлийн аргазүйн дагуу дүн шинжилгээ 
хийж байна. Үр дүнг орон нутгийн НБХШ багаар хэлэлцүүлэн улмаар орон нутгийн иргэдэд түгээн дэлгэрүүлэх ажил өрнөх юм.

БХШ-ий аргазүйн 
сургалтын үеэр. Баян-

Овоо сумын Хар заг БЗД, 
Э.Энхтайван.

БХШ-ий хяналтын цэг 
байгуулах үйл явц. Манлай 

сум. Зүүн талд Өгөөмөр БЗД, 
Д.Галаа, Баруун талд хөрс 

судлаач П.Галмандах 

БХШ-ий аргазүйн практик 
сургалт. Баян-Овоо сумын 

хамтын шинжилгээний багийн 
гишүүд

Доктор Ц.Алтанзул, 
Отгонжаргал нар шугаман 
цэгийн бичиглэл хийж байна.  

Баян-Овоо сум, Хар заг 
багийн нутаг.

Ханбогд сумын соргог бэлчээр Хөмөл
Allium mongolicum RgL. 

Ханбогд сум

Орон нутгийн бэлчээр сайжруулахад чухал үүрэгтэй энэ ажлыг гүйцэлдүүлэхэд зохион байгуулж, дэмжсэн 

МАНЛАЙ, ХАНБОГД, БАЯН-ОВОО сумдын захиргаа, Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн хамт олон болон багийн бүх гишүүдэд 
талархал илэрхийлье
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Оюу Толгой уурхайтай хаяа  нийлэн  аж төрдөг 
Өмнөговь аймгийн  Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай 
сумын  арваад ногоочин хангайнхнаас туршлага 
судлахаар тэртээ өмнийн говиос  Улаанбаатар 
хотыг зорин иржээ.  Ногоочдын ярианаас  үзвэл, 
энэ жил өмнийн говьд хүнсний ногооны ургац тун 
дажгүй  байгаа гэнэ. Гэхдээ ойрын хэд хоногт хурц 
нар гарч,  нэлээд халж байгаа нь ургацын болцод  
муугаар нөлөөлчих вий гэж сэрэмжилж байгааг нь  
анзаарч болмоор.

Тэд эхлээд Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яаманд 
зочлов. Яамны  Газар тариалангийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын нөхөд ч тэднийг 
дотноор  хүлээн авч,  хурлынхаа саруул танхимд  
суулгаад номын дуу сонсгов. Сэдэв нь янз бүр, 
гэхдээ ногоочдын аж амьдрал, эрхэлж буй 
бизнестэй нь нягт холбоотой байлаа.  

ҮХААЯ-ны Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн 
дэд захирал Д.Галсанбуян  “Өмнийн говьд хүнсний 
ногоо тариалж арвин ургац авах хамгийн эхний, 
хамгийн эрсдэл багатай, хамгийн тохиромжтой 
хэлбэр бол хүлэмж юм шүү”  гэдгийг ногоочдод 
сануулж байв. Учир гэвэл, хүлэмж байгуулж 
ашигласнаар говьд олонтаа тохиолддог   салхи 
шуурга, мөндөр гэх мэт эрсдэлээс найдвартай 
хамгаалахын дээр ногоогоо  хавар эрт тарьж,  
намар орой болтол ургуулах боломжтой байдаг 
аж.  Мөн хөрс хамгаалах сайн талтай гэнэ. Манай 
говьтой газар зүй, хөрсний нөхцөл  байдлаар 
ихээхэн төстэй Израиль улсын ногоочдын  ус бага 
хэрэглэдэг туршлагаас ч тэр дурдаж байв. Түүгээр 
ч барахгүй зэргэлдээ орших том зах зээл болох 
Оюу Толгой уурхайнханд  тариалсан хүнсний ногоо, 
ургуулсан жимс жимсгэнээ нийлүүлэх талаар 

идэвх санаачилгатай ажиллахыг зөвлөв. Энэхүү  
зөвлөмж, сургалтаас өмнийн говийн ногоочид 
маань тааралдсанаа бус,  говийн хөрсөнд  ургахад 
илүү  зохицсон, зах зээлд түргэн борлох таримлыг л 
сонгохын чухлыг сайтар ойлгосон биз ээ. Ер нь “Ус 
байсан цагт бусад нь болно доо” гэх яриа ч тэдний 
амнаас дуулдаж байна лээ. 

“Оюу Толгой” компани дээрх гурван  суманд 
“Говийн шим” хөтөлбөр  хэрэгжүүлдэг билээ. Уг 
хөтөлбөрийн хүрээнд эдгээр сумын ногоо тарих  
хүсэл сонирхолтой иргэдийг бүлгийн хэлбэрээр 
нэгтгэж, улмаар хүнсний ногоо тарих боломж 
бүрдүүлсэн байна. 

Өнгөрсөн намар Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд “Зах зээлийн өдөрлөг”-ийг анх удаа 
зохион байгуулж, ургацын дээжээ олон түмэнд 
танилцуулж, бизнесийнхээ үр шимийг хүртсэн 
юм. “Анхны жил болохоор алдаа оноо цөөнгүй 
байсан даа, энэ жил бага ч болов туршлагажиж, 
сургамж аваад ноднингийнхоосоо ахиу ургац авах 
боломжтой болсон” гэж говийн ногоочид маань 
хэлж байна лээ. 

Манлай сумын “Манлай нутгийн шим” бүлгийн 
гишүүн С.Эрдэнэбаатар ярихдаа “Оюу Толгой” 
компаниас хэрэгжүүлж байгаа “Говийн шим” 
хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний ногоо тариалах 
хүсэлтэй иргэдийг нэгдсэн зохион байгуулалтад 

Өмнийн говийн ногоочид хангайнхны туршлагаас суралцлаа
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оруулж,  талбайг нь хашаажуулан  гүн өрмийн 
худаг гаргаж, хүлэмж барьж тусалсанд үнэхээр 
баяртай байна. Ногоо тарихад шаардлагатай 
хүрзнээс эхлээд бага оврын трактор хүртэл бүхий л 
тоног төхөөрөмжийг  бидэнд олж өгсөн юм. Чухам 
энэхүү сэтгэл харамгүй өгөөмөр тусламжийн ачаар 
бид өмнийн говьдоо хүнсний ногоо тариалж, арвин 
ургац авах бололцоо бүрдэж байна” гэв. “Өрхийн 
амьжиргааг дээшлүүлье”  гэсэн уриатай эдний 
бүлэг 20-иод гишүүнтэй. Хураан авсан ургацаараа 
сумынхаа цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хүнсний 
хэрэгцээг хангачихдаг гэнэ. Өнгөрсөн хавар төмс, 
лууван, манжин, сонгиноос гадна өргөст хэмх, 
лооль, амтат чинжүү, тарвас тарьжээ.  Ханбогд 
сумын “Үүртийн ногоон хошуу” бүлгийн ахлагч 
Д.Болдмаа “Оюу Толгой” компани манай бүлгийн 
18.5 га талбайг хашаажуулан 40х6 метр талбайтай 
таван хүлэмж барьж өгсөн. Гүний худаг гаргаж, 
техникээр ч хангаж баярлууллаа. 

Энэ жил таван хүлэмж болон гаднах талбайдаа 
төмс, тарвас, чинжүү, лооль, өргөст хэмх тарилаа. 
Ургац сайн байгаа. Бидний сэтгэлийг хамгийн 
ихээр зовоож буй асуудал бол хураан авсан 

ургацаа борлуулах л байна. Зах зээл багатайн дээр 
өрсөлдөөн хэрдээ ширүүн болж байна” гэж ярилаа. 
Тэтгэвэртээ гарсны дараа өрхийн тариалан эрхэлж 
байгаа Баян-Овоо сумын ногоочин Г.Балчинханд 
ярихдаа “Хүнсний ногоо тарихад хамгийн чухал нь 
үрийн чанар юм байна. Элит үрийг хаанаас олж 
болох, гүзээлгэнийг хэрхэн тарьж ургуулдаг талаар 
туршлага судлах зорилготой ирлээ” гэлээ. Говийн 
ногоочид маань Улаанбаатар хотын “ГБТ трейдинг” 
компанийн “Газар шим” үйлдвэр, Сонсголон дахь 
нарийн ногооны хүлэмж, Сэлэнгэ аймгийн Хушаат 
сумын нутагт байх герман загварын ногооны  
ахуйн үйл ажиллагаатай  танилцсан юм. “Газар 
шим” үйлдвэр тэдний сонирхлыг ихэд татсан юм. 
Арга ч үгүй биз. Юу гэвэл, тус үйлдвэр тэдний 
тарьж ургуулдаг төрөл бүрийн хүнсний ногоогоор 
янз бүрийн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, зах зээлд 
борлуулдаг юм байна. 

Үйлдвэрийн ерөнхий технологич Ц.Төгсөө 
тарьж ургуулаад хураан авсан ногоогоор ямар 
бүтээгдэхүүнийг хэрхэн үйлдвэрлэдэг талаар  
туршлага судлаачдад тун энгийнээр тайлбарласан 
юм. “Тэртээ говиос нийслэл хүртэл  тээвэрлээд 
ирж чаддагсан бол тарьж ургуулсан  ногоогоо 
борлуулах боломж энд байгаа л юм  байна” гэж 
ногоочид өвөр зуураа ярилцаж байлаа. Ногоочдын 
туршлага судлах энэхүү аяллыг “Interconculting 
group” компани ҮХААЯ, “Оюу Толгой” компанийн 
дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж буй юм. 

Тус компанийн гүйцэтгэх захирал Н.Энхжаргал  
“Оюу Толгой” компани нийгмийн хариуцлагаа 

хэрэгжүүлэх явцдаа хүнсний ногоо тариалах үйлсэд  
ихээхэн тусламж дэмжлэг үзүүлдэгт  өмнийн 
говийн ногоочид маань туйлын талархалтай 
байдаг. Гэхдээ бүхнийг “Оюу Толгой”-гоос нэхэж 
шаардаж гаргуулж болохгүй. Энэ ажилд төр, 
засгийн ялангуяа орон нутгийн удирдлагын  
дэмжлэг нэн  чухал үүрэгтэй шүү. Ийм учраас 
тэдэнд хандаж тулгамдсан зарим асуудлаа 
шийдүүлж байгаарай” гэж говийн ногоочдод 
аминчлан захилаа. Өмнийн говийн ногоочид маань 
ноднин анхныхаа  ургацыг хураан авч байснаар 
бодоход энэ жил түүнээс ч ахиуг хураан авч 
бизнесээ улам хөгжүүлнэ гэсэн итгэлээр дүүрэн 
байна. 

Говь нутгийн хөрсөнд хүнсний ногоо тарьж ургуулах  
эрсдэлтэй хэцүүхэн атлаа олон түмэндээ тустай 
буянтай үйлсийг гардан гүйцэтгэж буй тэд “Бидэнд  
хүнсний ногоо тариалах  талбай, ажиллах хүн хүч, 
техник төхөөрөмж, үр  гэх мэт хэрэгцээт бүхэн 
байна. Харин ногоогоо төрөлжүүлж, зах зээлд 
борлуулах тал дээр улам хичээн ажиллах үлдлээ” 
хэмээн нэгэн дуугаар өгүүлж байв.



16 | www.ot.mn

Редактор Ч.Батпүрэв
Мэдээллийг бэлтгэсэн: Б.Батбилэг, 
Н.Мөнхбаяр, О.Батзориг, Н.Ариунаа

Гэрэл зургийг: Э.Идэрбаатар, А.Хатан-Оол, 
Т.Булган, Ж.Чингэс

Хэвлэлийн эхийг: Ц.Мөнхчулуун

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 

дамжуулан бидэнд илгээгээрэй. 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ot.mn 
цахим хуудаснаас авна уу. 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
Оюу Толгой ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

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

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
Оюу Толгой ХХК уурхайн үйл ажиллагааны улмаас байгаль 
орчинд нөлөөлж байгаа эсэхийг хянах зорилгоор байгаль 
орчны хяналт, шинжилгээний цогц хөтөлбөрийг урт 
хугацаанд хэрэгжүүлж байна. Говийн бүс нутагт амин чухал 
хэрэгцээ болсон усны чанар болон түвшний хэмжилтийг 
цаг, минутаас эхлээд сар, улирал хүртэл харилцан адилгүй 
давтамжтайгаар нийт 513 уст цэгт усны хяналт, шинжилгээ 
хийж байна. Эдгээрийн 100 гаруй нь малчдын гар худаг 
юм.  Оюу Толгой компанийн зүгээс зөвхөн өөрсдөө 
хэмжээд зогсохгүй хэмжилтийн үр дүн, мэдээллийг орон 
нутгийн иргэдтэй хуваалцах, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх 

зорилгоор “Нутгийн иргэдтэй хамтарсан усны түвшин 
хэмжилт”-ийн төслийг 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлж 
байна. Энэ төсөлд өнөөдрийн байдлаар Ханбогд сумын 
4 багийн 32 малчин өөрсдийн 41 гар худагт өдөр тутамд 
усны түвшин хэмжилтийг хийж байна. Өмнө нь Халивын 
гол дагуух худгуудын усны түвшин хэмжилтийн мэдээллийг 
малчдын хэмжсэнээр үзүүлсэн бол энэ удаад Ундайн гол 
дагуух худгуудын усны түвшин хэмжилтийн үр дүнг малчдын 
хэмжсэнээр та бүхэнд хүргэж байна. Илүү дэлгэрэнгүй 
танилцахыг хүсвэл Оюу Толгой ХХК-ийн төв болон салбар 
оффисоор дамжуулан мэдээлэл авч болно.

Ундайн гол орчмын усны түвшин 
хэмжилтийн мэдээ

Иргэдийн оролцоо ба хяналт


