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1 ТАНИЛЦУУЛГА 
“Оюу толгой” (ОТ) төслийн Санхүүжилтийн гэрээний дагуу Төслийн зээлдүүлэгч нар “Усны нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөө”-ний 8.2-т тусгайлан зааснаар усны хяналт шинжилгээний мэдээлэлд 
нарийвчилсан хяналт (Хөндлөнгийн аудит) хийх хүсэлт гаргах эрхтэй. Энэхүү төлөвлөгөөний 8.2-т 
дурдсанаар,  

 “...БОННҮ-г баримтлан ажиллаж буй Төслийн зээлдүүлэгч нар, “Оюу толгой”-той зөвшилцсөний 
үндсэн дээр ОТ-н мэргэжилтнууүдийн танилцуулах хяналт шинжилгээний үр дүнгийн дэлгэрэнгүй 
танилцуулга/хэлэлцүүлгийг ээлжит аудитын үеэр буюу уурхайн талбайд аудит хийхийн өмнө, аудит 
хийсний дараа (жилд нэгээс дээшгүй удаа, дор хаяж 4 долоо хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдэх) хийх 
хүсэлт гаргаж болно”.  

Бодлогын зээлдүүлэгчид “Оюу толгой”-н усны нөөцийн хяналт шинжилгээний хамгийн сүүлийн үр дүнг 
дэлгэрэнгүй танилцуулах, хэлэлцүүлэх хүсэлтийг 2017 оны 10-р сард албан ёсоор тавьсан.  

Энэ хүсэлтийг хяналт шинжилгээний үр дүнтэй холбоотой ямар нэг асуудлаас бус харин өмнийн говийн 
бүс нутгийн эмзэг асуудал болох усны нөөцийн нийтлэг асуудал болон 2017 оны 8-р сарын эхээр 
Өмнөговь аймагт тохиосон 25 жилд нэг тохиолдох үерээс үүдэн гаргасан. Уг үер нь Ундайн сайрын 
голдирлыг өөрчлөх ажлын үр дүнг үнэлэх чухал сорилт болсон юм. Хэдийгээр Ундайн сайрынУндайн 
сайрын голдрилд тохируулга хийх ажил 2011 оны БОННҮ-д заасны дагуу хийгдээгүй ч ОТ болон түүний 
оролцогч талууд 2016-14 дугаартай Өөрчлөлтийн мэдэгдэлд (2016 оны 8-р сард батлагдсан) дэлгэрэнгүй 
тодорхойлсоны дагуу өнөөгийн тохируулгыг хэвээр хадгалах тохиролцоонд хүрсэн.  

Үүний дагуу ОТ, Бодлогын зээлдүүлэгчдийн төлөөлөл болон БОНХЗ-ийн төлөөллүүд 12-р сарын 5, 6-ны 
өдрүүдэд усны хяналт шинжилгээний сүүлийн үеийн үр дүнг хэлэлцэх уулзалтыг Английн Лондон хотноо 
зохион байгууллаа. Хяналт шинжилгээний гол үр дүнг дараагийн хэсэгт дурдсан ба тайлангийн төгсгөлд 
буй дүгнэлтэд хураангуйлан оруулсан болно.  

Энэхүү тайланд Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (ОУСК), Хууль дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх 
Омбудсманы газрын маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагааны сүүлийн үеийн тайлан мэдээллийг 
ашигласан. Уг тайланд орсон мэдээллийг “Олон талт шинжээчдийн баг, хөндлөнгийн 
мэргэжилтнүүдийн багийн шинжээчдийн хамтарсан тайлангийн баримтын товчоон” (ЖейЭсЭл 
Консалтинг компани 2016 оны 12-р сар) баримт бичгээс харах боломжтой. Энд эш татсан зарим мэдэгдэл, 
дүгнэлтүүд БОНХЗ-ийн ижил төстэй асуудлуудаарх байр суурьтай бүрэн нийцээгүй бөгөөд энэ нь БОНХЗ 
бэлэн байгаа мэдээлэл, ОТ-н усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт илүү нарийвчилсан, техникийн 
шинжилгээ хийдэгтэй холбоотой юм.  
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2 УНДАЙН САЙРЫНГОЛДИРОЛ ӨӨРЧЛӨХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 
ОТ уурхайтай холбоотой хамгийн чухал асуудал бол Ундай голын ай сав, гадаргын болон газар доорх 
усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн асуудал юм. Барилгын үе шатны менежментийн төлөвлөгөөний 
хүрээнд Ундайн сайрын аллювийн хурдас дундуурх, газар доорх усны урсацад үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг багтаасан. Ундайн сайрын усны түвшний олон жилийн үзүүлэлтээс 
харахад голын ай савын зарим хэсэгт хэсэгчилсэн нөлөө үзүүлсэн байж болзошгүй байдал харагдсан ба 
үүний тодорхой хэсэг нь голын голдиролд өөрчлөлт хийхээс өмнө, барилгын кэмпийн усан хангамжийн 
худгуудын ашиглалтаас шалтгаалсан байна. Төслийн БОННҮ-д Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас Ундай голд 
үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг үнэлж, улмаар гадаргын түр зуурын урсац болон газар доорх байнгын 
урсацын голдирлыг ил уурхайн нөлөөллийн бүсийг тойруулан өөрчлөх зорилгоор Ундайн сайрын 
голдиролд тохируулга хийх төслийг боловсруулсан.  

Ундайн сайрын голдирлыг өөрчлөх төсөл 2013 оны 9-р сард хэрэгжиж дууссан. Голдирлын тохируулга 
хийх ажилд Ундайн сайрын голдирлын дээд (хойд), доод (өмнөд) талд хаалтын далан барих барилгын 
ажил багтсан. Эдгээр далангууд нь газар доорх ус, үерийн усыг ил уурхай руу орохоос урьдчилан 
сэргийлэх, төслийн талбайн гаднах болзошгүй бохирдлыг аллювийн хурдас  руу оруулахгүй байх 
зорилготой. Мөн үерийн усыг дээд (хойд) хаалтын далангаас Ундайн сайрын хамгийн ойрын “баруун 
салаа”-ны аллювийн систем рүү шилжүүлэх гадарга дээрх үерийн ус зайлуулах сувгийг байгуулсан. Голын 
баруун салаанд цутгасан үерийн ус Хүрэн толгойн сайрд нийлж, ОТ уурхайгаас доош ойролцоогоор 4км-
ийн зайд Ундайн сайрын үндсэн голдиролд буцаж нийлдэг.  

Гадаргын усны голдирлыг өөрчлөхөөс гадна хойд хаалтын далангийн дээд урсацын усыг хуримтлуулж 
газар доорх хоолойгоор дамжуулан Уурхайн лицензийн талбай (УЛТ) дах Ундайн сайрын аллювийн 
хурдсанд нийлүүлэх замаар газар доорх усны голдирлыг өөрчлөх тохиргоо хийсэн. Хойд хаалтын 
далангийн дээд талд байрлах хөрсний ус цуглуулах 2 цооног нь Ундайн сайрын газар доорх урсацыг 
цуглуулах үүргээ төлөвлөгөөний дагуу хэвийн гүйцэтгэж байна. Чиглэлээ өөрчилсөн газар доорх урсац 
УЛТ-н урд талын хашааны дотор талд байх 2 гадагшлуулах цооногоор дамжин гадагшилдаг.  

2013 онд хийгдсэн “Оюу толгой уурхайн талбай орчмын гидрогеологийн нөхцөл байдал” тайлан дараах 
үндсэн 2 дүгнэлтэд хүрсэн байдаг.  

• Ундайн сайрын голдиролд өөрчлөлт хийхээс өмнө Ундайн сайрын голдирлын дээд (хойд), доод 
(өмнөд) хаалтын далангуудын хоорондох аллювийн хурдас дундуурх урсац Ундайн сайрын 
аллювийн хурдсын гүехэн давхаргын дор орших өгөршсөн үндсэн чулуулагт “нэвчиж” уг чулуулгийг 
тэжээдэг байсан. Давхарга хоорондын энэхүү гидравлик холбоо нь үндсэндээ Ил уурхайн ойролцоох 
Ундайн сайрын хэсэг, Баруун Бат болон Солонго хагарлын хоорондох хэсгээр хязгаарлагдаж байна.  

• Ундайн сайрын аллювийн давхаргын зузаан нь хойд хаалтын далангийн орчимд ойролцоогоор 5-6 
метр байснаа урд хаалтын далангийн доод хэсэгт 2 метр хүрч буурдаг. Энэ нь БОННҮ-д дурдсанчлан, 
өмнөд далангийн дор байрлах аллювийн давхаргын газар доорх урсацыг хүлээн авч хөрсөнд буцаан 
нийлүүлэх чадамжийг нэлээд хэмжээгээр бууруулдаг.  

УЛТ доторх Ундайн сайрын газар доорх урсацын ихэнх нь ил уурхайн ойр орчмын үндсэн чулуулгийн 
өгөршлийн бүс рүү нэвин  аллювийн хурдас  дахь урсац  Ундайн доод хэсэгт бүрэн урсдаггүй байсан аж. 
Үндсэн урсац ч мөн Бор Овоогийн (хуучин) булагт хүрээд огтлолцдог байсан. Уурхайн бүтээн 
байгуулалтын эхэн үед Ундайн сайрын хэсгээс ил уурхай руу бага зэргийн шүүрэлт өгдөг байсан ч, одоо 
гидрогеологийн хувьд голын дээд хэсгээс нэгэнт тусгаарлагдсан тул шүүрэлт аажмаар багассаар бараг 
дуусаж байна.  

Одоогийн Ундайн сайрын голдирлыг өөрчилсөн тохируулгын үр дүнд Баруун Бат, Солонго хагарлын 
орчимд, мөн хуучин Бор Овоогийн булгын орчимд шүүрэл үүсгэхгүй болсон учир УЛТ-н өмнөд хэсгээр 
гарах аллювийн урсацын хэмжээ онолын хувьд нэмэгдэх учиртай.  
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2.1 ЦАГ УУРЫН ЕРӨНХИЙ ЧИГ ХАНДЛАГА 
Энэхүү усны нарийвчилсан үнэлгээ хийхэд хүргэсэн бас нэг шалтгаан нь 2017 оны 8-р сард орсон их 
хэмжээний борооны нөлөөллийг үнэлэх явдал байсан. 2017 оны 8-р сарын 1-нд 46.2 мм-ийн хэмжээтэй 
бороо орсон нь сүүлийн 5 жилд орсон хамгийн их хур тунадас болж тэмдэглэгдсэн ба үргэлжлэн орсон 
бороотой нийлээд тухайн сарын нийт хур тунадасны хэмжээ 76.5 мм-т хүрсэн байна. Уг бороо Ундай 
голыг үерлүүлсэн нь тус голын голдирлыг өөрчлөх ажлын үр дүнг турших боломжийг бүрдүүлж байна. 
2013 онд Ундайн сайрын голдирол өөрчлөх тохируулгын ажил хийгдсэнээс хойших хугацааны хур 
тунадасыг Зураг 2.1-т харуулав.  

 

Зураг 2.1: ОТ-н цаг уурын станцад бүртгэгдсэн хур тунадас, үерийн тохиолдлууд 

8 дугаар сард буусан үерийн хэмжээ ойролцоогоор 38 м3/с байсан ба 25 жилд нэг тохиолдох магадлалтай 
гэж тодорхойлогдсон. Үерийн усны хурд 1.13 м/с, үерийн үеийн усны хамгийн дээд түвшин 
ойролцоогоор 60 цагийн турш хадгалагдсан байна. Хойд далангаас дээш байх Дулааны станцын замыг 
үерийн ус давах байдал ажиглагдсан ба хойд даланд ажиглагдаагүй. 100 жилд нэг тохиолдох 
магадлалтай үерийн усны хэмжээг 135 м3/сек гэж тооцсон байдаг.  

2.2 ГАЗАР ДООРХ УРСАЦЫН ГОЛДИРОЛ ӨӨРЧЛӨХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ  
Газар доорх ус буцаан нийлүүлэх хэсэгт ус гадагшлуулах зориулалттай хоёр цооног (“Ундайн сайрын 
голдирол өөрчлөгдсөн усыг гадагшлуулах цооног”) болон өмнөд хаалтын далангийн барилгын үед ус 
шавхах зорилгоор ашиглаж байсан ойролцоох худаг гэсэн гадагшлуулах цооног байдаг. Ус гадагшлуулах 
төлөвлөгөөтэй байсан. Гэтэл газар доорх хоолойгоор ирсэн урсац гадагшлуулах худгийн нэвчилт сайтай 
хайрган давхарга, ус шавхах зорилгоор ашиглагдаж байсан ойролцоох худгаар дамжин дээшилж газрын 
гадарга дээр гарсан. Ус гадагшлуулах цэг дээр ажиглагдсан энэ үзэгдэл хэд хэдэн хүчин зүйлээс үүдсэн 
байна. Үүнд:  

• УЛТ-гаас доош орших, ус хүлээн авч буй аллювийн хурдас ус нэвчүүлэх чадвар; 
• Өмнөд далангийн дор, газрын гадаргаас доош дөнгөж 0-1.2 м-ийн гүнд орших усаар ханаагүй нимгэн 

давхарга (хязгаарлагдмал багтаамжийг илэрхийлнэ);  
• Голдирол өөрчилсний дараа ус гадагшлуулах цэг дээр ирж буй урсацын хэмжээ голдирол өөрчлөхөөс 

өмнө Ундайн сайрын аллювийн сувгаар ирдэг байсан газар доорх урсацын хэмжээнээс их болсон. 
Энэ нь ус гадагшлуулах цэг дэх аллювийн хурдас нимгэн байгаагаар батлагдаж байгаа бөгөөд Ундайн 
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сайрын голдирлыг өөрчилснөөр аллювийн хурдас дундуурх урсац нь хуучин голдирлыг хөндлөн 
огтолсон хагаралууд болон хуучин Бор Овоогийн булгаар дамжихаа больсонтой холбоотой байх 
магадлалтай.  

2014 оны 5-р сард газар доорх усны голдирол өөрчлөх хоолойд урсац хэмжих тоолуур суурилуулсан 
бөгөөд энэ хугацаанаас хойших мэдээллийг Зураг 2.2-т харуулав. Энэхүү мэдээлэл нь газар доорх усны 
голдирол өөрчлөх систем цаг уурын янз бүрийн нөхцөлд хэрхэн ажиллаж байгааг харуулахаас гадна 
чиглэл өөрчлөгдсөн урсацын хэмжээг тодорхойлно. 2014 он, 2015 оны эхний хагасын харьцангуй хуурай, 
үер усгүй үед Ундайн сайрын ай савын газар доорх усны хэмжээ багассаны улмаас голдирол өөрчлөгдсөн 
урсацын хэмжээ багасч 0.5 л/с-ээс доош болсон. 2015 оны зун, 2016 оны үерээс Ундайн сайрын систем 
нэлээд хэмжээгээр сэлбэгдэж голдирол өөрчлөгдсөн урсацын хэмжээ ойролцоогоор 8.7 л/c 
(ойролцоогоор 750 м3/хоног) болж нэмэгдсэн байна. Энэ үзэгдэл 2017 оны зуны үерийн үеэр дахин 
давтагдсан.  

 

Зураг 2.2: Газар доорх усны голдирол өөрчлөх хоолойгоор дамжин өнгөрсөн урсацын хэмжээ  

ОТ компани 2013 оны 9-р сараас эхлэн гадагшлуулах цооногоор гарч байгаа урсацын газрын гадаргад ил 
гарсан урсацын хэмжээг V-Notch (халиагуур) суурилуулан хянаж эхэлсэн (Зураг 2.3). Голдирол 
өөрчлөгдсөн урсацын тодорхой хувь нь төлөвлөсний дагуу хөрсөнд шингэж байгаа ба үлдсэн хэсэг нь 
газрын гадаргуу дээр гарч байна. Энэ нь цаг уурын байдлаас шалтгаалан хэлбэлздэг. Гадарга дээр гарсан 
ус өвлийн саруудад хөлдөж мөсөн бүрхүүл үүсгэдэг бол зун гэсэж цөөрөм үүсгэдэг.  
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Зураг 2.3: Шинэ Бор Овоогийн булгийн гадаргын урсацын хэмжээ  

Шинэ Бор Овоогийн булгийн гадаргын урсацыг бий болгоход газар доорх усны голдирол өөрчлөх 
хоолойд хамгийн багадаа 0.5 л/с урсац шаардлагатай гэдэг нь туршилтын хэмжилтүүдээс харагдсан. 
Урсац үүнээс бага бол гадарга дээр гарахгүй, шууд хөрсний аллювийн хурдаст очно. 

Гадаргын урсацыг хэмжсэнээр Ундайн сайрын аллювийн хурдас дах, газар доорх усны системд 
нийлүүлэгдэж буй усны хэмжээг баримжаалах боломжтой. 2017 оны 8-р сард болсон үерийн дараа V-
Notch-р дамжсан гадаргын урсац 2.5 л/с байв. Голдирол өөрчлөх хоолойгоор дамжсан урсац 8.7 л/сек 
байсан бол аллювийн хурдас руу сэлбэгдсэн усны хэмжээ 6.2 л/с байв. 

УЛТ-н хашаанаас дооших гадаргын урсац "Шинэ Бор Овоо" хэмээх хиймэл булгийг үүсгэсэн бөгөөд энэ 
булгаас малчид, мал амьтад өргөнөөр ундаалж байна. Энэ гадаргын урсац өвлийн улиралд хөлдөж 
томоохон мөсөн давхарга үүсгэн, хавар гэсэж хайлснаар Ундайн сайрын системийг нэлээд хэмжээгээр 
сэлбэдэг. 2011 онд хийгдсэн “ОТ-н голын голдирол өөрчлөх төслийн нарийвчилсан зураг төслийн 
тайлан”-д дурдсанаар Хуучин Бор Овоогийн булгийн хамрах талбайг ойролцоогоор 40 м2 гэж тооцсон 
байдаг. Харин гидрогеологийн мэдээлэл, тогтмол авсан фото зургаас харахад Шинэ Бор Овоогийн 
булгийн хамрах талбай хамгийн их үедээ 24,000 м2 хүрснээс харахад хуучин булгийн тайлбагаас том 
байна (Зураг 2.4). 
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Зураг 2.4: Шинэ Бор Овоогийн булгийн талбайн хэмжээ (2013 оноос хойш)  

2.3 УУРХАЙН ЛИЦЕНЗИЙН ТАЛБАЙН ДОТОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДООШ ОРШИХ 
ТАЛБАЙН ГИДРОГРАФ  

2017 оны 8-р сарын үер нь 2013 онд хэрэгжүүлсэн Ундайн сайрын голдирол өөрчлөх төсөл, төслийн үр 
дүнд бий болсон гидрогеологийн горимыг бодитоор турших анхны боломжийг олгосон. Голдирол 
өөрчлөх системийн ажиллагааг газар доорх урсацтай холбон үнэлэх зорилгоор усны түвшний хяналт 
шинжилгээний тэмдэглэлийг нарийвчлан шинжилсэн ба газар доорх урсацын хэмжээ нь УЛТ-аас доош 
нутаглаж буй малчдын худгийн усны түвшинд чухал нөлөөтэй. Ундайн сайрын дэд хяналт шинжилгээний  
цэгүүдийг Зураг 2.5:-д үзүүлэв. 2015 онд Ундайн сайрын голдирлын дагуу, өмнөд далангаас Будагтын 
булгийн хооронд 2015 онд хяналт шинжилгээний цэгүүдийг шинээр байгуулсан (Зураг 2.10:).  
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Зураг 2.5:  Ундайн сайрын голдирлын өөрчлөлтийг хянах хяналт шинжилгээний сүлжээ 
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2.4 УНДАЙН САЙРЫН ХОЙД ДАЛАНГИЙН ДЭЭД ГОЛДИРОЛ 
Хойд далангийн доод талын URD-11 цэгийн усны түвшний графикт үерийн өмнөх, дараах болон 
тэжээмжгүй үеийн усны түвшний өөрчлөлтийг харуулж байна (Зураг 2.6:). 2017 оны 8-р сард болсон 
үерийн үед усны түвшин газрын гадаргаас дээш 0.5 м хүрсэн байна. Ундайн сайрын голдирол өөрчлөх 
системийн дээд хэсэгт ямар нэг өөрчлөлт ажиглагдаагүй.  

 

Зураг 2.6: Хойд далангийн дээд хэсгийн УГГӨ-11 цэгийн усны гүн, усны түвшний өндөршил  

2.5 УНДАЙН САЙРЫН ХОЙД ДАЛАНГИЙН ДООД, ӨМНӨД ДАЛАНГИЙН ДЭЭД 
ГОЛДИРОЛ 

OTMB11-50/51 хяналт шинжилгээний цэг хойд далангийн доод талд байрлалтай. 2013 оны дунд үеэс 
эхлэн, Ундайн сайрын голдирол өөрчлөх ажилтай холбоотойгоор ус шавхах болсноор усны түвшин 
багассан байна (Зураг 2.7:). Энэ үеэс эхлэн уст давхаргын усны түвшин аажмаар буурч 2015 оноос хойш 
3,2 метрийн гүнд буюу далайн түвшнээс дээш 1,167 метрийн өндөрт ирж тогтворжсон байна. Одоо 
ажиглагдаж байгаа усны түвшний бага зэргийн хэлбэлзэл нь гол төлөв тухайн ойр орчмын цөөрөм, Хойд 
далангийн доод хэсгийн бага зэргийн шүүрлээс үүдэлтэй (2017 оны 8-р сарын үерийн үед ажиглагдсан). 

 

Зураг 2.7: OTMB 11-50/51-ын 2012-2017 оны гидрограф  

OTMB11-50/51-с доош OTMB11-46/47 цэгт усны түвшин огцом буурсан нь ил уурхай, түүнтэй холбоотой ус 
шавхалтын ажил болон үерийн усаар тэжээгдээгүйн улмаар урсацын ерөнхий түвшин багассантай 
холбоотой (Зураг 2.8:). 
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Зураг 2.8: Ил уурхайн ойролцоох OTMB 11-46/47-ын гидрограф  

Өмнөд далангийн яг дээд хэсэгт усны түвшин их хэмжээгээр багассан нь суурь урсац энэ хүрээд зогсож 
байгаатай холбоотой. Ил уурхайн ус шавхалтын ажил нь зөвхөн тухайн хэсэгт бага зэргийн нөлөө үзүүлсэн 
байна. Графикт харагдаж буй жижиг хэмжээний өөрчлөлтүүд нь цөөрөмтэй холбоотой байна (Зураг 2.9). 

 

Зураг 2.9: Өмнөд далангийн дээд хэсгийн CRAH10-OB01 болон пьезометрийн гидрограф  
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2.6 ӨМНӨД ДАЛАНГИЙН ДООД ГОЛДИРОЛ  
Шинэ Бор Овоогийн булгийн доод талын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршилын дэлгэрэнгүйг Зураг 
2.10:-т харуулав. Шинэ Бор Овоогийн булгийн доод талын хяналт шинжилгээний худаг, хяналт 
шинжилгээний нэмэлт цэгүүдийн усны түвшний үзүүлэлтээс харахад усны түвшин газрын гадаргаас доош 
0.2 м-т хүрч нэмэгдсэн байна. Энэ түвшнээс доош усны түвшинд нөлөөлөх ууршилтын нөлөө их 
хэмжээгээр буурдаг.  

 

Зураг 2.10: Шинэ Бор Овоогийн булгийн урд талын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 
(нэмэлт хяналт шинжилгээний цэгүүдийг оруулсан)  
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Шинэ Бор Овоогийн булгийн доод хэсэгт DP1-DP9 хүртэлх дугаартай хяналт шинжилгээний 
пьезометрүүдийг Ундайн сайрын голдиролд хөндлөн суурилуулсан (Зураг 2.11). Сүүлийн үеийн усны 
түвшний хэмжилтүүдээс харахад голын голдирлын аллювийн хурдас өргөгдөж байгаа нь ажиглагдсан ба 
голдирлын баруун зах буюу газрын гадаргын хамгийн бага өндөржилттэй хэсэгт усны түвшийн газрын 
гадаргаас дээш ил гарч, харин голдирлын зүүн талын гуравны хоёрт усны түвшин хамгийн ихдээ газрын 
гадаргаас доош 1 м зайд байгаагаас харагдаж байна (Зураг 2.12). 

 

 
Зураг 2.7: Шинэ Бор Овоогийн булгийн дэргэд Ундай голд хөндлөн байрлуулсан DP-1 - DP-9 

дугаартай, хяналт шинжилгээний нэмэлт төхөөрөмжүүд 

 
Зураг 2.8: Шинэ Бор Овоогийн булгийн дэргэд Ундай голд хөндлөн байрлуулсан DP-1 - DP-9 

дугаартай, хяналт шинжилгээний нэмэлт төхөөрөмжүүд  
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Ундайн сайрын голдирлын хяналт шинжилгээний хамгийн гол цэг нь өмнөд хаалтын далангаас урагш 400 
метрийн зайд байрлах OTMB 11-45 цэг юм. OTMB 11-45-аас авсан мэдээллийг Зураг 2.13-т харуулав (2012 
оны 5-р сараас хойш). 2013 оны 4-р сард барилгын ажил эхлэх үеэс эхлэн усны түвшин огцом нэмэгдсэн 
байна. Тухайн үед Ундайн сайрын аллювийн сувгаас ирсэн хөрсний усыг хойд далангийн дээд хэсэг рүү 
шахаж, улмаар газар доорх хоолойгоор дамжуулан, УЛТ-н урд хэсэгт газар дээрх резинэн хоолойгоор 
Ундайн сайрын аллювийн хурдас руу цутгаж байсан. Барилгын ажлын явцад шавхсан усны хэмжээ 
ойролцоогоор 6 л/с байсан ба 2013 оны 5-р сард хамгийн их буюу 8.4 л/с-д хүрсэн байна.  

 

Зураг 2.9:  Шинэ Бор Овоогийн булгаас доош 400 метрт байрлах OTMB11-45 цэгийн гидрограф  

OTMB11-45 хяналт шинжилгээний цэгт хаврын улиралд усны түвшин үргэлжлэн нэмэгдсэн нь гадаргын 
мөс хайлж аллювийн уст давхаргыг сэлбэсний үр дүн юм. Зуны улиралд хяналт шинжилгээний цэг 
орчимд бороо орвол мөн усны түвшин нэмэгддэг. Барилгын ажлын дараах хяналт шинжилгээний  
мэдээллээс харахад усны түвшин цаг уурын өөрчлөлт болон хайлсан мөсний нөлөөгөөр хэлбэлзэж 
байсан ч ерөнхийдөө газрын гадаргаас доош 0.5-1 метр орчимд тогтворжсон байна.  
 
Голын урсгал дагуу нарийссан хэсэгт байрлуулсан хяналт шинжилгээний нэмэлт цэгүүд (DP13-DP15) 
(Зураг 2.14), цаашлаад Булагтын булгийн дээд голын салаа сүлжилдсэн хэсгүүдэд байрлах DP16, DP17 
цэгүүдэд ч мөн усны түвшин нэмэгдсэн байна (Зураг 2.15). DP16 цэг дэх усны түвшин газрын гадаргаас 
доош дөнгөж 0.3 м болж нэмэгдсэн нь улирлын чанартай өөрчлөлт ба энэ нь голын урсгалын дээд талд 3 
км зайтай байрлах Шинэ Бор Овоогийн булгийн суурь урсацын өөрчлөлттэй ижил төстэй хандлагыг 
харуулж байна.  
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Зураг 2.10: Шинэ Бор Овоогийн булгийн доод хэсгээр Ундай голд хөндлөн байрлуулсан хяналт 

шинжилгээний нэмэлт цэгүүд (DP13 – 15) 

 
Зурагe 2.11:  Будагтын булгийн дээд талд байрлуулсан хяналт шинжилгээний нэмэлт цэгүүд DP16 

(баруун сүлжилдсэн урсгал) болон DP17 (зүүн сүлжилдсэн урсгал)  
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Усны түвшний эдгээр үзүүлэлтээс харахад Шинэ Бор Овоогийн булгаас доош орших Ундайн сайрын 
хуучин голдирлын үерийн усаар тэжээгдэхээ больсон сувгийн тэжээгдэл голдирол өөрчлөх тохируулгын 
үр дүнд сайжирч, эерэг үр дүн гарсныг харуулж байна. Ингэснээр Будагтын булаг хүртэлх 4 км зайд 
тусгаарлагдсан голын сувгийн газар доорхи усны нөөцийг нэмэгдүүлж байгаа юм. Мөн дээрх 
графикуудаас харахад УЛТ-н доод биед байрлах малчдын худаг, булаг шандад ямар нэг сөрөг нөлөө 
үзүүлээгүй болохыг харуулж байна.  
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3 БУЛГИЙН УНДАРГЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ  
Будагтын булаг нь Ундайн сайрын хуучин голдирлын Хүрэн толгойн голтой нийлэх бэлчрийн дээхнэ талд 
байдаг. Будагтын булгийн ойр орчмын газар үерийн усаар тэжээгдэхээ болих учраас Ундайн сайрын 
голдирлыг өөрчилснөөр Будагтын булагт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж таамаглаж байсан хэдий ч 
ямар нэг сөрөг нөлөө гараагүй, булгийн гарц сайн байгааг Зураг 3.1-аас харж болно. Энэ нь Ундайн 
сайрын шинэ голдирлоос сэлбэгдэх суурь урсацын хэмжээ нэмэгдсэнээс голын таслагдсан хэсгийн 
доорхи усны хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой байх магадлалтай.  

 

Зураг 3.1: Будагтын булаг, 2017 оны 9-р сар  

Ундайн сайрын голдирлыг өөрчлөх ажлын эцсийн үр дүнг ОТ төслийн талбайн доод хэсэгт байрлах 
булгуудын (Хөх хад, Будагт, Буурал, Мааньт) ундарга урт хугацаанд ямар байх, Ундайн сайрын хяналт 
шинжилгээний цэгүүд дэх газар доорхи усны түвшин урт хугацаанд газрын гадаргаас доош хэдэн метрт 
байгаад үндэслэн тодорхойлно. Уг төслийн амжилт бол цаг уурын өөрчөлтийн эсрэг, жишээлбэл: гантай 
жил, OT уурхайн талбарын дээд талд болж болох  үйл ажиллагааны үр дүнд  хэрхэн хувьсаж байгаагаар 
дүгнэгдэх ёстой.    Өнөөдрийн байдлаар Ундайн сайрын УЛТ-н доод хэсэгт ямар нэг сөрөг нөлөө 
ажиглагдаагүй байна.   
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4 ХХБ-ИЙН АЖИЛЛАГАА 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) 1-р далан 2013 оны 3-р сараас эхлэн хаягдал цутан хүлээн авч 
эхэлсэн. ХХБ-ийн ихэнхийг зузаан байгалийн шавар дээр суурилуулж, 1-р далангийн зүүн урд булангийн 
байгалийн шаваргүй хэсэгт 1 метрийн зузаантай нягтруулсан шавран давхарга хийж өгсөн. 1-р даланд 
хуримтлагдсан хаягдал ойролцоогоор 20 м өндөр, далангийн ханын өндөр түүнээс дээш 10 м болсон. 
Зураг 4.1-т ХХБ-ийн ерөнхий бүтцийг холбогдох хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хамт харуулав.  

 
Зураг 4.1: ХХБ, зүүн хойд хэсгийн Халивын ус зайлуулах суваг, хяналтын шугам 

ХХБ-ийн 1-р далангийн зүүн хойд булангийн нам дор хэсгээр түр зуурын урсацтай Халивын сайр, түүний 
хамгийн том салаа болох Дугатын сайр дайран өнгөрдөг нь энэхүү байгалийн суваг дагуух газар доорхи 
усны урсацыг нэмэгдүүлдэг. Эдгээр сувгаар урсах гадаргын урсац ХХБ-г тойруулан ухсан гадаргын цэвэр 
ус цуглуулах суваг руу ордог. Сувагт цугларсан ус ХХБ-ийн доод хэсэгт Халивын голын аллювийн системд 
буцаж нийлдэг. Шүүрэлтийг цуглуулан ХХБ-руу буцаан шахах зорилгоор Доод тусгаарлах даланг (“зүүн 
үзүүрийн цуглуулах далан”) ХХБ-ийн зүүн талд Халивын голын аллювийн сувагт байгуулсан. Халивын 
голын ус Бор Хошууны голтой хэсэг газраар нийлж цааш Будаа голын эх болдог.  

ХХБ-ийн суурь шаврын дор үлдэгдэл хөрс, өгөршсөн үндсэн чулуулаг байрладаг. Үндсэн чулуулгийн 
давхарга нь 15-30 м хүртэл янз бүрийн зузаантай. ХХБ-ийн туушид хөндөгдөөгүй үндсэн чулуулгийн 
шүүрэлтийн коэффициент 5 x 10-8

 м/с- ээс 7 x 10-11
 м/с хүртэл буюу маш бага хэмжээтэй.  
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ХХБ-д байгуулсан бүх хяналт шинжилгээний цооногуудыг өгөршсөн суурь чулуулгад байрлуулсан бөгөөд 
заримыг нь усны түвшнээс доор, заримыг нь өгөршсөн үндсэн чулуулгийн суурь хэсэгт байрлуулсан. 
Зарим цооног 127 м хүртэлх гүнд, өгөршилд ороогүй үндсэн чулуулгад байрласан. Эдгээр гүнд байрлах 
цооногуудын суурь чулуулгийн нэвчүүлэх чадвар маш бага, гүехэн уст давхаргатай холбогдох гидравлик 
холбоогүй тул үнэлгээний ач холбогдол багатай юм.  

 

4.1 ИЛ ШҮҮРЭЛ  
1-р далангийн зүүн ёроолд геохимийн бүтцийн хувьд ялгаатай 2 төрлийн шүүрэл, далангийн хойд ёроолд 
гурав дахь шүүрэл ажиглагдсан. V хаалтаар хэмжсэнээр эдгээр шүүрлүүд нийлээд 1-1.25 л/с ил урсац 
үүсгэдэг. ХХБ-ийн дор Халивын голын аллювийн хурдас оршдог тул эдгээр байршилд шүүрэлт явагдахыг 
урьдчилан тооцож шүүрлийг цуглуулан ХХБ руу буцаан шахах насос станц байрлуулсан.  

Түүнчлэн урьдчилсан сэргийлэх үүднээс шүүрэл цуглуулах системийн доод талд Халивын сайрын 
аллювийн хурдасын өргөний хэмжээгээр шүүрэл цуглуулах даланг байгуулсан. Энэ нь шүүрлийг тогтоон 
барих боломжийг олгодог. Далангийн доод талын нэмэлт хяналт шинжилгээний цэгүүд нь үүсгэж 
болзошгүй аливаа шүүрлийг хянах боломжийг олгодог. Доод хяналт шинжилгээний цооногуудын 
мэдээллээс харахад ХХБ-ийн хойд болон зүүн захад эдгээр мэдэгдэж буй шүүрлээс байгаль орчинд 
үзүүлж буй илэрхий нөлөө байхгүй байна.  

4.2 ХХБ-ИЙН ӨМНӨД ХЭСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ  
ХХБ-ийн 1-р далангийн урд байрлах OTRC1612 дугаартай хяналт шинжилгээний цооногийг газрын 
гадаргаас доош 21-28 метрийн гүнд туфалевролит элсэн чулуун давхаргад байрлуулсан. Энэхүү цэгээс 
авсан мэдээллээс харахад 2014 оны эхэн үеэс хойш усны түвшин ойролцоогоор 6.5 метрээр дээшилсэн 
байна (Зураг 4.2). 2014 оны дунд үеэс аажмаар дээшилсэн энэхүү өсөлт нь далангийн энэ хэсэгт хаягдал 
хурааж эхэлсэн үетэй давхцаж байгаа юм. Энэхүү зэрэгцсэн, ижил хэмжээний өсөлт нь хаягдлын хэмжээ 
нэмэгдэхийн хэрээр ХХБ-ийн ёроолоос доош ойролцоогоор 20 метрт орших уст давхаргын усанд даралт 
үзүүлж эхэлсэнтэй холбоотой.  



АрАйЭнЭй Консалтинг компани 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙН ТӨСӨЛ 

Баримт бичгийн дугаар. 13-391-H12 Хувилбар 0 –2018 оны 1-р сар 

Хуудас 21 

 

Зураг 4.2:  2014 онд хаягдал хурааж эхэлснээс хойш ХХБ, OTRC1612 хяналт шинжилгээний 
цооногийн усны түвшин (Баруун босоо тэнхлэгт хаягдлын түвшин, зүүн босоо тэнхлэгт OTRC1612-ын 

усны түвшинг харуулав) 

ОТ 2016 оны 3-р улиралд OTRC1612-ын ойр орчмын хяналтыг нэлээд хэмжээгээр сайжруулж аллювийн 
хурдас, өгөршсөн суурь чулуулаг болон суурь чулуулгийн давхаргад олон түвшний хяналт шинжилгээний 
цооногуудыг байрлуулсан (гүн болон гүехэн OTMB16-84, OTMB16-85, OTMB16-83). Дурдсан байршил дахь 
газар доорх ус болон шүүрлийг хянах зорилгоор цооногуудыг 1.5-30 метрийн гүнд суурилуулсан. Үүнээс 
гадна OTRC1549 болон даланд суурилуулсан 3 чичиргээт пьезометрүүдээс (DH12-01, DH12-02, DH12-03) 
мэдээлэл авч байна.  

OTMB16-84 хяналт шинжилгээний цооногийг OTRC1612-ын ойролцоо газрын гадаргаас доош 2.5-8.2 
метрийн гүн дэх өгөршсөн чулуулгад байрлуулсан. Суурилуулсан цагаас хойш тэмдэглэгдсэн усны түвшин 
ерөнхийдөө OTRC1612-тай ижил байгаа нь ХХБ-ийн хаягдлаас даралтын ачаалал авч буй суурь чулуулгийн 
нэвтрүүлэх чадвар харьцангуй сайн байгааг илтгэж байгаа юм. Энэ цооногт тэмдэглэгдсэн pH-ийн хэмжээ 
13.34 хүртэл их, цахилгаан дамжуулал 6948 мСм/см байсан ба цахилгаан дамжууллын энэ үзүүлэлт нь 
катионы хэмжээ өндөр (кальци, натри, кали), анионы (хлор, карбонат/бикарбонат, сульфат) хэмжээ 2016 
оны 10-р сараас 2017 оны 7-р сар хүртэл аажмаар буурсантай холбоотой. Энэ үзүүлэлт нь хяналт 
шинжилгээний бусад цооногт ажиглагдсантай нэгэн адил буюу 2016 онд цооног барих үеийн 
өрөмдлөгийн шингэн, цементийн бохирдлоос үүссэн нь илэрхий байна.  

ХХБ-ийн зүүн өмнөд хэсэгт мөн 3 хяналт шинжилгээний цооногийг суурилуулсан. OTMB1685 дугаартай 
гүн болон гүехэн цооногийг ХХБ, OTMB1683-аас урагш ойролцоогоор 0.6 км-т, OTMB1683-г 0.7 км-т 
суурилуулсан. Хэсэгхэн хугацааны үзүүлэлт хэдий ч OTMB1685-ын гидрографаас харахад усны түвшин 
өссөн хандлагатай байгаа бол (Зураг 4.3) зүүн талын OTMB1683 цооногт өсөлт ажиглагдаагүй (Зураг 4.4). 
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Нэвчүүлэх чанар бага байгаагаас зарим худгийг цэвэрлэснээс хойш усны дээж авах хэмжээнд эргэн 
сэлбэгдэх хүртэл 2 жил болох тохиолдол ажиглагдсан. Нэвчүүлэх чанар бага байгаа нь ууссан нийт хатуу 
бодисын хэмжээ өндөр байгаагаас үүдэлтэй. Жишээ нь OTMB16-87 цооногт УНХБХ 15,000 мг/л байсан. 

 

 
Зураг 4.3:  OTMB16-85 хяналт шинжилгээний (гүн, гүехэн) шинэ цооногийн усны түвшин  

 
Зураг 4.4:  OTMB16-83 хяналт шинжилгээний шинэ цооногийн усны түвшин  
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OTMB16-85S/D (0.6km South of TSF) 

Daily rainfall (mm)

OTMB16-85 S (screen 3.3-9.0m)

OTMB16-85 D (screen 10-15.7m)

0

10

20

30

40

50

6010

12

14

16

18

20

22

24

M
ar

-1
1

Ju
n-

11

Se
p-

11

De
c-

11

M
ar

-1
2

M
ay

-1
2

Au
g-

12

N
ov

-1
2

Fe
b-

13

M
ay

-1
3

Au
g-

13

N
ov

-1
3

Fe
b-

14

M
ay

-1
4

Au
g-

14

N
ov

-1
4

Fe
b-

15

M
ay

-1
5

Au
g-

15

N
ov

-1
5

Fe
b-

16

M
ay

-1
6

Au
g-

16

N
ov

-1
6

Fe
b-

17

M
ay

-1
7

Au
g-

17

N
ov

-1
7

D
ai

ly
 ra

in
fa

ll 
Im

m
) 

SW
L 

(m
 B

G
L)

 

OTMB16-83 (0.7km SE from TSF) 

Daily rainfall (mm)

OTMB16-83 (screen 13.3-19.0m)
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4.3 ГЕОХИМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
OTRC1612 цооногийн усны түвшин нэмэгдсэн нь ууссан нийт хатуу бодисын хэмжээ (УНХБХ) 2013 онд 573 
мг/л байснаа 2017 оны 10-р сард 3,208 мг/л болж нэмэгдсэнээс үүдсэн байна (Зураг 4.5). Усны хатуулаг, 
сульфат, хлор, натри, кальци, магни, стронцийн хэмжээ ч мөн пропорционалиар нэмэгдсэн. 2012 онд 
худгийг суурилуулж байх үед хийсэн нэг удаагийн хэмжилтээр 4,034 мг/л буюу харьцангуй өндөр 
давсжилттай байсан нь өрөмдлөгийн шингэнээс үүдсэн бохирдолтой холбоотой байх магадлалтай ба энэ 
бохирдол нэг жилийн хугацаанд сарнижээ.  

 
Зураг 4.5:  OTRC1612 цэгийн ууссан нийт хатуу бодисын хэмжээний өсөлт (лабораторийн ба 

талбайн хэмжилт)  

ХХБ-ийн эргэлтийн усанд ууссан нийт хатуу бодисын хэмжээ (TDS) хэлбэлзэлтэй, дунджаар 6,154 мг/л 
байна. Хэдийгээр OTRC1612 цооногт тэмдэглэгдсэн үзүүлэлтүүдийн дийлэнх нь эргэлтийн усны шинж 
чанарыг илтгэж байгаа ч гидрогеохимийн үзүүлэлтүүд нэлээд ялгаатай байгааг Зураг 4.6-аас харж болно. 
Кали/натри, магни/кали-ийн харьцаа нэлээд ялгаатай байгаа нь газар доорх усны байгалийн давсжилт их 
байсныг илтгэж байгаа ба энэ нь ХХБ-ийн барилгын ажил эхлэх үед тухайн талбайгаас авсан дээжийн 
шинжилгээнээс харагдаж байгаа юм.  

 



АрАйЭнЭй Консалтинг компани 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙН ТӨСӨЛ 

Баримт бичгийн дугаар. 13-391-H12 Хувилбар 0 –2018 оны 1-р сар 

Хуудас 24 

 
Зураг 4.6:  OTRC1612 цооног дахь кали/натри, магни/кали-ийн харьцааг ХХБ-ийн эргэлтийн устай 

харьцуулсан байдал  

OTRC1612 цооногийн геохимийн үзүүлэлт ерөнхийдөө газар доорх усны байгалийн найрлагатай ижил 
бөгөөд ХХБ-ийн эргэлтийн усны чанараас хэд хэдэн талаар ялгаатай байна. OTRC1612 цооногийн усны 
чанар натри-хлор-сульфат, натри-сульфат гэсэн дараалалтай байгаа нь ХХБ-ийн талбайд суурилуулсан 
хяналт шинжилгээний цооногуудынхтай (OTRC1533A, OTRC1549A, OTMB1126A, OTRC1562) ижил байна. 
Ажиглагдсан геохимийн нөхцөл байдал нь ХХБ-ийн 1-р далангийн хуримтлагдсан хаягдлаас үүссэн 
гидравлик/физик ачаалал (даралт)-тай холбоотой. Гэсэн хэдий газар доорх усны бентонит, ХХБ-ийн 
шавар давхарга, өрөмдлөгийн шингэнд хэрэглэдэг шавартай ижил төстэй ион солилцооны харилцан 
үйлчлэлээс үүдэлтэй катион солилцооны боломжит чадавхиас (кальци, магни, кали) харахад ХХБ-ийн 
эргэлтийн ус, газар доорх ус хоорондоо ялгаатай байгаа нь катионы солилцооноос голлон шалтгаалсан 
байх магадлалтай.  

Харамсалтай нь 2016 онд суурилуулсан зарим цооногт цемент, өрмийн шингэнээр  орсон учраас эдгээр 
цооногийн (OTMB1680, OTMB1683 and OTMB1684) мэдээлэл ач холбогдол багатай. Тухайлбал pH –ийн 
хэмжээ маш өндөр, тогтмол цэвэрлэгээ хийгддэг хэдий ч өндөр хэвээр байсаар байна. OTMB1683 
цооногийн хувьд pH-ийн хэмжээ 11.6 -13.4-ийн хооронд байна. Эдгээр шинэ цооногоос авсан усны 
түвшний мэдээлэл хэрэгцээтэй хэдий ч геохимийн ач холбогдолтой мэдээллийг өгөхгүй байна. Тиймээс 
хэрэв бохирдол хэвээр байвал эдгээр худгийг өөр худгаар солих шаардлагатай.  

OTRC1612 цооногийн усны чанарын хандлагыг нарийн тодорхойлоход төвөгтэй ч байгалийн усны чанарт 
дөхөх хандлага ажиглагдсан. Хаягдлын хуримтлалаас ирж буй даралт нэмэгдсэнээс газар доорх усыг 
хяналт шинжилгээний цооногийн чиглэл рүү шахсан байдал ажиглагдсан. Гэхдээ үүнд ХХБ-ийн шүүрэл ч 
бас нөлөөлсөн байж болох ба учир нь энэ байршлын доод хэсэгт инженерийн хийцтэй, харьцангуй 
нимгэн, ус тогтоох шавран үе байдаг тул яваандаа шүүрэл үүсэх боломжтой.  

Газар доорх усны байгалийн давсжилт өндөр, геохимийн найрлагын хувьд OTRC1612 цооногийн усанд 
ажиглагдсантай ижил давсжилтын хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай бөгөөд аль аль нь ХХБ-ийн эргэлтийн 
уснаас катионы харьцаагаар хэд хэдэн талаар ялгаатай. Энэ хандлагыг цаашид үргэлжүүлэн ажиглах 
шаардлагатай. ХХБ-ийн өмнөд захтай ойролцоох малчдын худгууд зэрэг газар доорх ус хүлээн авдаг 
бусад нөөцүүдтэй холбоотой ямар нэг асуудал гараагүй. ХХБ-ийн шүүрэл нөлөөлсөн эсэхээс үл хамааран 
газар доорх байгалийн усны давсархаг чанар мал ундаалахад тохиромжгүйд тооцогддог. Ундайн сайрын 
аллювийн хурдасын давс багатай гүехэн хэсэг энэ цэгээс доош нэлээд хэдэн км –ийн зайд байрладаг.  
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OTRC1612 цооногийн гүнд (газрын гадаргаас доош 21-28 метрт) хийсэн хяналтаар усны түвшин огцом 
нэмэгдсэн нь ХХБ-ийн хаягдын хуримтлалаас ирэх даралтаас үүдэлтэй. ХХБ болон туфалевролит элсэн 
чулуун үеийн уст давхаргын хооронд шууд холбоо үүсгэх хуучин цооног байх магадлал бага тул ийм 
богино хугацаанд OTRC1612 цооногийн байршилд шууд нэвчилт ажиглагдах боломжгүй юм. Мөн энэ 
хэсэг нь ХХБ-ийн бусад талбайтай харьцуулбал ус нэвтрүүлэх чанар өндөртэй.  

Зөвлөмж 

 Газар доорх усны бохирдлоос сэргийлэхийн тулд хяналт шинжилгээний цооног суурилуулахад 
ашиглах өрөмдлөгийн шингэн (кальцийн бентонит, нартийн бентонит), цемент дээр хяналт тавих. 

 Цооног өрөмдлөгийн шингэний бохирдол хэвээр байвал OTMB16-80, OTMB16-83, OTMB16-84 хяналт 
шинжилгээний цооногуудыг солих. 

 Газар доорх уснаас дээж авахдаа эргэлтийн ус шүүрч байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд талбайн 
температурын хэмжилт хийх.  

 Үр дүн нь хангалтгүй байгаа тул геофизикийн эсэргүүцлийн мэдээлэл цуглуулалтыг зогсоох.  

 2014 оны АрПиЭс зөвлөх үйлчилгээний компанийн хийсэн газар доорх усны хяналт шинжилгээний 
тайлан, 2010 онд Клон Криппений цуглуулсан ХХБ-ийн судалгааны мэдээллээс газар доорх устай 
холбоотой мэдээллийг нягталж оруулах. Эдгээр мэдээллүүд ХХБ-ийн зүүн өмнөд хэсгийн газар доорх 
байгалийн усны чанарын талаар илүү баталгаатай мэдээллийг өгөхөөс гадна OTRC-1612 цооног эхний 
үед бага давсжилттай, ус нэвчүүлэх чадвар өндөртэй байсан талаар илүү нарийн мэдээлэл өгөх 
боломжтой.  
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5 ГҮНИЙ ХООЛОЙН УСТ ДАВХАРГЫН ОДООГИЙН БАЙДАЛ  
ОТ төсөл Гүний хоолойн (ГХ) давсархаг усны ордод суурилуулсан, , 28 худгаас 918 л/с буюу хоногт 
ойролцоогоор 79,315 м3 ус ашиглах зөвшөөрөлтэй. Энэ тоо нь 2015 онд шинээр батлагдсан тоо бөгөөд 
өмнөх 870 л/с-ээр батлагдсан байснаас нэмэгдсэн тоо юм. Усны нөөцийн зөвлөл нь гидрогеологийн 
мэдээлэл, усны түвшний мэдээлэлд үндэслэн 2015 оны 12-р сард ус ашиглалтын хэмжээг ийнхүү 
нэмэгдүүлэн баталсан. Энэхүү хэмжээг Байгаль орчны яам 2016 оны 5-р сард “Ус ашиглах урт хугацааны 
гэрээ”-ээр баталгаажуулсан. Ус ашиглах урт хугацааны гэрээ нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгагдсан ба 
2040 он дуустал хүчинтэй. Урт хугацааны гэрээнд газар доорх уст давхаргад агуулагдаж буй уснаас 
ашиглах хувь хэмжээ, түвшний бууралтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоосон.  

OT 2016 онд нийт 15,905,059 м3 (хоногт 43,575 м3) усыг Гүний хоолойн ордоос татсан байна. Энэ нь 2015 
онд хэрэглэсэн (14,535,599 м3, буюу хоногт 39,824 м3) уснаас 10 хувиар илүү байгаа хэдий ч Байгаль 
орчны яамнаас баталсан Ус ашиглах урт хугацааний гэрээгээр зөвшөөрөгдсөн жилд ашиглах  хэмжээний 
55 орчим хувийг ашигласан байна.  

ОТ 696 л/с буюу хоногт 60,134 м3 түүхий ус хэрэглэх зорилт тавьсан ч ил уурхайн үйл ажиллагаа эхэлснээс 
хойш төслийн усны хэрэглээ энэхүү зорилтот хэмжээнээс бага байсаар ирсэн ба 2016 оны дундаж 
хэрэглээ 504 л/с байжээ. ХХБ-ийн эргэлтийн усны хөлдөх, хайлах мөчлөгийн улмаас усны хэрэглээ 
жилийн турш харилцан адилгүй байдаг. ХХХ-д хуримтлуулсан ус өвөл хөлдөж ашиглах боломжгүй болдог 
учраас түүхий усны хэрэглээ өвлийн улиралд хамгийн их байдаг. Уурхайн үйлдвэрлэлийн хэсгүүд дотор 
баяжуулах үйлдвэр хамгийн их буюу бүх усны 90 хүртэлх хувийг зарцуулдаг тул ус дахин ашиглах хүчин 
чармайлтыг баяжуулах үйлдвэрт голлон хандуулж байна.  

ОТ ус дахин ашиглалтын үр ашгийн түвшинг 2013 онд 83.3 %, 2014 онд 84,7%, 2015 онд 85,6% болгон 
тогтмол нэмэгдүүлж 2016 онд 86.6% -д хүргэсэн. 2017 оноос хойших ус дахин ашиглалтын хувь 86.1% 
байна. Эдгээр үзүүлэлтүүд Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн нэг болох (WR-KPI-03) ус дахин ашиглалтыг 
хамгийн багадаа 80% байлгах босгоос давсан үр дүнг харуулж байна. Түүнчлэн ХХБ-ийн усны 
менежментийг сайжруулах ажлын үр дүнд хаягдал дах хатуу бодисын хэмжээг 55% -иас 61%-д хүргэж, 
хураагдсан хаягдлын эргийн налууг 0.3-аас 0.6 хувьд хүргээд байна.  

ОТ 2016 онд нэг тонн хүдэр боловсруулахад 423 л ус хэрэглэсэн нь 547 л ус хэрэглэх зорилтоос (WR-KPI-
04) бага байгаа бөгөөд ижил төстэй уурхайнуудын дэлхийн дундаж үзүүлэлт болох 1 тонн хүдэр 
боловсрууулахад 1,220 л ус зарцуулдаг үзүүлэлтийн талаас бага үзүүлэлт юм. Энэхүү чухал 
хэмжигдэхүүнийг тогтмол сайжруулж байгаа нь ХХБ-ийн ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулж, 
үйлдвэрлэлийн усны дахин ашиглалтын дамжлагад өөрчлөлт, шинэчлэлт хийж байгаагийн үр дүн юм.   



АрАйЭнЭй Консалтинг компани 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙН ТӨСӨЛ 

Баримт бичгийн дугаар. 13-391-H12 Хувилбар 0 –2018 оны 1-р сар 

Хуудас 27 

5.1 ГҮНИЙ ХООЛОЙН ОРД  
Гүний хоолойн уст давхаргын одоогийн байдлыг газар доорх усны хяналт шинжилгээний цооногоор уст 
болон ус үл нэвтрүүлэх давхаргуудын янз бүрийн гүнд хийсэн түвшний бууралтын хэмжилтээр үнэлдэг. 
Түвшний бууралтын эдгээр мэдээллийг уст давхаргын өнгөрсөн болон ирээдүйн төлөв байдлыг үнэлэх 
зорилготой тоон загварчлалыг боловсруулахад ашигладаг.  

Үйлдвэрлэлийн усыг тус бүр багц худгууд бүхий таван станцаас хангаж байна. Үүнээс зүүн хойно байрлах 
гурван станц нь нийт хэрэгцээний 95 хувийг, баруун өмнөд хэсэгт байрлах 2 станц үлдсэн 5% хувийг 
хангадаг (Зураг 5.1). 

 

 

 
Зураг 5.1: Гүний хоолойн худгууд  

Газар доорх усны чанар худгуудад харилцан адилгүй хэдий ч бүгд давсархаг шинж чанартай ба чанарын 
хувьд тогтмол байдаг. Зарим цооногуудын pH, сульфатын хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай байгаа ч уст 
давхаргын үнэлгээнд нөлөөлөхүйц хэмжээнд биш байна.  

Энэхүү дүгнэлтийг сүүлийн үед хийгдсэн дараах 2 тайланд үндэслэсэн: 

• 2015 онд хийгдсэн Газар доорх усны 2012 оны загварчлалын шинэчлэл (Граундвотер Солюшнс, 
2016) 

• 2015 – 2016 оны гидрогеологийн мэдээлэлд хийсэн шинжилгээ (Граундвотер Солюшнс, 2017)  

Граундвотер Солюшнс компанийн 2016 онд хийсэн шинжилгээний тайлан нь өмнөх шинжилгээг 
шинэчилсэн бөгөөд 2004-2010 он хүртэлх 6 жилийн мэдээлэлд тулгуурласан. Энэ судалгаанаас хойш 
нэмж 4 байршилд нэмэлт пьезомертрийг суурилуулсан хэдий ч хайгуулын хуучин цооногийг ашиглалтаас 
гаргасан, зарим цооног эвдэрч гэмтсэн зэргээс шалтгаалан газар доорх усны хяналт шинжилгээний 
сүлжээнд нийт цооногийн 25 хувийг ашиглаж байна (219 цооног байсныг 161 болгосон). Хяналт 
шинжилгээний сүлжээ нь дараах цооногуудаас бүрдэж байна. Үүнд:  
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• малчдын 44 худаг; 

• 5-10 метрийн гүнтэй 11 гүехэн цооног; 

• 19 дундын цооног; 

• 22 ус үл нэвтрүүлэх давхаргын цооног; 

• 19 холимог цооног; 

• 18 гүнзгий, үндсэн уст давхаргын цооног;  

• 28 ашиглалтын худаг  

Гүний хоолойн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн ерөнхий схемийг Зураг 5.2-т харуулав.  

 
Зураг 5.2:  Гүний хоолойн усны хяналт шинжилгээний цооногуудын сансрын зураг, малчдын 

худгийн хамт 

Усны цооногийн талбайн газар доорх усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, бүсийн хяналт шинжилгээний 
сүлжээг тус тусад нь хянан үзэж, газар доорх усны хяналт шинжилгээний давтамж, цуглуулсан дээжид дүн 
шинжилгээ хийх ажлыг оновчтой болгох зөвлөмжийг боловсруулсан. Ийнхүү боловсронгуй болгох нь урт 
хугацааны хяналт шинжилгээний мэдээлэл цуглуулсны дараа хийгддэг хамгийн үр дүнтэй практик 
стандарт юм.  

Хамгийн гол анхаарлыг малчдын худаг байрладаг гүехэн уст давхаргад хандуулсаар ирсэн. Эдгээр гүехэн 
уст давхаргууд үндсэн уст давхаргаас ус үл нэвтрүүлэх зузаан үеээр тусгаарлагдсан учир үндсэн уст 
давхаргын зүүн хойд талын зарим хэсгээс бусад хэсэгт сөрөг нөлөөлөл байхгүй гэж таамагласан. Хяналтад 
хамрагдсан бүх малчдын худгууд 2003 оноос эхлэн хийсэн ажиглалттай ижил үр дүн үзүүлсэн ба энэ нь 
үерийн усны болон үндсэн чулуулгийн урсацаас ирэх тэжээгдэл, ууршилтын үйл явц, малын усны 



АрАйЭнЭй Консалтинг компани 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙН ТӨСӨЛ 

Баримт бичгийн дугаар. 13-391-H12 Хувилбар 0 –2018 оны 1-р сар 

Хуудас 29 

хэрэглээнээс шалтгаалсан улирлын чанартай хэлбэлзэлийг харуулж байна. Малчдын худагт ямар нэгэн 
сөрөг нөлөө үзүүлсэн байдал ажиглагдаагүй.  

Усны цооногийн талбайн зүүн хойд хэсэгт байрлалтай, илүү эрсдэлтэй гэж тооцож байсан Булаг баян 
(HW07 ба Зураг 5.3), Булан тойром (HW01 ба Зураг 5.4.), Өрөлбө мэлхий (HW06 болон Зураг 5.5) гэсэн 
гурван худгийн усны түвшний графикаас харахад одоогийн байдлаар ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл 
ажиглагдаагүй байна. ОТ уурхайн талбайд орсон нийт хур тунадасны хэмжээ Гүний хоолой орчмынхоос 
бага зэрэг илүү байна.  

 

Зураг 5.3:  Булаг баянгийн малчдын худгийн гидрограф (HW07) 

 

Зураг 5.4:  Булан тойрмын малчдын худгийн гидрограф  
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Зураг 5.5:  Өрөлбийн малчдын худгийн гидрограф (HW06)  

Гүний уст давхаргад ямар нэгэн тэжээгдэл явагдсан байдал байхгүй бөгөөд барометрийн даралтын 
өөрчлөлттэй холбоотой бага зэргийн хэлбэлзэлүүд ажиглагдсан. Ус үл нэвтрүүлэх давхаргад ажиглагдсан 
түвшний бууралт нь гүний уст давхаргаас татан авч байгаа хэрэглээнээс үүдэж буй бөгөөд уст давхарга руу 
нэвчиж буй шүүрлийн илрэл юм. Энэ шүүрэл нь яваандаа газар доорхи усны нөөцийг нэмэгдүүлэх бөгөөд 
удаан хугацаандаа ус нэвтрүүлэлт багатай шаварлаг давхаргыг газрын гадарга чиглэл рүү шахаж худгийн 
талбайн ул хөрсөнд зарим хэсгээр суулт үүсгэж болзошгүй юм. 
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6 ГАЗАР ДООРХ УСНЫ НӨӨЦИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЗАГВАР  
Газар доорх усны загварчлал нь хэрэглээний төрөл бүрийн нөхцөл байдалд усны түвшний өөрчлөлтийг 
урьдчилан тооцоолох чухал арга хэрэгсэл юм. Хяналт шинжилгээний мэдээллийн олдоц нэмэгдэх тусам 
загварчлалыг сайжруулан боловсруулснаар илүү нарийн тодорхой таамаглал гаргах боломжтой болно. 
Ийм учраас Гүний хоолойн уст давхаргын загварчлал нь байнга өөрчлөгдөн сайжруулж байдаг үйл явц 
юм.  

Загварчлалын хамгийн сүүлийн хувилбарт уст давхаргын тодорхойлолтыг сайжруулж, түүний ус 
нэвтрүүлэлтийн хуваарилалтыг илүү нарийн тодорхойлж, 2011 оны 7-р сараас 2014 оны 12-р сарын 
хооронд усны цооногийн талбайд ажилласан үеийн усны түвшний мэдээлэлд үндэслэн түр зуурын 
загварчлалын тохиргоо, туршилт болон 2015-2054 он хүртэлх ус ашиглалтын тооцооллыг багтаасан. 
Ерөнхийдөө энэ загвар нь 2012 онд Австралийн усны зөвлөлийн баталсан газар доорх усны загварчлалын 
удирдамжийн дагуу хийгдсэн хэдий ч энэхүү усны нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд уг удирдамжийн 
дагуу нарийвчилсан үнэлгээ хийгээгүй.  

Энэхүү загварчлалд харуулснаар үндсэн чулуулгийн хэсгээс урсац хүлээн авдаг тунамал хурдсын ус хурах 
талбайн захын хэсгүүдээр уст давхарга тэжээгдэх магадлалтай байгаа нь зарим тодорхойгүй байдлыг 
үүсгэж байна. Жишээлбэл, баруун өмнөд цооногийн талбайн өмнөд хэсгийн тэжээгдлийн хэмжээ жилийн 
29,2 мм хүртэл буюу хур тунадасны 30 % тай тэнцэх хэмжээнд байна. Хэрэв ус хурах талбайн захад 
тэжээгдэл явагдвал түвшний бууралтад хүргэх магадлалтай.  

 
Зураг 6.1: 2015 оны загварчлал: Тэжээгдлийн муж, тэжээгдлийн хэмжээ 

Ус хурах талбайн зүүн өмнөд зах буюу тоон загварчлалд харагдаж байгаагаар тэжээгдэл ихтэй хэсэгт 
байрлах малчдын худгийн (Хүдэрт, Дэнгийн худаг гэх мэт) гидрограф нь харьцангуй жигдхэн байгаа нь 
тэжээгдэлд үзүүлэх хариу үйлдэл бага, уст давхаргын усны ашиглалтад үзүүлэх хариу үйлдэл огт байхгүйг 
харуулж байна. Энэ нь урьдчилан тооцсоноос эсрэг байна. Зөвхөн сав газрын баруун хойд хэсэгт байрлах 
Муруй худагт л нөлөө үзүүлж усны түвшин нь аажмаар багассан байгаа нь тоон загварчлалын энэ хэсэгт 
тэжээгдэл багасна гэсэн урьдчилсан тооцоололтой таарч байгаа юм.  

Усны түвшний загварчлалын таамаглал нь уст давхаргын ажиглагдсан өөрчлөлттэй нийцэж байгаа нь уст 
давхарга төслийн урт хугацааны хэрэгцээг хангах боломжтой гэдгийг баталж байна. Загварчлалаар сөрөг 
нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж тооцоолсон талбай нь цооногийн талбайн зүүн хойд хэсгийн жижиг 
хэмжээтэй талбай бөгөөд энэ хэсгийн малчдын худгуудийн гидрографаас харахад Гүний хоолойгоос ус 
татан авч ашиглаж байгаатай холбоотой ямар нэг нөлөө илрээгүй байна.  

Гүний хоолойн цооногийн талбайн ойр орчмын гидрогеологийн хяналт шинжилгээний сүлжээ нь төрөл 
бүрийн уст давхарга, ус үл нэвтрүүлэх давхаргыг бүрэн төлөөлсөн цогц сүлжээ юм. Одоогийн байдлаар 
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малчдын худагт үзүүлж буй ямар нэг сөрөг нөлөө илрээгүй ч цаашид зүүн хойд цооногийн талбайн зүүн 
хойд хэсэгт зарим нэг нөлөө үзүүлж болзошгүй юм. Дараа дараагийн загварчлалын шинэчлэл, тохируулга 
энэ хэсэгт гол анхаарал хандуулах шаардлагатай.  

Үндсэн уст давхаргын ашиглалтын хэмжээ урьдчилан таамагласнаас бага байгаа нь усны зүй зохистой 
менежмент, хэмнэлтийн үр дүн бөгөөд усны түвшний бууралтыг тоон загварчлалд амжилттай 
тооцоолсонтой холбоотой. Төслийн хугацаанд шаардагдах усны хэрэгцээг баталгаажуулсан.  

Зөвлөмж  

 Австралийн Үндэсний усны комиссын гаргасан удирдамжийн дагуу тоон загварчлалын нарийвчлан 
үнэлгээ хийх нь зүйтэй. Усны менежмент, урьдчилан тооцоололд Гүний хоолойн усны нөөцийн тоон 
загварчлалын ач холбогдол өндөр тул олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн усны загварчлалын 
мэргэжилтнээр энэхүү үнэлгээг хийлгэх шаардлагатай. Түүнчлэн зүүн өмнөд захын таамаглал хэт 
өндөр, тус талбайн гидрографийн мэдээллээр баталгаажаагүй тул ус хурах талбайн зүүн өмнөд ба 
баруун хойд захуудын үндсэн уст давхаргын тэжээгдлийн таамаглалыг цаашид нарийвчлан судлах 
хэрэгтэй. 



АрАйЭнЭй Консалтинг компани 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙН ТӨСӨЛ 

Баримт бичгийн дугаар. 13-391-H12 Хувилбар 0 –2018 оны 1-р сар 

Хуудас 33 

7 УСНЫ НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДҮГНЭЛТ  
2017 оны 8-р сард Ундайн сайрын дагуу орсон 25 жилд нэг удаа тохиолдох үер нь 2014 онд Ундайн 
сайрын голдирлыг өөрчилснөөс хойш орсон анхны их хэмжээний үер байсан. Энэ үер нь үндсэн урсацын 
чиглэлийг өөрчлөх, хойд, өмнөд хаалтын далан байгуулах, гадаргын усны голдирол өөрчлөх, Шинэ Бор 
Овоогийн булаг, голдирол дагуух булаг шанд, малчдын худгийн усны түвшинг хэмжих гэх мэт Ундайн 
сайрын голдирол өөрчлөх төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлуудын үр дүнг цогц байдлаар нарийвчлан 
үнэлэх боломжийг олгосон.  

2015 оноос хойш газар доорх гүехэн уст давхаргын усны түвшин тогтмол, Ундайн сайрын голдирлын 
дагуу, Ундай гол Шинэ Бор Овоогийн булгийн хоорондын хэсэг, Шинэ Бор Овоогийн булгийн Хүрэн 
толгойн голтой нийлэх хэсгээр нэмэгдсэн байдалтай байсан. Ойролцоогоор 4 км үргэлжлэх Ундайн 
сайрын энэ хэсэг одоо үерийн нөлөөлөлд өртөхгүй болсон. Энэ нь хөрсний усны голдирлыг өөрчилснөөс 
болж хөрсний усны нийт хэмжээ нэмэгдсэн, Шинэ Бор Овоогийн булаг гарсан, өмнө нь зөвхөн үерийн 
усаар тэжээгдэж байсан зэрэгтэй холбоотой. Одоогоор голын голдирлыг үерийн усны нөлөөллөөс 
тусгаарласнаас үүдэн алллювийн усны түвшинд нөлөөлсөн сөрөг нөлөөлөл ажиглагдаагүй байна.  

Ундайн сайрын голдирлыг өөрчлөх систем 25 жилд нэг тохиолдох магадлалтай үер болон өөр бусад хэд 
хэдэн урсацыг уурхайн талбайгаар тойруулан Ундай голд нийлүүлэх үүргээ төлөвлөсний дагуу амжилттай 
гүйцэтгэж байна. Голдирол өөрчилснөөс үүдсэн Ундайн сайрын доод биед байрлах булаг шанд, малчдын 
худагт нөлөөлсөн сөрөг нөлөө ажиглагдаагүй ба харин ч 2017 оны 8-р сарын үерийн усаар ихээхэн 
сэлбэгдсэн.  

Ундайн сайрын голдирлыг өөрчилснөөс үүдэн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хэсгүүд, төслийн нөлөөлөлд 
өртөж болзошгүй хөрсний элэгдлийн нөхцөл байдлыг ОТ үргэлжлүүлэх хянаж байгаа ба хамгийн сүүлд 
хийгдсэн 2017 оны хяналт шинжилгээний тайланд ямар нэг асуудал дурдагдаагүй байна. Ундайн сайрын 
шинэ голдирлын урсацаар тэжээгдэж байгаа Цанхийн голын голдирол өргөссөн байгаа нь өмнөхтэй 
харьцуулахад их хэмжээний үерийн урсац хүлээн авч байгаатай холбоотой. Энэ талаар урьдчилан 
тооцоолсон ба энэхүү голын систем шинэ урсацын тогтолцоонд дасан зохицох хүртэл ОТ үргэлжлүүлэн 
хяналт хийнэ.  

Гүний хоолойн уст давхаргаас ус татан ашиглаж эхэлснээс хойших 4 жилийн хугацаанд гүний уст давхарга, 
түүний дээр байрлах ус үл нэвтрүүлэх давхаргад хийсэн усны түвшний хяналтаар гүний уст давхарга 
төслийн хэрэгцээг хангах боломжтой гэдгийг баталсан. Гүний хоолойн ай савын малчдын худгуудад 
нөлөөлсөн ямар нэг сөрөг нөлөө ажиглагдаагүй.  

Үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээнд төлөвлөснөөс илүү хэмжээний усыг эргүүлэн ашиглаж байгаа нь усны 
хэрэгцээ түүний дотор Гүний хоолойн уст давхаргаас ашиглах усны нийт хэрэглээг багасгаж байна. ОТ 
дэлхийн бусад ижил төстэй уурхайтай жишихэд нэг тонн зэс боловсруулахад зарцуулж буй усны 
хэмжээгээрээ хамгийн бага ус зарцуулдаг уурхайн тоонд орж байна. 

ХХБ-ийн талбайн урд талд байрлах 1 хяналт шинжилгээний цооногт TDS болон усны түвшин мэдэгдэхүйц 
нэмэгдсэн. Энэ байршил нь ХХБ-ийн талбай дотор байх ус үл нэвтрүүлэх харьцангуй нимгэн геологийн 
материал бүхий байршилтай давхцаж байгаа юм. Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй усны чанар энэ орчмын эх 
чулуулагт агуулагдах гүний усны байгалийн чанартай ижил төстэй байгаа, ажиглагдсан өөрчлөлт төслийн 
үйл ажиллагааны талбайд нийтэд ажиглагдсан, гүехэн уст аллювийн давхаргууд нэлээн доор байгаа 
зэргээс шалтгаалан эдгээр өөрчлөлтийг байгаль орчны тулгамдсан асуудалд тооцох үндэслэл одоогийн 
байдлаар үүсээгүй байна. Цооногийн ус, TDS-ийн агууламжид ажиглагдсан эдгээр өөрчлөлтийн дийлэнх 
нь ХХБ-ийн даралтын нөлөөгөөр TDS өндөртэй, газар доорх усны байгалийн хөдөлгөөнөөс үүссэн байх 
магадлалтай. “Оюу толгой” компани энэ хэсгийн усны түвшин, геохимийн үзүүлэлтэд үргэжлүүлэн хяналт 
тавих шаардлагатай, хяналт тавьсаар ирсэн нь ХХБ-ийн урт талд нэмэлт хяналт шинжилгээний цооногууд 
суурилуулснаас харагдаж байна.  

Байгалийн зүй тогтол болон “Оюу толгой”-н үзүүлж болох нөлөөллийн талаарх ойлголтыг сайжруулснаар 
усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнг бүхэлд нь сайжруулах боломжтой. Эдгээр санал болгож 
буй өөрчлөлтүүдийг одоогийн Өөрчлөлтийг Мэдэгдэх процессын дагуу хэрэгжүүлнэ.  
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2017 онд ОТ компани Гүний хоолойн ордын бүсэд нэмэлт хяналт шинжилгээний цооногуудыг 
суурилуулсан бөгөөд (3 газарт нийт 9 хяналт шинжилгээний цооног) нэмэлт цооногийн өрөмдлөг, 
суурилуулалтыг Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө (УХТ)-ний дагуу гүйцэтгэсэн. Үүнтэй холбоотой 
өмнөх тайлангуудад дурдсан үл нийцлийг (M2.3) одоо шийдвэрлэгдсэнд тооцож болно.  

Хайгуулын 20 цооногийг битүүмжлэх ажлыг ОТ-н 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгасан. Эдгээр цооногууд нь 
гүний усны системийн гүехэн ба гүний уст давхаргуудыг хамарсан хэдий ч нийт уртынх нь хэмжээгээр 
хайрцагласан тул уст давхарга хоорондын холбоо үүсгэх эрсдэл үүсгэхгүй юм. Гэсэн хэдий ч цаашид 
ашиглагдахгүй тул битүүмжлэх нь зүйтэй. Шууд холбоо бүхий цооногуудыг битүүмжилсэн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг БОНХЗ-ийн гаргасан, олон нийтэд нээлттэй аудитийн тайлангуудаас харах 
боломжтой (БОНХЗ-ийн 2017 оны 8-р сард гаргасан аудитын тайлангийн 5.1.2.8 дахь хэсгийг үзнэ үү).  
 

Гурван талт зөвлөл болон Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ-1, 2-ийн хүрээнд ОТ усны холбогдолтой 
нэлээд хэдэн төсөлд оролцсон. Энэхүү техникийн үнэлгээнээс гадна Гомдол барагдуулах гэрээтэй 
холбоотой үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөнд тусгасан ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж 
байгаа гэж ОТ компани мэдээлсэн болно. 
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