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5
5.1

УСНЫ НӨӨЦ
ТАНИЛЦУУЛГА

БОННБҮ- ний энэхүү бүлэг нь Төслийн барилгын явц, үйл ажиллагаатай холбоотой гадаргуун
болон гүний усны нөөцөд үзүүлэх байгаль орчин, нийгмийн болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлох
зорилготой юм. Төслийн үйл ажиллагаанаас усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл нь байгаль орчин,
нутгийн хүн амын тогтвортой амьжиргаа болон төслийн нөлөөллийн бүсийн ирээдүйн нөөц, хүн
амын даац зэрэгт тусгалаа олно. Усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийг болзошгүй байдал, ач
холбогдлын хувьд үнэлсэн бөгөөд нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, төлөвлөгөөг боловсруулсан
болно. Энэ нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд Оюу Толгойн усны нөөцөд гарах сөрөг үр дагавруудыг
1
сааруулах арга хэмжээ авах тухай заалтын дагуу явагдана . Энэхүү үнэлгээ нь болзошгүй үр
дагавраас сэрэмжлүүлэх хандлагаар хийгдсэн бөгөөд зарим тохиолдолд нөлөөлөл байхгүй гэдгийг
батлах хангалттай хэмжээний мэдээлэл байхгүй байна.
Уг үнэлгээнд хуримтлагдах болон үлдэгдэл нөлөөлөл, урт хугацааны менежментийн асуудлууд
болон хяналт шинжилгээний шаардлагуудыг төслийн үе шат бүрээр харуулсан бөгөөд эдгээрийг
Бүлэг D7: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө- нд оруулсан байна. Энэхүү бүлгийн
төгсгөлийн хүснэгтэд нөлөөллийн ач холбогдлын талаар тоймлон харуулсан болно.

5.2

ХЭЛЭЛЦСЭН ГОЛ АСУУДЛУУДЫН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ

Бүлэг В6: Усны нөөц бүлэгт авч үзсэн суурь нөхцөл байдал, эмзэг байдлын шинжилгээ, үнэлгээнд
үндэслэн доорхи гол асуудлуудыг тодорхойлон гаргасан байна. Үүнд:
 Төслөөс түр зуурын болон байнгын урсгал ус зэрэг гадаргуун усны системд үзүүлэх
байгаль орчны нөлөөлөл. Эдгээр нөлөөлөл нь усны хэмжээ, чанар хийгээд газрын гадарга
болон гүнд жилийн туршид урсах усны урсгалын хугацаа зэрэгт нөлөөлж болзошгүй;
 Төслийн усны хэрэгцээнээс шалтгаалан гүний уст давхарга бүхий Гүний Хоолойн усны
нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл, тухайн бүсийн нийт усны нөөцөд үзүүлэх ач холбогдол хийгээд
цаашдын усны хэрэглээнд үзүүлэх нөлөөлөл;
 Төслийн нөлөөлөлд өртсөн газар нутгийн бага гүний усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл.
Эдгээр гадаргуун усны систем болох илүү гүний болон бага гүний усны нөөцийн гол хүчин зүйлс нь
олон төрлийн харилцан үйлчлэлийн нөлөөллөөс шалтгаалдаг. Үүнд:
 Гадаргуун түр урсац болон гүний ус, булаг, шанд тасарснаар ургамал, амьтны аймагт
нөлөөлөх, мөн эдгээр усны нөөцөөс зэрлэг амьтад ашиглах боломжид нөлөөлнө;
 Ундай голын голдиролыг өөрчилснөөр горхи, булгийн ус болон тухайн голоос ус авдаг
хэрэглэгчдэд үзүүлэх нөлөөлөл хийгээд голын хажуугийн сул хайрга болон дэд бүтцийн
бусад асуудлаас үүдэн Ундай голд учирч буй усны чанар зэрэг эрсдлүүд;
 Уурхайн талбайн усны цаашдын хэрэглээний (барилгын ажилд шаардагдах усан хангамж,
ил болон далд уурхайн үйл ажиллагаа, малталтанд шаардагдах усыг зайлуулах) гадаргуун
уст давхарга болон түр урсацад үзүүлэх нөлөөлөл;
 Уурхайн лицензит талбайн гаднах барилгын ажилд шаардагдах усны хэрэглээ;
 Ундны бус гүний уст давхаргын усны нөөцийн цаашдын ашиглалтаас малчид болон зэрлэг
амьтдын ундандаа хэрэглэдэг түр урсацын дагуух гадаргуун уст давхаргыг агуулсан ундны
бага гүний уст давхаргад үзүүлэх нөлөөлөл;
 Малчид ялангуяа өвөлжөөндөө буусан малчдын усан хангамжинд үзүүлэх нөлөөлөл,
хийгээд
 Ханбогд сумын төвийн хүн амын цаашдын өсөлттэй холбоотойгоор нэмэгдэж буй усан
хангамжийн нөлөөлөл.

1

Монгол Улсын Засгийн газар, Айвенхоу Майнз Монголиа Инк ХХК, Айвенхоу Майнз ХХК, Рио Тинто
Интернейшнл Холдингс Лимитед-ийн байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, 2009 оны 10-р сарын 6, 6.10-р
зүйл
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Гүний Хоолой ай савд үзүүлж буй нөлөөлөл нь төслийн усны эрэлт, хэрэгцээнээс шалтгаалж буй
тул тус төслийн усны хэрэглээг бууруулах асуудал нь төслийг боловсруулахад тавьсаар ирсэн нэн
тэргүүний шалгуур үзүүлэлт байв. Тухайн бүсийн усны нөөцөд үзүүлэх төслийн нөлөөллийн
үнэлгээнд усны хэрэглээг багасгах арга хэмжээ, усыг хадгалах болон дахин ашиглах төслийн
зорилт багтаж байна (Хэсэг 5.5.1- ийг харна уу). Оюу Толгой нь өөртөө болон өөрийн ажилчид,
гэрээт гүйцэтгэгчиддээ усыг арвилах, хамгаалах соёлыг санаачлан хэрэгжүүлж эхлээд байгаа юм.
Тус ажлыг Оюу Толгойн зүгээс төслийн бүхий л шатанд усны хамгаалалтыг зүй зохистой удирдах
идэвхтэй зохицуулалтын дүнд эхлүүлсэн бөгөөд Оюу Толгойн бохир усыг ахин цэвэршүүлж дахин
ашиглах санаачлагад тусгалаа олоод байна.

5.2.1 Өмнийн Говийн байгалийн гүний усны нөөц
Бүлэг В6: Усны нөөцийн суурь судалгаа- нд авч үзсэн Монгол Улсын усны нөөц, түүний байршил
болон Оюу Толгой төслөөс үүдэн гарах нөлөөллийн үнэлгээг тус усны асуудлын хүрээнд авч үзлээ.
Энэхүү хэсэгт Өмнийн Говийн байгалийн гүний усны нөөцийн талаарх ерөнхий тойм болон Оюу
Толгойн зүгээс төслийн нөлөөлөлд өгсөн үнэлгээ дүгнэлтийг багтаан оруулсан болно.
Оюу Толгойн байгалийн гүний ус ашиглалтын хандлага
Оюу Толгой нь Гүний Хоолойн гүний уст давхаргын системийг илрүүлэн тодорхойлсоны дээр
олборлолтын үйл ажиллагаагаар дамжуулан өмнө нь мэдэгдээд байсан Галбын Говь уст
давхаргын системийн тодорхойлолтыг илүү сайжруулаад байна. Эдгээр уст давхаргын
системүүдийн аль аль нь өмнө нь уул уурхайн төслийн нөөцөөр тодорхойлогдоогүй байсан бөгөөд
одоогийн байдлаар аль нэг уул уурхайн төслөөс хүрээлэн буй газрынхаа гүний усны нөөцийг
ашиглахаар төлөвлөөгүй байгаа юм.
Одоогийн байдлаар Монгол Улсын Засгийн газраас Оюу Толгойд Гүний Хоолойн гүний уст
3
давхаргаас өдөрт ойролцоогоор 70,000 м - ыг хэрэглэх зөвшөөрөл олгосон. Тус төсөл нь Монгол
Улсад эдийн засгийн эерэг нөлөөллийг авчрах (төсөл эхлэхэд ДНБ 30-40% өснө) бөгөөд Гүний
Хоолойн байгалийн гүний усыг ашиглан эргээд Монгол улсын эдийн засагт үзүүлж буй ашгаас нь
авч үзэхэд гүний усыг ашиглах нь зүйтэй хэдий ч нэгж усны ашгийг хамгийн дээд цэгт хүртэл
нэмэгдүүлэх асуудлыг хариуцлагатайгаар авч үзэх шаардлага байсаар байна. Гүний Хоолой уст
давхаргын одоогийн загвараас үзэхэд Оюу Толгой нь энэхүү байгалийн гүний усны нөөцийг
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ойролцоогоор 40 жил ашиглах боломжтой байгаа юм.
Оюу Толгойн хүрдийн үйлдвэрлэл цаашид өргөжин тэлснээр бүтээгдэхүүн боловсруулалт болоод
үйлдвэрлэлийн түвшин хоногт 160,000 тонн хүрэх магадлалтай бөгөөд үйлдвэрлэл өргөжин
тэлснээр Гүний Хоолойгоос гадна Галбын Говь, Гүний Хоолойн зүүн хэсгээс нэмэлт усны эх үүсвэр
шаардагдах болно. Энэ маягаар өргөжин тэлснээр гарах үр дагаварыг нөлөөллийн тусгай
загварчлал, судалгааны үндсэн дээр үнэлэх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газар болон орон
нутгийн холбогдох талуудтай зөвшилцөнө.
Уурхайн зүгээс мал амьтад болон хөдөө, хотын нийтийн усан хангамжид нөлөөлөх эсэх нь тухайн
уурхай тус бүрийн ашиглаж буй уст давхаргын шинж чанараас хамаарах юм. Оюу Толгойгоос
Гүний Хоолой уст давхаргад хийсэн нарийвчилсан судалгаанаас харахад тус уст давхарга нь бага
гүний уст давхрагуудтай нягт холбоотой бус байгаа нь гүний усыг ашигласнаар малчдын худаг
болон тухайн газар орны бага гүний уснаас хамааралтай Заг зэрэг ургамалд ямар нэг сөрөг нөлөөл
үзүүлэхгүй болохыг харуулж байна. Эдгээрийг Оюу Толгойн зүгээс үргэлжлүүлэн шалган судалсаар
байх бөгөөд одоо хэрэглэж буй загварчлал, хяналт шинжилгээг төслийн аливаа нөлөөллийг
багасгах зорилгоор ашигласаар байхын зэрэгцээ Оюу Толгойн үйл ажиллагаатай шууд
холбоотойгоор болон холбоогүйгээр үүсэн бий болох ямарваа нэг асуудлыг санаачлан шийдвэрлэх
боломжийг бүрдүүлэх юм.
Өмнийн Говийн бүс нутгийн хөгжил болон Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд ус маш чухал
үүрэгтэй бөгөөд усны нөөцийн аюулгүй байдлыг ханган төслийн болон Өмнийн Говийн усны
хэрэглээний үр өгөөжийг дээшлүүлэх асуудалд Оюу Толгой тэргүүлэх байр суурьтай ажиллах

2

Акуатерра, 2007. Түинхоф, А., Буянхишиг, Н. нараас иш татав, 2010. Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны
үнэлгээ. Монгол Улсын талаарх хэлэлцүүлгийн илтгэлүүд, Зүүн Ази, Номхон далайн тогтвортой хөгжлийн
газар. Вашингтон К.Д: Дэлхийн банк
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болно. Ингэснээр Оюу Толгой төсөл богино болон дунд хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулах
нөхцөл бүрдэх юм.
Энэхүү тэргүүлэх байр суурь нь Оюу Толгойн зүгээс дараахи шалтгааны улмаас Монгол Улсын
Засгийн газар, бусад ус ашиглагчид, ТББ- ууд болон хандивлагчидтай нягт хамтран ажиллахыг
шаардаж байгаа юм. Үүнд:



Тус бүс нутгийн гүний усны нөөцийн талаарх суурь мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах;



Бүс нутгийн усны хэрэглээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, усны хэрэглээ, цэвэршүүлэлт, үр
ашгийн загвар төлөвлөгөөг гаргах;



Монгол Улсын болон Өмнийн Говийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжин, усны нөөцийн үр
өгөөжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг харилцан уялдуулах зорилгоор бусад аж
үйлдвэрийн ус хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллах;



Усан хангамж, нийлүүлэлтийн өөр бусад арга замыг нээн гаргах;



Усыг зүй зохистой ашиглах асуудлаар хэрэглэгчдэд мэдлэг олгох; мөн



Одоо байгаа усны нөөц болон усны нөөцийн нэн тэргүүний хэрэглээний талаарх нийтлэг
ойлголтыг сайжруулах.

Гол зорилго нь Монгол Улсын Өмнийн Говийн бүс нутагт тогтвортой усны хэрэглэээний загварыг
боловсруулан гаргахад оршиж байгаа бөгөөд энэ ажилд Өмнийн Говийн бүс нутгийн хөжлийн
зөвлөл голлох үүрэгтэй ажиллана.
Дүгнэлт
Оюу Толгой нь Өмнийн Говийн бүс нутгийн хөгжилд ус маш чухал үүрэгтэйг бүрэн дүүрэн ойлгож
байгаа бөгөөд Оюу Толгойн зүгээс төрийн болон хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллаж Өмнийн
Говьд үр ашигтай, аль болох тогтвортой усны хэрэглээний загварыг боловсруулан гаргахад
тэргүүлэх байр суурьтай ажиллахыг эрмэлзэж байна.

5.3

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

5.3.1 Орон зайн хамрах хүрээ
Төслийн усны нөлөөллийн орон зайн хүрээ нь төслийн бүхий л нөлөөллийн талбайд багтах
гадаргуун болон гүний усны асуудлыг хамарна:


Уурхайн лицензит талбай доторх уурхайн үйл ажиллагаа болон дэд бүтэц, мөн тэдгээртэй
холбоотой уст давхрага;



Голдиролыг өөрчлөхөөр төлөвлөж буй Уурхайн лицензит талбайгаар дайран өнгөрөх түр
урсацын систем;



Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх дэд бүтцийн зурвас болон уг зурвасын дагуух уст
давхарга;



Түр болон байнгын нисэх онгоцны буудал, түүний ойролцоох түр урсац, уст давхарга; мөн



Үйл ажиллагаанд шаардагдах ай савыг хамарсан уст давхарга, түр урсацыг багтаасан усан
хангамжийн систем.

Үүн дээр, тус судалгаанд Ханбогд суман дахь бага гүний уст давхаргад үзүүлэх нөлөөллийн
үнэлгээг багтаана. Энэ нь Оюу Толгойн ажилчид, үйлчилгээний ажилчид, тэдгээрийн гэр бүл тус
сууринруу шилжин ирж буйн улмаас тухайн газрын усны эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж буйтай
холбоотой юм.
Гүний уснаас шууд эх авах булаг, шандад үзүүлэх нөлөөллийг гадаргуун ус гэхээсээ илүүтэйгээр
гүний усанд үзүүлэх нөлөөллийн нэг хэсэг болгон авч үзнэ.
Нөлөөллийн үнэлгээнд Өмнийн Говийн бүс нутгийн гүний усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийг илүү
өргөн хүрээтэй авч үзсэний зэрэгцээ цаашдын эрэлт хэрэгцээ болон бусад төслийн усны
хэрэгцээнээс үүдэн гарах хуримтлагдах нөлөөллүүдийг мөн давхар хамарсан болно.
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5.3.2 Техникийн хамрах хүрээ
Техникийн хүрээнд барилгын болон уурхайн үйл ажиллагаанаас усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийг
хамруулан багтааж байна. Үүнд дараахи зүйлс орно:


Түр урсацын голдиролыг өөрчлөхөд тавигдах шаардлага, аллювийн уст давхрагатай
холбоотой усны үндсэн урсгалд үзүүлэх нөлөөлөл;



Уурхайн лицензит талбай доторх бага гүний уст давхрагаас барилгын ажилд шаардагдах
ус;



Ил уурхай болон блокчилон олборлолтын ойролцоох гүний усны түвшин буурах асуудал;



Олборлолтын үед Гүний Хоолойн Цэрдийн гүний уст давхаргын уснаас авч хэрэглэх
хэмжээ;



Гүний Хоолой бүс дэхь бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой ажиллагаа болон Оюу
Толгой- Гашуун Сухайт чиглэлийн дэд бүтцийн зурвасын ажилд шаардагдах орон нутгийн
усны нөөцөөс богино хугацаанд авч хэрэглэх усны хэмжээ;



Хаягдал зайлуулах байгууламж (байгууламжийг барих болон ашиглах үед), хаягдал
чулууны овоолго, хаягдал хадгалах байгууламж зэрэг төслийн хаягдал, бохирдлоос үүдэн
гадаргуун болон гүний усанд учирч болзошгүй эрсдлүүд;



Түр болон байнгын нисэх онгоцны буудлын барилгын ажил, үйл ажиллагаанаас үүдэн
гадаргуун болон гүний усанд учирч болзошгүй эрсдлүүд; мөн



Ханбогдын зэргэлдээх ундны усны зориулалттай Цэрдийн уст давхрагаас хэрэглэх усны
хэмжээ.

Уурхайг хаах үеийн нөлөөлөл нь төсөл дуусах үеийн Гүний Хоолойн Цэрдийн уст давхрагын усны
түвшин, гадаргуун усанд үзүүлэх нөлөөлөл, болон ил болон далд уурхай орчмын гүний усны
хэмжээ, түвшин зэрэг асуудалтай холбоотой байх болно.

5.3.3 Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Энэ нь барилгын ажлаас эхлээд уурхайн олборлолт болон уурхайг хаах хүртэлх төслийн нийт
хугацааг хамрана. Орон зайн хамрах хүрээ нь эдгээр үе шатуудаас хамааран харилцан адилгүй
байх бөгөөд тухайлбал уурхайн олборлолт эхлэн ажилчдын гэр бүл Ханбогд суманд шилжин
сууршихад усны нийлүүлэлтийн асуудал илүү чухлаар тавигдах юм. Үүний дээр, уурхай хаагдсаны
дараагаар мөн адил Гүний Хоолой ай сав орчмын малчдын худагт үзүүлсэн нөлөөллийн асуудал
хэдэн арван жилээр яригдах магадлалтай.

НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

5.4

5.4.1 Нөлөөллийн хураангуй
Төслийн бүтээн байгуулалт, олборлолт, уурхайг хаах асуудлаас урган гарах гүний болон гадаргуун
усанд үзүүлэх бодит болон болзошгүй нөлөөллийг дараахи байдлаар дүгнэж болох юм:


Ундай, Бор Овоо булаг зэрэг Уурхайн лицензит талбай доторх түр урсацын голдиролыг
өөрчилснөөс үүдэн гарах үр дагавар, нөлөөлөл;



Ил уурхай болон блокчилон олборлолтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Уурхайн
лицензит талбайн ойр орчмын уст давхаргын гадарга, усны түвшинд үзүүлэх нөлөөлөл;



Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ), хаягдал чулууны овоолго (ХЧО) зэрэг уурхайн дэд
бүтцийн барилгын ажлаас үүдэн гарах бохирдол;



Оюу Толгойт- Гашуун Сухайт чиглэлийн зам, цахилгааны шугам (зам дүүргэгч материал
олборлох цэгийг оролцуулаад) зэрэг төслийн дэд бүтцийн барилгын ажлаас үүдэн гарах
орон нутгийн усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл; мөн



Гүний Хоолой ай савын Цэрдийн уст давхаргын усыг ашигласнаас үүдэн газрын гадаргад
суулт үүсэх зэрэг үр дагавар.
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Уурхайг хаах үеийн үр дагавар, нөлөөлөл нь ил болон далд уурхайн өмчлөл, ХХБ, ХЧО болон
төслийн олборлолтын үе шатны усны хэрэгцээг хангахад ашигласан гүний усны хэмжээ, түвшинтэй
холбогдох хэлэлцээрүүдтэй холбогдоно. Энд төсөл дуусч уурхайг хаах үеийн үнэлгээний асуудлыг
авч үзэж буй бөгөөд Оюу Толгойн зүгээс уурхайг гэнэт болон албадан хаах магадлалыг харгалзан
3
үзэж, уурхайн урьдчилсан хаалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан байдаг ба уурхайг албадан хаах
шаардлагын талаар Төслийн жил бүрийн уурхайн хаалтын хариуцлагын үнэлгээний тайланд
тусгаж байдаг. Үүнийг Бүлэг D21: Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн хамрах хүрээ бүлэгт
илүү нарийвчлан авч үзсэн болно.
Тус бүс нутгийн усны нөөцөд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн талаар энэхүү баримт бичгийн төгсгөл
дэхь Хүснэгт 5.7- д нэгтгэн харуулсан бөгөөд уг бүлгийн үлдсэн хэсэгт орон нутгийн усны нөөцөд
үзүүлэх нөлөөлөл болон Оюу Толгойгоос нөлөөллийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэхээр
тусгайлан боловсруулсан бусад арга хэмжээнүүдийн талаар тайлбарлан харуулав.

Төсөл хөтөлбөрөөр дамжуулан нөлөөллийг бууруулах нь
Өмнөх Хэсэг 5.2- т авч үзсэнчлэн Оюу Толгой нь нарийн боловсруулсан төлөвлөгөө, төсөл
хөтөлбөрөөр дамжуулан олборлолтоос үүдэн гарах хор хөнөөл, нөлөөллийг бууруулахыг
хичээсээр байгаа бөгөөд гүний усны нарийвчилсан хяналт шинжилгээ, загварчлалын
тусламжтайгаар энэхүү ажлыг явуулсан нь Гүний Хоолой цооногийн талбайд үр нөлөөгөө үзүүлсэн
билээ. Уурхайн талбай өргөжсөнөөр шаардлагатай аллювийн уст давхаргыг холдуулах зорилгоор
Ундай голын урсгалыг өөрчлөх шаардлага зэрэг гарцаагүй нөхцөл байдал тулгарсан үед
инженерийн нарийн арга барил ашиглан, түүний хор хөнөөл, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг
боловсруулаад байна.

5.4.2 Уурхайн лицензит талбай дахь гадаргуун усны голдиролыг өөрчлөх, гарам
гаргах асуудал
Нөлөөллийн шинж байдал
Оюу Толгой төсөлтэй холбогдох Ундай гол болон түүний салаа, Бор Овоо булаг зэрэг чухал түр
урсацууд Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбайгаар дайран өнгөрдөг. Эдгээр түр урсацын
голдиролыг өөрчлөх, Бор Овоо булаг үгүй болох (хаягдал чулуунд дарагдана) зэрэг нь төслийн
гадаргуун усанд үзүүлж буй нөлөөллийн тод илрэл бөгөөд, улмаар урсгал усны адаг хэсгийн
ууршилт нэмэгдэх, эргийн элэгдэл, хурдасны хэмжээнд нөлөөлж байна. Мөн урсгал усны
голдиролыг өөрчилснөөр уст давхрага эргэн нөхөгдөх горимд өөрчлөлт орох бөгөөд уст давхрага
эргэн нөхөгдөхгүйд хүрвэл тухайн газарт байх горхи, малчдын худаг, гүний уснаас тэжээгддэг
ургамлуудад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм.
Уурхайн олборлолт, ХЧО, хаягдал чулуу зөөвөрлөх замын асуудал болон урсгал усны голдиролыг
өөрчилснөөр ургамал, амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийн талаар Бүлэг С6: Биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдлын нөлөөллийн үнэлгээ- нд авч үзсэн бөгөөд харин нийгмийн нөлөөллийг
орон нутаг дахь уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийн үнэлгээ хэсэгт оруулж өгсөн болно (C7- оос
C12 Бүлэг).
Ундай голын голдиролыг өөрчилснөөр үүдэн гарч болзошгүй хор хөнөөл, нөлөөлөл нь барилгын
ажлын үеэр Ундай голын аллювийн хурдасны гүний усны урсгалыг хязгаарлаж, боохтой холбоотой
асуудал юм. Энэхүү Ундай тунадасын гүний усны урсгал нь Уурхайн лицензит талбайн булаг,
шандын урсгалыг хадгалан хамгаалахад (мөн энэхүү уснаас тэжээгддэг ургамал, малчид)
шаардлагатай бүрдэл хэсэгт зүй ёсоор тооцогдож байна. Газрын гадарга дээрхи шугам хоолойгоор
гүний усыг зөөвөрлөх хамгийн энгийн инженерийн шийдлийг ашигласнаар уг асуудлыг шийдвэрлэж
болох ч ингэснээр бүгд биш гэхэд гадарга дээр гаргасан усны ихэнх хувь нь уурших үр дагавартай
байж болох юм. Энэ нь уг байгууламжийг барихтай холбогдон гарах нөлөөллийн зөвхөн нэг нь
бөгөөд уст давхаргын түвшин доошлох, Бор Овоо булаг алга болох, үер болох давтамж ихсэх зэрэг
бусад олон үр дагавар гарах тул энэ төрлийн байгууламжийг барих боломжгүй гэж үзэж байна.
Иймээс дээрхи сөрөг нөлөөллүүдээс зайлсхийх зорилгоор Оюу Толгойн зүгээс илүү нарийн

3

Оюу Толгой (2010), Техник, эдийн засгийн үндэслэлд зориулсан Уурхайг урьдчилан хаах төлөвлөгөө. AMEC,
2010
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төвөгтэй, өндөр өртөг бүхий өнгөн хөрсний доогуур байрлах хоолойгоор усыг урсгах инженерийн
байгууламж, мөн хиймэл булаг байгуулах ажлыг санал болгож байгаа юм.
Төслийн улмаас Уурхайн лицензит талбайн гаднахи газрын гадаргуун усанд үзүүлэх хор хөнөөл,
нөлөөлөл нь усны хоолойн гарам, олом барих асуудлаар хязгаарлагдах Уурхайн тул лицензит
талбайн доторх гадаргуун усанд үзүүлэх нөлөөллийн дэргэд харьцангуй жижиг зүйлд тооцогдож
байна. Иймэрхүү гарам, олмыг гадаргуун түр урсацыг хангах, түүнд зохицох болон усны урсгалд
тэдгээр гармууд саад учруулахгүй байх явдлыг хангах зорилгоор зохион бүтээсэн болно. Түр болон
байнгын нисэх онгоцны буудлын аль аль нь түр урсацын багатай газар байрлах тул гадаргуун
усанд үзүүлэх хор хөнөөл, нөлөөлөл нь харьцангуй бага байна. Оюу Толгойн зүгээс гадаргуун
усанд үзүүлэх хор хөнөөл, нөлөөллийг зохицуулах зорилгоор авч хэрэгжүүлж буй арга
хэмжээнүүдийг Бүлэг D7: Барилгын ажлын үе шатан дахь усны нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөө хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй авч үзсэн бөгөөд эдгээр хор хөнөөлийг бууруулах арга
хэмжээнүүд, тэдгээрийн биелэлтийг хангах зорилготой менежментийн төлөвлөгөөг орон нутгийн
усны нөөцөд үзүүлэх Оюу Толгойн нөлөөллийг бууруулах зорилгоор гаргасан болно.
Нөлөөллийг бууруулах болон зохицуулах арга хэмжээ
Ундай гол
Төслийн нөлөөллийн бүсэд багтах хамгийн чухал гадаргуун түр урсацын нэг нь Ундай гол болон
Ундай хурдас дахь бага гүний гадаргуун урсгал, түүнд цутгах бусад гадаргуун урсгалууд юм. Өмнөд
Оюу Ил уурхайг байгуулах ажил томрон, тэлж Ундай голын сайрлуу орсноор ХЧО нь Ундай голын
урсгал дагуу байрлахаар байна. Тиймээс Ундай голын хэмжээ болон томоохон ил уурхайн эргэн
тойрны урсгал усанд учирч болзошгүй олборлолтын эрсдлийг тооцсоны үндсэн дээр Оюу Толгойн
зүгээс Ундай голыг түүний нэгэн салаа болох Хүрэн Толгойд (Улаан гол) цутгах жижиг голтой
(“Баруун суваг” буюу Нуур Цанги гэж нэрлэдэг бөгөөд Ундай голын усны түрэлт ихсэх үед эргээсээ
хальсан устай нийлэн урсдаг) нийлүүлэн голдирол өөрчлөх нь хамгийн зөв шийдэл хэмээн үзсэн.
Ийнхүү голдирол өөрчилснөөр Ундай гол уурхайн олборлолтын бүсээр аюулгүй урсан өнгөрч
Уурхайн лицензит талбайн өмнөд хэсэгт ойролцоогоор 1,800 метрийн цаана ахин Ундай голд
цутгах юм. Голдирол өөрчилсөн Ундай голын ус хураах талбай ойролцоогоор 460 км² бол Баруун
сувгийнх (Хүрэн Толгойруу цутгасан хэсэгтэй нийлээд) 75 км², харин Хүрэн Толгойн ус хураах
талбай ойролцоогоор 560 км² байна.
Хүснэгт 5.1- д Ундай голын одоогийн сайр, түүний урсгалыг хаах далан, хоолой, голдирол өөрчлөх
хоолойг үзүүллээ.
Тус голдиролын өөрчлөлтийн дүнд Ундай голын урсгалыг хаах далан болон түүний нэг салаа гол
болох Хүрэн Толгойтой (Ундай голын салаа) холбосон уулзвар хоёрын хоорондын 6.8 км газарт ус
урсахгүй бөгөөд Бор Овоо булаг үгүй болох юм. Энэхүү 6.8 км хэсгийн дийлэнхи (90 гаран хувь) ус
нь ХЧО (Бор Овоо булаг байрлах хэсэг), түүнрүү хаягдал зөөвөрлөх зам болон ил уурхайн
олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас алга болох бөгөөд ХЧО- ын урд хэсэгт энэхүү хэсгээр
дайрч өнгөрөх Ундай голын усыг бүрэн хаах үүднээс хязгаарлалтын ханыг байгуулах юм.
Ингэснээр Ундай голоос эх авсан бусад гол, горхи болон бусад гүний ус ашиглагчдыг ХЧО- оор
дайран урсах усыг хэрэглэхээс хамгаалах болно. Үлдэж буй багахан хуурай хэсэг буюу энэхүү
хязгаарлалтын хана болон Ундай голын Хүрэн Толгойтой нийлж буй хэсэг дээр (Ундай голын
голдирол өөрчилсөний дараа дахин нийлж буй хэсэг) Бор Овоог орлуулах булгийг байгуулахаар
сонгосон байна. Уг хиймэл булаг нь Ундай голын өөрчилсөн голдиролын салаанаас ус татах
бөгөөд ургамлын олон төрөл зүйлс тэжээгдэж байхаар төлөвлөн байгуулах юм.
4

Голдирол өөрчлөх нарийвчилсан инженерийн зураг төслийг 2011 онд дуусгасан бөгөөд Монгол
Улсын холбогдох байгууллагаас зөвшөөрөл олгосны үндсэн дээр барилгын ажлыг 2013 онд
эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.
Болзошгүй нөлөөллийг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн голдирол өөрчлөх зураг төслийн голлох бүрдэл
хэсэгт дараахи зүйлс багтаж байна:

4

СМЭК, 2011. Оюу Толгой төсөл: Голын голдирол өөрчлөх инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл. Зураг
төслийн дэлгэрэнгүй эцсийн тайлан. A2MW-90-K. 2011 оны 9 дүгээр сарын 5
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Ундай голын үер, аллювийн хайрган дахь гүний усны урсгал зүүнтээ урсан ил уурхай болон
хаягдал чулуутай холилдох зэргээс урьдчилан сэргийлэх суурь чулуулагтай холбосон 500 м
далан, хязгаарлалтын хана. Уг ханыг суурь чулуулагтай бэхлэснээр өгөршсөн суурь
5
чулуулгийн дээд хэсгээр 0.001- 1м/өдөр гэсэн үзүүлэлтээр ус нэвчих боломжтой болтол нь
усны урсгалыг бууруулах юм. Хязгаарлалтын ханын эцсийн гүний хэмжээг геофизик,
геотехникийн өрөмдлөгийн үр дүнд тодорхойлно;



Голын салааруу үерийн түвшин нэмэгдэхэд усны урсгалыг өөрчлөн нийлүүлэх голдирол
өөрчлөх хоолой (“Баруун хоолой”). Урсгал бага байх үед Баруун хоолойтой холбогдсон
төвийн хоолойруу ус урсах ба энэ нь уг хоолойн усны түрэлтийг ихэсгэхгүй байх нөхцлийг
хангаж байгаа юм;



Дэд давхаргын урсгалын чигийг өөрчлөх хоолойг Ундай голын хайрган доогуур тавьсан ба
тогтмол урсах урсгал усыг газар доор булсан хоолойгоор дамжуулах бөгөөд урсгал ус нь
Оюу Толгой уурхайгаар дайран өнгөрч Уурхайн лицензит талбайн өмнөд хэсгийн ХЧО- ын
газрыг хаах далангийн доод налууд байрлах Ундай голруу шууд цутгах юм. Энэхүү
өөрчилсөн урсгал усыг Ундай голын гүний усны урсгалыг хангах, шинэ булаг гаргахад
хэрэглэнэ; мөн



Их хэмжээний үер болохоос бусад үед Ундай голоос ус авах нөхцлийг бүрдүүлэх замын
гарам.

5

Акуатерра 2010; Оюу Толгойн уурхайн талбайн гидрогеологийн үнэлгээ, Ref U25D/111c 2010 оны 12 дугаар
сарын 9
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Зураг 5.1: Өмнөд Ил уурхай орчмын Ундай голын голдирол өөрчлөлт

Эх сурвалж: Ундай голын голдирол өөрчлөх инженерийн шиидэл, Эцсийн тайлан, СМЭК 2007оны 2 сар
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Голдирол өөрчлөх төслийн гол зорилго нь тухайн усан сангийн системийн гадаргуун болон өнгөн
хөрсний доорхи урсгалыг хадгалан голдирол өөрчилсөн урсгалыг түр зуурын урсгал ус руу үр
ашигтайгаар ахин нийлүүлэх явдлыг хангах замаар голын голдирол өөрчлөлтийн хор хөнөөл,
нөлөөллийг бууруулан зохицуулахад оршиж байна. Нэн ялангуяа өнгөн хөрсний доорхи усны
урсгалын зураг төсөл нь голдирол өөрчлөхтэй холбоотойгоор гүний ус нь орлуулж буй булаг болон
дамжуулах хоолойн эхэн хэсэг хооронд ууршин алга болохгүй байх явдлыг хангаж байгаа юм.
Голын голдирол өөрчлөх далан, хязгаарлалтын ханыг Ундай голын ерөнхий өргөн болох 300- 400
метртэй харьцуулахад харьцангуй нарийссан 100 метр болох урсгалын хэсэг дээр барих юм.
Голдирол өөрчлөх даланг Ундай голын сайр чулуун дээр ойролцоогоор 2.5 метр хайрга чулуу
асган барихаар тооцоолоод байгаа бөгөөд ингэснээр 1,000 жилд нэг удаа л усны түвшин хэт
ихсэхэд үер болох магадлалтай. Ийнхүү голын сайр чулуун дээр хайрга асган хаалт далан хийх нь
Ундай голын гүн дэхь 5.1 метр (Хүснэгт 5.1) зузаантай тунамал хурдсын давхаргаар гүний ус
урсан ил уурхайруу орж ирэхээс сэргийлж чадах юм. Хаалтын далангийн нийт гүний хэмжээ,
нарийвчилсан зураг төслийг голдирол өөрчлөх системийн нарийвчилсан зураг төсөлд тусгаж өгөх
бөгөөд тухайн бүсэд хийхээр төлөвлөөд буй газар хөдлөлийн судалгаа, өрөмдлөгийн нэмэлт
ажлын үндсэн дээр эцэслэн шийдвэрлэнэ. Голдирол өөрчлөх хаалт далан, хамгаалалтын хана нь 5
метр өргөн, 2 талдаа шүүртэй ба гадна талаасаа чулуугаар хамгаалагдсан байна. Даланг голдирол
өөрчлөх хоолой, шугамыг байрлуулан малталтаас үүссэн усыг шавхаж, (урьдчилсан байдлаар 90
хүртэл хоног үргэлжлэхээр төлөвлөгдсөн) ханыг барьж дуусмагц байрлуулах юм. Даланг барихдаа
тусгаарлах хаалтыг ашигласнаар Ундай уст давхаргын эргэн тойрны ус шавхалтаас үүсэх
нөлөөллийг багасгах бөгөөд голдирол өөрчлөх шугамаар ус урсахад нөлөөлөх юм. Гаргаж авсан
усыг малталт хийгдсэн хэсэгрүү буцааж урсгахгүй байх зорилгоор 1000 метрийн өндөрт голдирол
өөрчлөх хоолойруу усны урсгалыг хэвийн хэмжээнд барихаар шахна.
Ундай голыг урд хэсэгт Баруун хоолойтой холбох голдиролын суваг нь:


Ундай голын шалнаас баруун хоолойн шал хүртэлх доод урсгалын 20 метр өргөнтэй суваг
нь ойролцоогоор 800 метр урттай байх бөгөөд 400- д 1 гэсэн шатлалтай байна; мөн



Доод урсгалын сувгаас ойролцоогоор 1 метрийн дээр байрлах их хэмжээний усны түрэлт,
үерийн үед ашиглагдах 200 метр өргөнтэй, 400 метр урт гол суваг байх бөгөөд тус суваг нь
мөн 400- д 1 гэсэн шатлалтай байна.

Урсгал өөрчилсөн үерийн ус нь голдирол өөрчлөх хоолойгоор урсан Баруун хоолойд нийлэн, ХЧОын баруун талаар зүүн өмнө зүгрүү урсаж Хүрэн Толгой болон Ундай голд цутгана. Ундай голын
үндсэн усны урсгалтай харьцуулахад, голдирол өөрчилсөн голын урсгал нь 200- аас 300 м илүү урт
(ойролцоогоор 3- 4% илүү) болох бөгөөд энэ нь үерийн усны хэмжигдэхүйц ууршилтаас үүсэх
алдагдал бий болгохгүй юм.
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Зураг 5.2: Ундай голдирол өөрчлөх далангийн хөндлөн зүсэлтийг харуулсан зураг.

Эх сурвалж: Ундай голын голдирол өөрчлөх инженерийн ерөнхий шийдэл, Эцсийн тайлан, SMEC 2007оны 2 сар
Тайлбар: Геофизикийн судалгаагаар Ундай аллювийн болон өгөршсөн чулуулаг нэмэгдэх бөгөөд үүнийг голдиролын
далангийн нарийвчилсан загварыг гаргахад мөн баталгаажуулсан байна.

ХЧО- ын ойролцоох туслах замууд энэхүү Баруун сувгийн урсгал усны зүүн эрэг болж өгөх
бөгөөд энэ нь гол замтай зэрэгцээ орших хаягдал чулуулаг зөөх машин явах зориулалттай 45 мийн өргөнтэй өндөрсгөсөн зам байх юм. Тус замын баруун талаар хүчиллэг үүсгэдэггүй
чулуугаар барьсан хаалт байх ба Баруун сувагт усны хэт түрэлт, үер болох үед (1000 жилд 1
тохиолдоно) зам идэгдэхээс сэргийлнэ.
Замын гадаргуу нь ХЧО- оос зүүн зүгт 18 м, үерийн усны талбайгаас ойролцоогоор 30 м зайд
байна. ХЧО- ыг хаасан хөрсийг нөхөн сэргээлт хийх үед ХЧО нь замын зүүн талын талбайтай
нийлэх болно. Энэхүү төлөвлөгөөг Error! Reference source not found.- т дүрслэв.
6

СМЕК болон Ус цаг уур, орчны шинжилгээний хүрээлэнгийн Гидрогеологийн судалгааны баг
1,000 жилд 1 болох үерийн өндрийг тодорхойлохдоо 40 буюу түүнээс дээш жилийн хур
тунадасын мэдээн дээр үндэслэсэн гидрогеологийн загварыг ашигласан ба онцгой их урсгалтай
байсан 2005 болон 2006 оны үерийн түвшинтэй урсгалын хамгийн өндөр түвшинг харьцуулан
тооцоолсон (2006 оны үерээр Ундай голыг 3 өдөр гатлах боломжгүй байсан хэмээн
тэмдэглэгдсэн). 2005 оны үерийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд хамгийн их анхаарал татаж байгаа
бөгөөд их хэмжээний үер болсныг харуулж байгаа боловч энэ нь Оюу Толгойн цаг уурын станц
болон бусад Өмнөговийн станцуудад бүртгэгдээгүй байна. Энэхүү үнэлгээний дүгнэлтээс алдаа,
урсгалын коеффициентүүд болон 100- 1000 жилд тохиох урсгалын дээд түвшинг тооцоолох
загварыг дахин хянахыг шаардаж байгаа юм.
Ус зүйн загварчлалаас харахад бага урсгалтай сувгаар ус 1м/с- ээс илүү урсгалын хурдтайгаар
өнгөрөх ба уг сувгийг байгуулсаны дараагаар суваг элэгдэн, тогтворжиж одоогийн Ундай
сувагтай ижил өргөнтэй болно. Элэгдлийн хэмжээ нь тухайн хоолой өгөршсөн суурь чулуулаг
эсвэл хурдасд суурилсан эсэхээс хамаарна. Үүнтэй ижилээр Баруун суваг нь элэгдэж,
тогтворжсоор сувгийн өргөн нь өргөсөх тусам Ундайтай илүү төстэй болох болно. Баруун

6

SMEC (2007), Ундай голын голдиролыг өөрчлөх инженерийн суурь судалгаа, Эцсийн тайлан, 2007 оны 2
сар
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сувгаар урсах хурд 12- 256 м/с хүртэл ихсэх бөгөөд урсгалын хурд нэг байршил дээр 0.5- 1.2
м/с- ээс 2.21 м/с хүртэл хэлбэлзэх юм.
Одоогоор Баруун суваг нь 1.1 м- ийн аллювийн (чулуулагтай элс) хурдас бүхий нимгэн давхрага,
мөн суурь чулуулгийн дээр байрлах 2.4 м хүртэлх Цэрдийн хурдас (шавранцар) бүхий
давхрагаас бүрдэж байна. Энэхүү аллювийн давхрага нь Баруун сувгаас, сувгийн хүрээ дагуух
бага гүнд байрлах үндсэн чулуулаг хүртэл нимгэрч ирнэ. Баруун хоолойд Ундай голын голдирол
өөрчлөлтөөс шалтгаалан үүсэх нэмэлт элэгдэл одоогийн сувгийн хүрээ дагуу болон хоолойн зах
дахь бага гүний суурь чулуулгаар хязгаарлагдан үүснэ. Голын урсгалын эргэн тойрон дахь суурь
чулуулгийн байдлаас харвал голын урсгал нь одоо байгаа сувгийн чиглэлээс хазайхгүй болно.
Голын голдирол өөрчилснөөр Ундай голын урсгалыг авч үлдэх ба хамгийн гол нь Хөх Хад болон
Уурхайн лицензит талбай дахь бусад булаг шанд, усны эх үүсвэрийг усаар тэтгэх аллювийн
хурдас дахь гүний урсгалд Ундай голын цутгалыг хадгалан үлдэх юм. Уурхайн гадаргуун усанд
(булаг, үер г.м.) аливаа нөлөө үзүүлэхгүй болно. Голдирол болон Баруун сувгийн хэсэгт байгаа
хурдасны хэмжээ нь одоо байгаа Ундай голынхоос ихээхэн нимгэн ба бага гүний суурь чулуулаг
байрлаж байгаа голдирол өөрчилж буй зарим хэсэгт хурдас байхгүй байна. Голдирол өөрчилж
буй хэсгийн нэвчилт Ундай голоос хамаагүй бага байх тул үерийн усны ихэнхи хэсэг Уурхайн
лицензит талбайн доорхи Ундай голд нийлэх юм. Ингэснээр усны урсгалын хэмжээ, урсах
хугацаа ихсэж Ундай голын нам хэсэгт хуурай улирлын туршид булаг шанд болон малчдын
худгийн усны хэмжээ тогтвортой байх нөхцлийг бүрдүүлэх болно.
Ундай голын голдиролыг бүр мөсөн өөрчилсөн ба жилийн турш болох үерийн усны хэмжээг тус
гол өөртөө шингээх чадвартай байх юм. Мөн тус голын голдиролын дагуух хэсэгт хурдас,
элэгдэл байгалийн жамаараа үүсэн бий болох болно. Үйлдвэрлэлийн явцад Оюу Толгойн зүгээс
голдирол өөрчилснөөр холбогдох нөлөөлөл нь зохих үзүүлэлтийн дагуу байгаа эсэх, мөн
хурдасны элэгдэлтэй холбогдон үүсэх асуудлыг хянах юм. Аливаа асуудал үүссэн тохиолдолд
Оюу Толгойн зүгээс засаж залруулах холбогдох арга хэмжээг авна. Өмнө нь гадаргуун болон
бага гадаргуун усны урсгалтай холбоотойгоор авч хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээг бодвол үйл
ажиллагааны төгсгөлд уг голдирол өөрчлөх асуудалд Оюу Толгойн оролцоо маш бага байх юм.
Уурхайг хаасны дараа дээрхи хяналтын арга хэмжээг үргэлжлүүлэх боловч нэмэлт нөлөөлөл
үүсэхгүй төлөвтэй байна.
Уурхайн лицензит талбай дахь бага ач холбогдол бүхий сувгуудын голдиролыг өөрчлөх
Уурхайн лицензит талбай дахь гол усны эх үүсвэр буюу түр урсацууд Ундай гол боловч тус
талбайн зүүн талын сав газарт их хэмжээний хур тунадас унасны дараагаар олон тооны жижиг
урсгал гарч ирдэг (Хэсэг B6.4.1- ийг харна уу). Эдгээр урсгалууд одоогоор зүүн өмнө зүгт
байрлах Будаа голд цутгадаг бөгөөд эцэст нь Уурхайн лицензит талбайн дор орших Ундай
голруу нийлдэг. Хаягдал хадгалах байгууламжийг (ХХБ) барих үеэр эдгээр жижиг урсгалуудыг
таслах хэрэгтэй болох юм. Энэхүү урсгал уснууд үерлэсэн тохиолдолд арга хэмжээ авах болон
Будаа голруу нийлэх урсгалыг хадгалан авч үлдэх зорилгоор Оюу Толгойн зүгээс ХХБ- ийн 2- р
тасалгааны эргэн тойронд эдгээр урсгалаас ирсэн усыг (жишээ нь Халив гол) хураах голдирол
өөрчлөх сувгийг барихаар төлөвлөөд байна.
ХХБ- ын орчмын голдирол өөрчлөх сувагт хуралдсан гадаргуун ус нь ХХБ- ийн шүүрэлтийг
хуримтлуулах системийн доор байрлах Будаа голд дахин нийлнэ. Уурхайн талбайгаас
цугларсан борооны урсгал усыг уурхай орчмын тоосжилтыг багасгахад ашиглах юм. Гүний
уурхайн хөрсний суултад өртсөн талбайн байршлаас хамааран орон нутгийн гол, горхиудын
голдиролыг өөрчлөн хөрсний суулт үүссэн талбайруу ус орохоос сэргийлнэ. Хөрсний суулт
үүсэх талбайг тодорхойлсны дараагаар үйл ажиллагааны үе шатанд голдирол өөрчлөх зураг
төслийг боловсруулах болно.
ХЧО- оос урсаж буй ус нь уурхайн нүх (хойд урсгалд) эсвэл тойрсон хоолойд цугларан, суурин
усан санд зөөгдөж үйл ажиллагааны усны хэрэглээнд ашиглагдан эсвэл уурхайруу орох болно.
Ундай голын дагуу, ХЧО- ын доод талд суурлиулсан шавар хана чиглэлийг нь өөрчилсөн урсгал
ус Ундай голруу урсан орж байгаа хэсэг дээр аливаа хүчиллэг чулуулаг угаагдан орохгүй байх
нөхцлөөр хангаж байгаа юм (Хэсэг C5.4.9- ийг харна уу).
Борооны ус нь барилгын дээвэр, хатуу гадаргатай талбай зэрэг үйлдвэрийн нэвчилт үүсдэггүй
хэсгээс цугларан уурхайд нэвтрэх хэсэг, усны шахуурга болон бусад нүхэнд цуглах ба энэ усыг
тоосжилтыг багасгахад хэрэглэнэ. Битүү саванд цугларсан (жишээ нь шатахууны сав) борооны
усны бохирдлыг тоосжилтийг бууруулахад хэрэглэхээсээ өмнө шалгана. Уурхайн талбайгаас
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урсах аливаа урсгал усыг усан сангаар дамжин бохирдоогүй гэдгийг нь хянаж тогтоосон
тохиолдолд л гол, горхи руу нийлүүлэхийг зөвшөөрнө (Хэсэг C5.4.7-ийг харна уу).
Уурхайн хаалт
Уурхайг хаасны дараа төслийн ихэнхn талбайн гадаргуун усанд үзүүлэх аливаа нөлөөлөл маш
бага байх ба голдирол өөрчилсөн бүх байнгын урсгалтай гол, горхиуд цаашид хэвийн урсах
болно. Хортой бодисыг зайлуулан уурхайн дэд бүтцийн ихэнхийг нурааснаар гадаргуун ус
бохирдож болзошгүй эрсдлийг арилган эерэг нөлөө үзүүлэх юм. Уурхайн үйл ажиллагааны
төгсгөлийн шатанд ХХБ- ийн хамгийн сүүлчийн идэвхитэй үүрнээс угаагдал маш бага байх
бөгөөд ХХБ- ийн анхны тасалгааг хааж газрыг нөхөн сэргээсэн, мөн нэвчилтийн загварыг
нарийвчлан гаргасан байх болно. Хүчил үл үүсгэх гадаргууг хаягдал хүдэр дээр суурилуулах
төлөвлөгөө нь саармаг орчин бүхий чулуулгийн хаягдлыг бий болгох зорилготой ба ингэснээр
угаагдлын үеэр хүчил үүсгэх боломжийг багасгах юм. Хүчил ихтэй орчин үүссэн тохиолдолд
гадаргуун усны чанарт үзүүлэх нөлөөллийг багасгах урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг
гаргах шаардлагатай болдог байна.
Уурхайн ашиглалтын дараагаар үлдэх гол зүйл бол уурхайн ёроолд орших тогтмол усан тогтоц
юм. Усны түвшин гүний усны нэвчилтээс илүү шалтгаалах ба мөн үе үе орох хүчтэй борооны
шүүрэлтээс бага зэрэг хамаарна. Уурхайн нүхэн дэхь ус ууршиснаар хужирлаг болох ба аливаа
мал амьтан уухад тохиромжгүй хүчиллэг чулуулаг байхгүй учир усны хүчил, шүлтийн орчин
хэвийн байна. Блокчилон олборлолт хийгдэн хөрсний суулт үүсч доторхи ус шавхагдсан
талбайд аливаа гадаргуун ус бий болох боломжгүй ба хүчтэй бороо орсон тохиолдолд ус тогтох
магадлалтай ч удалгүй ууршиж алга болох болно. Уг талбайд улирлын шинжтэй бороо тогтмол
орох тохиолдолд тухайн бүсэд шинэ орчин үүсгэн гүний усны нөөцнөөс шим тэжээл авдаг
ургамлуудыг тэтгэх боломжтой юм.
Уурхайн эргэн тойрны усны түвшний бууралт нь орчныхоо хурдастай тэнцвэржин тогтвортой
байдалд орох ба уурхай хаагдахаас өмнө нөлөөллийн бүсийг сайтар тодорхойлж өгөх юм.
Тиймээс аливаа шаардлагатай арга хэмжээг (Ундай голын голдирол өөрчилж буй цэгтэй
тохируулах г.м.) уурхайг хаахаас өмнө авсан байх болно. ХЧО- оос нэвтрэх шингэний ихэнх нь
(хэрэв нэвчилт илэрвэл) уурхайруу чиглэн урсах ба ХЧО- ын урд зүгт хязгаарлалтын ханын ард
байрлах шахуургад их хэмжээний нэвчилтээс үүссэн шингэн цугларсан тохиолдолд Оюу
Толгойн зүгээс энэхүү нэвчилтийг уурхайруу чиглүүлэн урсгахаар өрөмдлөгийн арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.
Гол үйл ажиллагаанаас гадуур (ялангуяа Уурхайн лицензит талбай, түүгээр урсаж байгаа гол,
горхи зэрэг усны нөөц) усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл нь үйл ажиллагааг зогсоосны дараахи
ажлын үед үүсэх асгаралт зэрэг байх юм.
Хяналт шинжилгээ
Үер нь түр зуурын хугацаанд болох бөгөөд гадаргуун усны хяналт шинжилгээ нь төслийн
нөлөөллийн талбай (Уурхайн лицензит талбайгаар урсах горхинууд, г.м.) дахь бага гүний ус
болон гадаргуун тогтмол усны нөөцийн чанарт хяналт тавихад чиглэгдэх юм. Ингэснээр усны
чанарт гарсан нөлөөллийг даруй тогтоон шинжилж нэмэлт нөлөөллийг бууруулах, засаж
залруулах арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх болно. Гол, горхины усны чанар, хэмжээ нь
гүний усны түвшин, чанартай нягт холбоотой байдаг тул гүний усны хяналт шинжилгээний
хүрээнд гол, горхины хяналт шинжилгээний явцыг Бүлэг D7: Усны нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөө- нд тайлбарласан болно. Хэрэв аливаа байдлаар аюултай бодис тухайн орчинд
алдагдах тохиолдолд Оюу Толгойн Онцгой байдалд авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөний (Бүлэг D20- ийг харна уу) хүрээнд арга хэмжээ авна.
Гадаргуун усны хяналт шинжилгээг барилга угсралт, үйл ажиллагааны явцад тасралтгүй
явуулах болон уурхай хаагдсаны дараа ч усны түвшин болон химийн бүтцэд гарч буй үр
дагаврыг үнэлэх зорилгоор үргэлжлүүлэн хийх юм. Уурхай хаагдсаны дараахи хяналтын
хугацааг Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын яамтай зөвшилцөн эцэслэн шийдэх Уурхайн
хаалтын менежментийн төлөвлөгөөнд тогтоож өгөх ба уг хугацаа нь хамгийн багадаа 5 жил байх
юм. Уг хугацаа нь Ундай голын голдирол өөрчлөх, ХЧО, ХХБ- аас алдагдах нэвчилт зэрэг урт
хугацаанд илрэх үр дагаварыг тогтооход хамгийн оновчтой хугацаа гэж батлагдсан байна.
Энэхүү хяналтыг хийснээр үйл ажиллагааны дүнд гарах Оюу Толгойн тооцоолоогүй үр нөлөөг
үнэлэхэд дөхөм болох юм (ХХБ эсвэл ландфилээс шингэн нэвчих зэрэг).
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Нөлөөллийн ач холбогдол
Уурхайн лицензит талбайд гол, горхины голдирол өөрчлөхтэй холбоотой барилгын ажил
явагдах үед гадаргуун усанд үзүүлэх нөлөөлөл маш их байх юм. Урсгалын чиглэлийг хуурай
улиралд өөрчлөх тул үр нөлөө нь гүний болон горхи, булгийн усанд илэрнэ. Эдгээр нөлөөлөл нь
богино хугацааны байх ч голын голдирол өөрчлөх нь байнгын байх юм. Тохирсон загварын
дагуу хийгдсэн тохиолдолд үйл ажиллагаа болон уурхай хаагдсаны дараахи урт хугацааны
нөлөөлөл маш бага байх болно. Бор Овоо горхи бүр мөсөн устах тул уг устаж буй горхийн
үүргийг гүйцэтгэх хиймэл буюу орлуулах булаг шандыг бий болгоход аргачлал, загварт сайтар
анхаарах хэрэгтэй. Ерөнхий үр нөлөө бага гэж тооцогдож байгаа бөгөөд үйл ажиллагааны зөв
зохицуулалтын дүнд Оюу Толгойн зүгээс маш бага нөлөөтэй болгох зорилттой байгаа юм.

5.4.3 Уурхайн лицензит талбайн гадна орших гадаргуун усны нөлөө
Нөлөөллийн шинж байдал
Гүний Хоолой уст цооногийн сүлжээ байрлах талбайгаар олон тооны түр урсац дайран өнгөрдөг
байна. Цооногийн талбайгаар дайрах хамгийн том урсац бол талбайн урд хэсгээр урсах Хоёр
Мод ба энэ нь зүүн талаар урсах Ухаа Загийн салаа урсац юм (Зураг 5.3 ба Хэсэг B6.4.2 Суурь
судалгаа- г харна уу). Ухаа Заг нь цооногийн сүлжээнээс өмнө зүгт байрлах бөгөөд битүү
хотгорт тогтсон Дуут Тойром сав газарт нийлдэг. Цооногийн талбай болон байгалийн усны нөөц
цөөрмийг холбосон усны шугам нь Ухаа Заг зэрэг түр урсацыг дайрах юм.
Уг усны шугамыг барьж байгуулах явцад усны урсгал дагуух аллювийн уст давхрагыг малтаж
шугам хоолойг суулгана. Аллювын уст давхаргыг эвдэн дамжуулах хоолой тавих үеэр бага
гүний усны урсгалд саад учруулах болно. Гүний усны урсгалд үзүүлэх аливаа нөлөөлөл нь уг
уснаас тэжээгдэж буй малчдын худаг (Шинэ Ус, Овоо Цав зэрэг худгууд) болоод тухайн газарт
малчид буухад үр дагавар авчрах магадлалтай. Шугам хоолойн барилгын ажил нь баригдах
чиглэлийн дагуу ургах Заг зэрэг ургамалд мөн нөлөөлөл үзүүлнэ.
Тус бүс нутаг болон зэргэлдээх нутаг дэвсгэрт хийгдэх аливаа барилгын ажлаас үүдэн урсгал
усанд их хэмжээний булингар үүсэх бөгөөд борооны үеэр гол, горхины хөрсний элэгдэл,
хурдасны хэмжээг нэмэгдүүлж орон нутгийн малчдын худаг үерт автах нөхцлийг бүрдүүлж
болзошгүй юм. Барилгын ажилтай холбоотой аюултай материал нь (шатахуун г.м) борооны үеэр
урсгал усруу асгарах тохиолдолд гадаргуун усанд сөрөг нөлөөтэй. Аюултай материалын энэ мэт
алдагдал нь гадаргуун усыг бохирдуулаад зогсохгүй аллювийн уст давхаргын гүний усыг
бохирдуулах аюултай юм.
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Зураг 5.3: Гүний Хоолой усны цооногийн талбай, ус дамжуулах шугам болон түр урсац
хоорондын харилцан холбоо

Гүний Хоолой уст давхаргаас ашиглах усны хэмжээ нь цооногийн голд 40- 75 метрийн хооронд
байгаа Цэрдийн уст давхаргын гүний усны түвшинг (пьезометрийн түвшин) бууруулахад хүргэх
юм. Энэхүү нөөц одоогоор уст давхрагын нүх сүвний даралтыг агуулдаг бөгөөд тухайн уст
давхарга болон ойр орчмын хурдасны бүтцийг уг даралт тогтоон дэмжиж байдаг байна. Усыг
авч ашигласнаар тухайн нүх сүв дэхь даралт багасан, хурдас болон лаг шаврыг байрнаас нь
шилжүүлэхэд хүргэж болзошгүй юм. Энэ нь байнгын, эргэн өөрчлөгдөхгүй зүйл бөгөөд цаашид
уст давхарга нэгэнт өөрчлөгдсөн тохиолдолд үүсэн бий болсон хурдасын төрх байдлыг буцааж
хэвэнд нь оруулах боломжгүй. Уг тохиолдолд газрын гадаргад суулт үүсэх тохиолдолд энэ нь
тухайн уст давхаргыг нэлэнхүйд нь хамрах болно. Плаксисын загвар дээр үндэслэсэн өнөөгийн
тооцоогоор газрын гадарга доош 0.7 метрээр (40 жилийн хугацаанд ойролцоогоор жилд 0.01 м)
7
суухаар төлөвтэй байна. Энэхүү загварын дагуу сав газрын төв хэсэгт хамгийн ихдээ 0.03%
гадаргуун хотойлт үүснэ (газрын гадаргад үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийн талаар Бүлэг C4:
Топографи, геологи болон хөрсний нөлөөллийн үнэлгээ- нээс харна уу).
Нөлөөллийг бууруулах, зохицуулах арга хэмжээ
Ус дамжуулах хоолойн барилгын ажил болон дэд бүтэц
Гадаргуун усны урсгал болон бага гүний хурдас дахь гүний усны урсгалд үзүүлэх болзошгүй
нөлөөллийг бууруулах зорилгоор
Гүний Хоолойн ус дамжуулах хоолойг гадаргуун уст
давхаргын доогуур булж суулгах ба дараагаар нь хөрсийг тэгшлэх юм. Усны хоолойн дээгүүр
(эсвэл эргэн тойронд) булсан хөрс нь голын өмнөх хөрсний төрхтэй ижил, эсвэл түүнээс илүү
шингэн нэвтрүүлэх чанартай байх юм. Түүнээс гадна усны шугамын дагуу шингэн нэвтрүүлэх
чанар багатай хамгаалалтыг урсгалын хоёр талаар суулгаж өгөх ба энэ нь гадаргатай ойр урсах
7

Маисон Хоорлей Парсонс (2010) Байгалийн усан хангамжийн системийн усны хоолойн хөрсний суултын
үнэлгээ, Бичиг баримтын № A2MW-6100-00-EV043, Rev. B, 2010 оны 10-р сарын 16.
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ус даланруу орох болон уст давхаргаас ус алдагдахаас хамгаалах болно. Уст давхрага болоод
үерийн үед ус бохирдохоос сэргийлэх үүднээс гадаргуун усанд нөлөөлөхүйц материалыг урсгал
усны ойролцоо хадгалахгүй болно. Гүний Хоолой уст цооногийн талбайн гол хэсэг нь Гүний
Хоолой ай савын зүүнтээ урсах урсгалын хооронд өргөгдсөн хэсэгт орших тул шахуурга зэрэг
гадарга дээр байрлах объектууд үерт автах боломжгүй юм.
Гадаргуун усанд ямар нэг шууд нөлөө үзүүлэхгүй боловч цооногийн талбайд заг ургасан хэсгээр
цооногийн гол шугам болон дэд бүтэц дайран өнгөрөхөөр байгаа юм. Цооногоос ус дамжуулах
шугамын барилгын ажлаас орон нутгийн ургамлын аймагт үзүүлэх нөлөөллийг багасгах, мөн
бороо орох үед гадаргуун ус холилдохоос сэргийлэх үүднээс Оюу Толгой нь ус дамжуулах хоёр
шугамыг хооронд нь холбон Заг бүхий талбайг тойруулан урсгах шийдлийг байгуулахаар
ажиллаж байна. Ингэснээр дараахи зурган дээр үзүүлсэн ёсоор тухайн талбайд ургасан Заг
болон хөрсний байдалд бага эвдрэл үүсгэх юм.
Зураг 5.3: Усны цооногийн талбайн заган ойд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл

Гүний Хоолой уст давхрага дээрх суурин байгуулах
Чулуулгийн нүх сүвэн дэх даралт багассанаар уст давхрага шахагдах боловч тухайн газрын
тунадас зөөлөн тул газрын гадаргад аливаа ангал, хагарал үүсэх боломж маш бага юм. Тухайн
талбайд шаварлаг хурдас зонхилж байгаа тул гадаргуун усан доогуур хагарал үүссэн байлаа ч
эдгээр нь аяндаа нийлэх болно. Тиймээс аливаа хагарал үүссэн ч гадаргуун усанд үзүүлэх
нөлөөлөл маш бага байна.
Газрын гадаргуун суулт удаан явагдах нөхцөл байдлыг тооцвол олборлолтын бүсийн ойр
орчмын усанд гадаргуун суултаас үзүүлэх нөлөөлөл маш бага байх төлөвтэй байна. Мөн үүнтэй
адилаар үерийн үед газрын гадаргуун суултаас шалтгаалан түр зуурын урсгал усны элэгдэл
эвдрэл байгалийн жамаар явагдах хэмжээнээс илүү үүсэхгүй юм.
Хэдийгээр гадаргуун усанд үзүүлэх аливаа нөлөөлөл маш бага байх ч Оюу Толгой нь Гүний
Хоолойн газрын гадаргад урт хугацааны хяналт шинжилгээ хийх ба энэхүү хяналтын хүрээнд
Гүний Хоолойн бүх талбайг хамарсан гүний усны хяналтын цооногт хэд хэдэн хэмжих цэгийг
байгуулах юм. Урт хугацааны туршид ус ашигласнаар гадаргуун өндөрт өөрчлөлт орж байгаа
эсэхийг хянах зорилгоор эдгээр цэгүүдийн өндрийн хэмжээг жил бүр хянах болно. Газрын
гадаргыг хянах ажлын хүрээнд дараахи ажлууд хийгдэнэ. Үүнд:
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Төслийн нөлөөллийн бүсэд гол, горхи урсан өнгөрөх үеийн байгаль орчны суурь нөхцөл
байдлыг жил бүр хянах;



Ус зайлуулах томоохон объектуудын ойр орчимд байрлах ач холбогдол бүхий газрыг
тодорхойлж хянах, мөн газрын гадаргуун өөрчлөлтөөс бага гүний усанд нөлөөлөл
үзүүлэхээр бол нөлөөллийг хянах.

Уг төлөвлөж буй хяналт шинжилгээ нь болзошгүй эрсдлүүд болоод тооцоологдоогүй үйлдлийг
урдчилан цаг тухайд нь тодорхойлж, тухайн асуудлыг шаардлагатай газар нь засаж залруулах
төлөвлөгөөг боловсруулахад туслах юм. Хэрэв урсгал усанд ямар нэг нөлөө гаран үүнээс үүдэн
уг усыг ашиглагчдад нөлөөлөхөөр бол Оюу Толгойн зүгээс Ундай голын урсгалыг өөрчилсөн
туршлага дээр үндэслэн үүнийг засах зохих инженерийн шийдлийг боловсруулан хэрэгжүүлэх
болно.
Барилгын үйл ажиллагаа
Төслийн нөлөөллийн бүс дэхь барилгын ажил нь гадаргуун түр урсац урсаж байх үетэй таарвал
хурдасын хэмжээг ихэсгэж болзошгүй юм. Богино хугацааны үерийн үед хурдасын хэмжээ
байгалаасаа их байх бөгөөд барилгын үйл ажиллагааны улмаас жирийн хэмжээнээс их хурдас
үүсэх боломж маш бага байдаг. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх зам нь нилээд олон
үерийн ус зайлуулах усны хоолойтой ба усны хоолойгоор өнгөрөх урсгалаас үүсэх эвдрэл хэт
ихсэх эсвэл багасахаас сэргийлэх юм. Эдгээр усны хоолойны загварыг гаргахдаа цаашид усны
урсгал шилжин өөрчлөгдөх хөдөлгөөнийг мөн тооцож үзсэн байна. Тухайн замын дагуу 129
газарт хоолойг байршуулах ба дийлэнхи нь (103) нэг ширхэг хоолой, харин зарим нь 1 метрийн
диаметртэй хос тойрог хоолой байх юм. Эдгээрийн 18 нь 1.5 метрийн диаметртэй нэг ширхэг
хоолой байх бол зарим нь мөн ийм диаметртэй хос тойрог байна. 8 байрлалд арай том хоолойг
байрлуулах бөгөөд (2.0- 2.5 метрийн дөрвөлжин хоолой) ганц ширхэг эсвэл хамгийн томдоо 2.5
метрийн дөрвөлжин 3 ширхэг хоолой байх юм.
Эдгээр том усны хоолойнууд нь Говийн Бага дархан цаазат газраар дайран БНХАУ- ын хилрүү
жижиг дов, толгод дундуур тавигдах замын хэсэг болон баригдах юм. Мөн эдгээр томоохон
хоолойнууд нь одоогийн Оюу Толгойн гадаргуун усны гатлага хэсгийг гүүрээр солих боломж
бүрдүүлэх ба үерийн тохиолдолд болзошгүй эвдрэлээс сэргийлэн, мал амьтад уух нээлттэй
усны урсгалыг бүрдүүлэх болно. Шаардагдах хоолойн хэмжээг үерийн урсгалын тооцоонд
үндэслэн гаргасан бөгөөд ус дамжин нэвтрэх шинж чанарыг мөн тооцсон байна.
Уурхайн лицензит талбайгаас гадуурх барилгын ажилтай холбоотой хамгийн чухал газар
шорооны ажлын нэг бол усан хангамжийн системийн Байгалийн усны нөөц цөөрөм юм (Зураг
5.3- ийг харна уу). Энэ нь ямар нэг гол, горхигүй талбай бөгөөд өргөгдсөн талбай тул цөөн
тооны жижиг түр урсац байрладаг. Барилгын ажлын үр дүнд гадаргуун усанд үзүүлэх аливаа
нөлөөлөл маш бага байх болно.
Аюултай бодис алдагдсан тохиолдолд Оюу Толгой орчин тойрны гадаргуун усанд нөлөө үзүүлж
болзошгүй материал, химийн элементүүд (урвалж, нүүрстөрөгчийн түлш болон тосолгоо зэрэг)
ашиглах шаардлага гарна. Энэ төрлийн нөлөөлөл үүсч болох газрууд нь барилгын ажилчдын
түр суурин, үйл ажиллагааны гаднах талбай болон төслийн хангамжийг нийлүүлж буй чиглэлүүд
орно. Борооны үед аливаа гадаргуун ус халих тохиолдолд уг эрсдэл хамгийн их байдаг (Хэсэг
C5.4.7- ийг харна уу). Эдгээр аюултай бодисоос ямар нэг тодорхой нөлөө үзүүлэх магадлал
бага бөгөөд Оюу Толгой үүнийг Аюултай бодисын менежментийн төлөвлөгөөнд (Бүлэг D12:
Хортой материалын менежментийн төлөвлөгөө-ийг харна уу) тусгасны дагуу зохицуулах юм.
Аюултай бодисыг урсгал уснаас хол байрлах тусгайлан битүүмжилж хамгаалсан талбайд
хадгална.
Уурхайн хаалт
Уурхайг хаах үед Уурхайн лицензит талбайн гаднах төслийн нөлөөллийн ихэнхи бүсэд
гадаргуун усанд үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөлөл маш бага байх бөгөөд уурхайг хаасны дараа
байнгын урсгалтай урсгал ус үргэлжлэн урсах болно. Аюултай бодисыг зайлуулан, төслийн
гаднах талбайд байрлах ихэнхи дэд бүтцийг буулгаснаар гадаргуун ус бохирдох эрсдлийг
арилган эерэг нөлөө үзүүлэх юм. Үйл ажиллагааг зогсоосны дараагаар усны нөөцөд үзүүлэх
болзошгүй нөлөөлөл байнгын бус үйл ажиллагаанаас үүсэх болно.
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Хяналт шинжилгээ
Үер нь түр зуурын хугацаанд болох бөгөөд гадаргуун усны хяналт шинжилгээ нь төслийн
нөлөөллийн бүс дэхь (Уурхайн лицензит талбайгаар урсах гол, горхи г.м.) гадаргуун тогтмол
усны нөөцийн чанарт хяналт тавихад чиглэгдэх юм. Ингэснээр усны чанарт гарсан нөлөөллийг
даруй тогтоон шинжилж нэмэлт нөлөөллийг бууруулах, засаж залруулах арга хэмжээг
боловсруулан хэрэгжүүлэх болно. Гол, горхины усны чанар, хэмжээ нь гүний усны түвшин,
чанартай нягт холбоотой байдаг тул гүний усны хяналт шинжилгээний хүрээнд булаг шандын
хяналт шинжилгээний явцыг Бүлэг D7: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө- нд
тайлбарласан болно. Хэрэв аливаа байдлаар аюултай бодис тухайн орчинд алдагдах
тохиолдолд Оюу Толгойн Онцгой нөхцөл байдалд авах арга хэмжээний төлөвлөгөөний (Бүлэг
D20- ийг харна уу) хүрээнд арга хэмжээ авна.
Гадаргуун усны хяналт шинжилгээг барилга угсралт, үйл ажиллагааны явцад тасралтгүй
явуулах ба уурхай хаагдсаны дараа мөн усны түвшин болон химийн бүтцэд гарч буй үр
дагаврыг үнэлэх зорилгоор үргэлжлүүлэн хийх юм. Уурхайг хаах үед Оюу Толгойн зүгээс
гадаргуун болон гүний усанд олон жилийн турш хяналт шинжилгээг хэдийнээ явуулсан байх тул
Уурхайн лицензит талбай дахь ил уурхай, блокчилон олборлолтоос гарах нөлөөллийг сайтар
ойлгон тодорхойлсон байх юм. Иймээс энэ нь уурхайг хаасны дараахи үеийн урт хугацааны
хяналт шинжилгээний тодорхой төлөвлөгөөг боловсруулах боломжийг олгох болно. Уурхай
хаагдсаны дараахи хяналтын хугацааг Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын яамтай зөвшилцөн
эцэслэх Уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөнд тогтоож өгөх бөгөөд уг хугацаа нь
хамгийн багадаа 5 жил байна (Гүний Хоолой уст давхрагын гүний усанд үзүүлэх нөлөөллийн
талаар 5.4.5 хэсэгт тайлбарласан ба уг нөлөөлөл тодорхой болоход нилээд урт хугацаа
шаардагдах болно).
Нөлөөллийн ач холбогдол
Түр урсацын ойр орчимд их хэмжээний ажил хийгдэх барилгын ажлын үе шатанд гадаргуун
усанд үзүүлэх нөлөөлөл хамгийн их байх юм. Түр урсацад үзүүлж буй аливаа нөлөөлөл, саад
бэрхшээл нь зөвхөн хуурай улиралд гарах тул нөлөөлөл нь гадаргуун усанд гэхээсээ
илүүтэйгээр гүний усны урсгал болон булаг шандтай холбоотойгоор үүснэ. Эдгээр нөлөөлөл нь
богино хугацааны байх ч үйл ажиллагааны зөв зохицуулалтын дүнд урт хугацааны нөлөөлөл
нь үйлдвэрлэл болоод уурхайн хаалтын хугацаанд маш бага байх болно.

5.4.4 Гүний ус ашиглалт, Галбын Говь болон Уурхайн лицензит талбайгаас ус
татах
Нөлөөллийн шинж байдал
Уурхай болон холбогдох дэд бүтцийг барьж байгуулах, ашиглах явцад Уурхайн лицензит талбай
болон мөн түүнээс Монгол, БНХАУ- ын хил хүртэлх төслийн дэд бүтцийн зурвас талбайн гүний
усны нөөцөд үзүүлэх олон тооны шууд болоод шууд бус нөлөөлөл үүсэх юм. Барилгын ажил,
үйлдвэрлэл, кэмпийн хэрэгцээнд ус ашиглах болон уст давхарга аюултай бодисоор бохирдох
зэргээс дээрхи шууд болон шууд бус нөлөөллүүд үүсэж болохоор байна. Үүнээс гадна замын
барилгын ажилд харьцангуй бага хэмжээний ус шаардагдах болно.
Ундай голын голдиролыг өөрчилснөөр хурдас дундуур урсах гүний усны урсгалд саад учрах ба
уг усаар тэжээгддэг Уурхайн лицензит талбайн доор байрлах булаг шанд болоод малчдын
худгийн усны хэмжээ тогтвортой байхад сөргөөр нөлөөлөхөөр байна. Энэхүү нөлөөлөл нь маш
богино хугацааных байх бөгөөд уг нөлөөллийг нам гадаргад суулгасан голдирол өөрчлөх усны
хоолой байгуулах замаар бууруулах болно.
Уурхайг хаах үед бий болох гол нөлөөлөл нь ил уурхай, цаашлаад блокчилон олборлолтын
(газрын гадаргад хагарал үүсэх үед) үед гүний ус ашигласнаас орчмын газрын даралт багасах
асуудал юм.
Бууруулах арга хэмжээ
Ундай голын дагуух дэд давхаргын урсгалыг ашиглах
Уурхайн лицензит талбай дотор Ундай голын голдиролыг өөрчлөх шаардлагын дагуу Ундай
хурдас дахь дэд гадаргуун урсгалаас тэжээгддэг Уурхайн тусгай завшөөрлийн талбайн доорхи
булаг шандууд нөлөөлөлд өртөж болзошгүй юм. Урсгалыг ашиглах зорилгоор эдгээр урсгалын
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чиглэлийг газар доор суурилуулсан хоолойгоор дамжуулан өөрчлөх замаар нөлөөллийг
бууруулах юм. Үүнд дараахи зарчмуудыг баримтална:


Дэд давхаргын урсгалыг бүрэн хангахаар хийгдсэн нэмэлт ачаалал даах чадвартай 200
мм дотоод диаметр бүхий HDPE хоолой (тунадасны ширхэгийн хэмжээ, дүн шинжилгээ
3
8
болон урсгалын хурд цагт 2.3 м байхаар тооцож гаргав );



Ундай доод хэсгээс 6 км урттай голдирол өөрчлөх хоолой нь ХЧО- ын (Зураг 5.1-ийг
харна уу) баруун захаар дайран Уурхайн лицензит талбайн урд захад байрлах ХЧО- ын
доод талд суурилуулсан хязгаарлалтын ханаас урагшаа Ундай голтой эргэж нийлэх ба
Бор Овоо булагтай төстэй хагас-байнгын гадаргуун усны тогтоц үүсгэнэ;



Ундай хурдаст байх оролт гаралтын байгууламжууд;



Хоолойн дагуу 16 хяналтын нүх гаргана.

Хоолойн диаметрийг сонгохдоо лазер чиглүүлэгч хэрэглэн хоолойг суулгаж, судалгааны дүнд
тооцоолсон өргөн болох 100 мм диаметртэй хоолойг тавьсан ч уг хоолой зарим газраар хазайх
шинжтэй байна. Хазайлт үүссэнээс нарийн ширхэгтэй шавар хурдас хоолойруу орох боломжтой
тул усны урсгалд саад учрахаас сэргийлэн илүү өргөн диаметртэй хоолойг сонгов. Хурдас
хоолойруу нэвтрэх боломжийг багасгах зорилгоор хоолойн оролтын байгууламжийн загварыг
дараахи байдлаар гаргав:


Хоолойн урсгалын эхэн болон төгсгөлд нийт хэмжээ нь голын өргөнтэй ижил хэмжээтэй
олон жижиг өрөмдсөн сувгийг суурилуулсан байна. Хоолой нь өөрөө ус зайлуулах
системтэй бөгөөд оролт дээр ус нэвтрүүлэх чанарыг сайжруулах үүднээс тус бүр 50 мм
диаметртэй олон сувгуудыг байршуулах юм;



Жижиг сувгууд бүхий хоолойн оролтын хэсгийн эргэн тойронд чулуун суурьтай (150 мм)
-4
хайрган бүс байгуулах ба уг бүсээр секундэд 10 м- ээс их хурдас нэвтрэх болно;



Хайргыг хоолойруу хурдас орохоос сэргийлэн шүүлтүүрээр бүрхэнэ. Шүүлтүүр нь голын
аллювийн давхаргаас авсан цэвэрлэсэн элсэрхэг хайрга/хайргархаг элсээс бүрдэх ба
энэ нь Ундай аллюваас нэвтрүүлэх чадвараараа илүү байх юм. Уг шүүлтүүр нь 0.5 метр
өргөн байна;



Голын ёроолд оролт гаралтын нөлөөллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1 м гүн ухалт хийх ба
голын шал дээгүүр 1 метр зузаан чулуун хамгаалалт хийн аливаа гэмтлээс сэргийлнэ;



Хоолойн төгсгөлд зуны цагт хиймэл горхируу ус урсах, харин өвөл газар хөлдсөн үед
усыг Ундай аллювийн уст давхаргаруу урсгах боломжийг олгох зорилгоор салгагч
хайрцаг байрлуулна.

Уурхайн лицензит талбайн ус шавхах менежмент болон хяналт
Уурхайн лицензит талбай даяар гадарга дахь материалууд болон өгөршсөн суурь чулуулаг
бүхий нам давхрагын гүний усны систем зонхилж байна. Ундай хайрга бүхий уст давхарга (усны
судлын дагуух уст давхаргыг үүсгэсэн), элс, шавар, өгөшрсөн болон хагаралд орсон суурь
чулуулаг зэрэг гадаргуун материалуудын хоорондын холбоо янз бүр бөгөөд ерөнхийдөө
өгөршсөн суурь чулуулгийн бага зэрэг шингэн нэвтрүүлэх чадвараар хязгаарлагдана. Одоогоор
өгөршсөн суурь чулуулгийн усыг шавхах ажил хийгдээд байна.
Загварчилсан гүний усны нөлөөллийн бүс
Төсөл үйлдвэрлэлийн шатандаа орон ил уурхайг байгуулах үед Дөрөвдөгчийн болон нилээд
сүүлд хуримтлагдсан хурдас, мөн зарим хэсэг нь гадаргуун уст давхаргыг үүсгэх уурхайн
талбайн өгөршсөн, хагаралд орсон суурь чулуулгаас ус шавхах шаардлага гарах юм. Анхны
9
судалгааг Оюу Толгойд зориулан 2004- 2006 онд хийсэн бөгөөд уг судалгаагаар уурхайруу ус
урсан орох боломжийг үнэлж нөлөөллийн талбайг тодорхойлох зорилгоор бага хэмжээний

8

Найт Пийзолд ХХК, 2005; Оюу Толгой төсөл, Ундай голын голдиролыг өөрчлөх техник-эдийн засгийн
үндэслэл, 2005 оны 5 сар, Ref: PE601-0001/18, Засвар 1
9

Эко Трэйд (2006), Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний
тайлан, Олборлолт ба баяжуулалт, 2006 оны 5 сар
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цуглуулсан мэдээлэл дээр тулгуурлан ил болон гүний уурхайн гүний усанд үзүүлэх болзошгүй
нөлөөллийг тодорхойлсон байна. Гүний уурхайн блокчилон олборлолтын орчмын газрын
гадаргад суулт үүссэнээс гадаргатай ойр гүний ус блокчилон олборлолт хийгдэж буй талбайруу
нэвтэрч болзошгүй тул энэхүү асуудлыг тооцон загварыг хэд хэдэн хувилбараар гаргав.
Хуучны таамаглалыг (хөрсний дотоод хаалт, саадыг тооцоогүй, зөвхөн аллюв, хөрс, өгөршсөн
10
суурь чулуулаг, суурь чулуулаг зэрэг хэсгийг тооцсон ) ашигласан эдгээр загваруудаас харахад
1 м үеийн өндөртэй зурагт 8 км тутам ойролцоогоор 10 км эллипс хэлбэртэй уналт үүснэ гэж
таамагласан байдаг. Уурхайн усыг шавхаснаас үзүүлэх нөлөөлөл бүх талбайг хамарсан газрын
гадаргуун суулт үүсгэнэ гэсэн хэтрүүлсэн үнэлгээн дээр үндэслэсэн тул уг хуучны загварт үеийн
өндрийг 1 м- ээр авсан байна. Үүсэж болох тоосны тархалт зэрэг бусад хүчин зүйлсийн хамт
энэхүү анхны судалгааг малчдыг нүүлгэн шилжүүлэхэд чиглэсэн 10 км- ийн бүсийг
тодорхойлоход ашигласан байна (Хэсэг C10: Газар ашиглалт болон Нүүлгэн шилжүүлэлт- ийг
харна уу).

10

Босоо чиглэлд ус нэвтрүүлэх чадвар өдөрт тус тус 1, 0.08, 0.005, ба 0.0005 м байх ба хэвтээ чиглэлд нэг
шатлал бага байхаар авав
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Зураг 5.5: Ашиглахаар төлөвлөж буй Өмнөд ил уурхайн ойролцоох Оюу Толгойн барилгын шатны усан хангамжийн худаг

Тайлбар: Барилгын ажилд шаардагдах усан хангамжийн эх үүсвэрүүдийн байршлыг төлөвлөж буй ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгийн талбайн зурагтай
давхцуулсан байдал
Oюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page|22 of 78

Энэхүү суурь загварчлалаас гадна бүтээн босголтын үеийн усан хангамжинд ашиглагдаж
байсан зэрэг нилээд олон нэмэлт цооногууд гаргаад байгаа ба энэ нь хурдасны давхрагуудын
ус нэвтрүүлэх чадварыг бодитоор үнэлэхэд нэмэр болсон юм. Оюу Толгой нь олборлолтын
тусгай зөвшөөрөлдөө зориулан олон төрлийн усны сорил болон геотехникийн судалгааг
багтаасан гүний усны загварын судалгааг хийхээр болоод байгаа бөгөөд энэ ажил одоогоор ид
хийгдэж буйн дээр шинэ загварыг 2012 онд боловсруулж дуусна. Анхны алхамын хувьд Уурхайн
лицензит талбайгаас цуглуулсан одоогийн тоо баримт дээр үндэслэн бодит ус нэвтрүүлэх
чанарыг ашиглаж эхний энгийн загварыг эргэн харсан байна.
1 метр үеийн өндөртэй загварыг ийнхүү эргэн харснаар ХЧО, Ундай гол болон түүний салаа,
ХХБ- ийн ихэнхи талбайн доорхи ил уурхайн олборлолтын эцэст уурхайгаас ойролцоогоор 5 км
газарт усны түвшин бага зэрэг буурахаар тооцоологдсон байна. Эхний загварт дурдсан 1 метр
үеийн өндөр нь усны түвшинг хамгийн ихээр бууруулахад ойролцоогоор авсан хэмжээ бөгөөд
энэ загварт ашиглагдсан тоо, баримт нь гүний усны талбайн гаднахыг бүрэн итгэлтэйгээр
сайжруулахад хангалтгүй юм. Энэ талбай дотор малчид, булаг шанд (Бор Овоогоос өөр) болон
гүний уснаас хамааралтай ямар нэг ургамал зэрэг өөр гүний ус ашиглагчид байхгүй (Бүлэг В7A:
Биологийн төрөл зүйлийг олон янз байдлын суурь судалгааг харна уу). Анхны загвараар
нөлөөллийн талбай том байсан бөгөөд уг талбайгаас малчдын худгийг шилжүүлсэн байсан тул
уг сайжруулсан загварын нөлөөллийн талбайд малчдын худаг ороогүй байна.
2012 онд гарах загварт нэмэлт үе, давхарга болон тэдгээрийн ус нэвтрүүлэх чанар, бүтцийн
талаарх мэдээлэл орсон тул газрын хэвлий дэх суулт нь хэмжээний хувьд илүү жижигрэн хэлбэр
нь жигд бус байхаар урьдчилан тооцоологдоод байгаа бөгөөд Уурхайн лицензит талбайн
геологийн бүтцийг илүү сайн тусгах болно. Улмаар энэ нь Оюу Толгойн хувьд өгөршсөн болон
хагарал үүссэн том талбайг хамарсан суурь чулуулгийн болон усны урсгалыг дагасан шугаман
уст давхарга зэрэг давхаргууд доош суух болзошгүй нөлөөллийг итгэлтэйгээр үнэлж чадахуйц
загварыг боловсруулах боломжийг олгох юм.
2012 шинэчлэгдэх гүний усны загвар нь гүний усны түвшин буурах нөлөөлөлд өртөх талбайг
хянах, мөн лицензит талбай болон Ундай салаа хэсгүүд нь уг нөлөөлөлд өртөхгүй байх
нөхцлийг Оюу Толгойд олгох юм. Оюу Толгойн зүгээс уг мэдээллийг малчдад Оролцоонд
түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр (энэ бүлгийн дараагийн хэсгүүдэд
дурдагдана) зэрэг төрөл бүрийн хурал, цуглаанаар дамжуулан хүргэх болно.
Ундай голд үзүүлж буй нөлөөллийн хяналт шинжилгээ
Одоогийн хяналт шинжилгээний тогтолцоо нь Ундай голын орчмын өгөршсөн суурь чулуулгаас
барилгын ажилд шаардагдах усыг хангаснаас үүдэн гүний усны түвшин доошилж буй талаар
болон Ундай голын дагуух бага гүний шугаман уст давхрагын усны түвшин буурч буй талаарх
тодорхой үнэлгээг гаргаж чадахгүй байна. Гэсэн хэдий ч Ундай хэсгээс доогуурх өгөршсөн суурь
чулуулаг дахь гүний усны түвшин буурсан байгаа нь хэмжилтээр тогтоогдсон ба энэ нь Бор
Овоо булгийн түвшин буурч байгаа мэдээлэлтэй мөн таарч байгаа юм. Хэдийгээр шууд
нөлөөлөл үүссэн байгаа нь батлагдаагүй ч Оюу Толгойн зүгээс төслийн хэрэгцээнд ус
ашигласнаас үүдэн уг нөлөөлөл үүсэж байна гэж үзэн хиймэл булгийг байгуултал одоо байгаа
булгийг зөөврийн усаар (усны саваар) хангах замаар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авсан
байна. 2011- 2012 онуудад аллювийн хурдас болон өгөршсөн суурь чулуулгийн хоорондын
холбоог нарийвчлан тодорхойлох ажлууд төлөвлөгдсөн байна. Эдгээр өгөгдлүүдийг чулуулаг
хоорондын нэвтрэх чанарыг тэр дундаа эдгээр аллювийн хурдаст үүсэх болзошгүй нэвчилтийг
нарийвчлан үнэлэх зорилгоор уурхайн шинэ загвар боловсруулахад ашиглах болно.
Пьезометрийн өгөгдөлтэй нэгтгэсэн энэхүү хяналт шинжилгээ нь Оюу Толгойн зүгээс Ундай
голын хязгаарлалтын ханын үүрэг хэр үр өгөөжтэй байгаад үнэлэлт өгөх, Ундай голын
голдиролыг өөрчилсөн хэсгээс ус шүүрч байгаа эсэхийг тогтоон үнэлэх боломжийг бий болгож
байна.
Ундай голын аллювийн хурдаснаас ус шүүрч, тэр нь доод урсгалын булаг шанд болон гүний ус
хэрэглэгчдэд нөлөөлөл үзүүлэх нь загвараар тодорхойлогдон, хяналт шинжилгээний сүлжээгээр
батлагдсан нөхцөлд Оюу Толгой нь голын голдиролыг өөрчлөх сувгийн байгууламждаа
өөрчлөлт оруулна. Ундай голын голдирол өөрчлөх шугам хоолойн орчмын газрын даралт
бууран гүний усны түвшин доошилсноос улирлын шинж чанараас үл хамааран хоолойгоор гүйх
усны түвшин эрс багасах зэрэг нөлөөлөл илэрхий мэдэгдэж болно. Хэрэв хор хөнөөл, нөлөөлөл
нь ийнхүү баримттай харагдаж байсан бол Оюу Толгой нь ажиглалтыг батлан, илүү
тохиромжтой инженерийн шийдлийг олох зорилгоор ил уурхай болон Ундай голын илүү сайн
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загвараар дамжуулан нөлөөллийн зэргийг хэмжих байсан. Гүний усны түвшин буурах, суурь
чулуулаг болон аллювийн хоорондын ялгаа ихсэх зэрэг нөлөөллүүд үүссэн тохиолдолд уг
нөлөөллийг Оюу Толгой хүлээн зөвшөөрч байгаа ба эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг
боловсруулах хэрэгтэй юм.
Ундай голын голдиролыг өөрчилснөөс болон Ундай голын анхны урсгалын дагуу 2.5 км урт зайд
ХЧО- ыг барьж байгуулснаас шалтгаалан Бор Овоо булаг устаж үгүй болох юм. Уг нөлөөллийг
бууруулахаар орлуулах булгийг ХЧО- ын доор хязгаарлалтын далангийн урд талд Ундай голын
анхны урсгал дээр байгуулахаар болоод байна. Хязгаарлалтын далан байгуулах зорилго нь
шинэ булгаас ил уурхай руу шүүрэх усыг багасгах, мөн ХЧО усаар угаагдан уг булаг болоод
Ундай хэсэгт байрлах бусад холбогдох гүний усруу нийлснээс үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллийг
2
багасгах нөхцлийг хангах асуудал юм. Одоогийн Бор Овоо булаг нь ойролцоогоор 40м талбайг
хамардаг боловч нийт талбайн зөвхөн багаахан хэсэг нь гадаргуун унданд хэрэглэж болох ус
2
байдаг (40 м талбайн ихэнх нь булгийн орчмын талбай бөгөөд мал ус уухдаа энэ талбайг
2
ашигладаг). Уг булгийг шинээр орлуулахдаа тус бүр нь 13 м талбай бүхий Бор Овоо булгийн
одоогийн талбайтай дүүцэхүйц 3 хиймэл усны ундрагыг байгуулах юм. Задгай усны нэг адил
эдгээр ундрагуудыг тойруулан чулуугаар тохижуулах ба ингэснээр жижиг амьтад ус уухдаа
11
живэх аюулгүй байх болно.
Бор Овоо булгийг орлуулах шинэ булгийг байгуулах инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл нь
2012 оны 3-р улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн Ундай голын голдиролыг өөрчлөх болон
бусад холбогдох ажлуудын нарийвчилсан зураг төслийн нэг хэсэг юм. Булгийг орлуулан сэргээх
зураг төслийн гол шалгуур нь уг булаг голын голдиролыг өөрчилсөн хоолойгоос усаар хангагдан
мал сүрэг, зэрлэг амьтад булгаас ундаалах боломжийг бий болгох явдал болно. Бор Овоо
булгийг орлуулан сэргээх гол зорилго нь, түүний бүх булаг шанд болон худгийг одоо байгаатай
нь харьцангуй ижил түвшинтэй байлгахад оршиж байна. Орлуулах булгийн байршлыг
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын үнэлгээний баг болон малчидтай зөвшилцсөний
үндсэн дээр сонгосон ба нөлөөллийг багасгах үүднээс ХЧО, хязгаарлалтын ханаас тодорхой
боломжийн зайд Ундай голтой ойр, мөн өмнөх булгийн байршилтай төсөөтэй газрын гадаргуу
бүхий газар байрлах юм. Уг хиймэл булгийг 1:4 налуутай шатгүй байхаар, мөн булгийн ирмэгний
доогуур амьтад ус уухад тохитой байх үүднээс хоёр тийш 50 мм урттай нүхийг элсээр дүүргэн
тохижуулах болно.
Суурилуулсны дараагаар систем зөв ажиллаж байгаа эсэх, мөн голдирол өөрчлөх системээр ус
үр ашигтайгаар урсах нөхцлийг бүрдүүлэхэд инженерийн ажлууд шаардлагатай байгаа эсэхийг
мэдэх зорилгоор гүний усны хоолойгоор урсах урсгалыг хянах болно. Оюу Толгой нь газар
доорх уурхайн олборлолтын хугацаагаа авч үзсэн ч гэсэн Ундай голын чиглэл нь өөрчлөгдсөн
урсгалаар дамжуулан гүний усыг идэвхтэйгээр зохицуулах шаардлагатай бөгөөд олборлолт
явуулж байх хугацаанд ил уурхайгаас үзүүлэх аливаа нөлөөлөл илэрхий байсан тул тухайн
нөхцөл байдлыг засч залруулах зорилгоор шаардлагатай хөрс хуулах төхөөрөмжийг ажиллуулж
байв. Үүний дээр хэрвээ ус ашиглалтаас гүний усны түвшин доошилж голдирол өөрчилсөн
хэсгийн доод урсгалд тодорхой нөлөөлөл үзүүлсэн (булаг шанд болоод худгийн усанд нөлөөлөх
г.м.) бол Оюу Толгой хоолойн оролтыг доод урсгалын дагуу цааш нь зөөх байсан бөгөөд
ингэснээр гүний ус ил уурхайн нөлөөллийн бүсийн доод налууруу чөлөөтэй урсах юм. Ил
уурхайг хаахад мөн блокчилон олборлолт дуусхаас өмнө ил уурхайн ойр орчмын гүний усны
түвшний бууралт аль хэдийн тэнцвэртэй байдалд хүрсэн байх болно. Уурхайг хаасны дараа
газрын гүний талбай усаар дүүрсэнээр газрын гүний объектуудын ойр орчимд гүний усны
түвшний бууралт аажмаар багасах ба эцэст нь орон нутгийн гүний усны түвшний бууралт зогсох
юм. Үүнийг 2012 онд загварчлах ба уурхайн ашиглалтын хугацаанд цуглуулсан өгөгдлүүд дээр
үндсэлэн шинэчлэх болно.
Ундай болон Будаа голын салаануудын санал болгож буй голдиролыг өөрчлөх зураг төсөл нь
түр зуурын урсгал усны гадаргуун болон үндсэн урсгалд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах болно.
Булаг, шанд, малчдын худаг болон бага гүний уст давхаргыг бүгдийг нь хамарсан Оюу Толгойн
одоогийн хяналт шинжилгээгээр дамжуулан голын голдирол өөрчлөлтийн үр өгөөжийн хяналтыг
явуулах юм. Үүний дээр Уурхайн лицензит талбайн гүний усны загварыг шинэчлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх зорилгоор 2012 оны эхээр пьезометр болон усны урсгал хэмжигч суурилуулахаар
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СМЕК 2011; Оюу Толгой төсөл: Голын голдирол өөрчлөх инженерийн нарийвчилсан тайлан, Ref A2MW90-K487, 2011 оны 9 дүгээр сарын 5
Oюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page|24 of 78

төлөвлөөд буй бөгөөд тэдгээр шинэ тоо, мэдээллийн цэгүүд нь Оюу Толгойн зүгээс тухайн
чигийг өөрчилсөн голын голдиролд ирж буй болон гарч буй урсгалыг хэмжих мөн хур тунадасны
хэмжээ ихэсч үер буусан тохиолдолд Ундай голын хурдас дахь гүний усны түвшин хэрхэн
нэмэгдэж буй талаар нэмэлт мэдээлэл авах нөхцлийг бий болгож байгаа юм. Түр урсацын
болоод гүний усны загварын талаарх мэдээллүүд хугацаа өнгөрөхөд элэгдэл, хурдаст гарах
өөрчлөлтийг үнэлэхэд ашиглаж болох голын талаарх өгөгдлийг эдгээр судалгаанууд нь гаргаж
өгөх болно. Ундай голын голдиролын өөрчлөлтийн хувьд энэхүү судалгаа нь голдиролын
өөрчлөлтийн урсгалын хурдаст үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх боломжийг олгож байгаа юм.
Голдирол өөрчлөх сувагруу ус урсан орох хурд төлөвлөсөн ёсоор ойролцоогоор 1.2 м/с, харин
3
хамгийн их урсгал секундэд 241м байхаар тооцоологдсон байна. СМЕК- ийн хийсэн
геофизикийн судалгаанд харуулснаар голдирол өөрчлөх сувгийн зарим хэсэг нь чулууны орой
дээр байрлаж байгаа бөгөөд стандарт жилийн урсгалын хурд төлөвлөсөн нөхцлөөс бага
байхаар байна. Голдирол өөрчлөх сувгийг элэгдлээс хамгаалах ажлууд шаардлагагүй болно.
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох уурхайн БОННБҮ- ний хүрээнд Оюу
Толгойгоос авч явуулж буй ажлууд уурхайн үйл ажиллагаа урсгал усанд сөргөөр нөлөөлөөгүй
байх явдлыг ханган, булаг шандад үзүүлэх нөлөөллийг багасгаж усан хангамжийн олон
12
хувилбарыг боловсруулахад оршиж байна . Оюу Толгой нь Уурхайн лицензит талбай доторх
Ундай голын усны чанар, хэмжээг хадгалан, хамгаалж Ундай голын голдиролыг өөрчилснөөр
түүний ус үр дүнтэй салаалан урсаж, урсгалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх явдлыг хангахын тулд
Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн үзүүлэлтүүдэд хяналт шинжилгээ хийхээр төлөвлөөөд
байгаа юм. Үүнд ХЧО- оос өмнөд зүгт Ундай голын урсгал дагуух Бор Овоо булгийг орлуулах
гадаргуун усны тогтмол эх үүсвэрийг бүрдүүлэх ажлыг мөн багтааж байна. Уг шинээр байгуулах
орлуулах булаг нь өмнөх булгийн үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж чадахгүй, эсвэл төслийн
нөлөөлөлд өртсөн тохиолдолд уг булгийг дахин байгуулах юм.
Булаг, шанд
Усны хяналт шинжилгээний нэг хэсэг болгон олборлолтын үйл ажиллагааны үеэр хийгдэж байх
булаг, шандын хяналт шинжилгээнд тэдгээрийн сар бүрийн зурган мэдээ бүртгэл (булаг,
шандын тухайн үед байгаа усны хэмжээг нүдэн баримжаагаар үнэлэх) болон усны цахилгаан
дамжуулах чанар, pH, физик-химийн үзүүлэлт болон голлох ион, бусад нийтлэг металлуудын
лабораторийн шинжилгээг багтаасан усны чанарын улирал тутмын дээж сорил (ус хөлдөөгүй
13
үед) багтана. Хэрвээ булаг, шандын усны түвшин мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж (багасах г.м.) ган
гачиг, малчдын тухайн булгаас ус авах явдал өөрчлөгдсөн, усны pH болон бусад металлын
агууламж өөрчлөгдсөн зэргээс шалтгаалаагүй тохиолдолд уг нөлөөлөл төслийн үр дагавараас
үүссэн гэж үзнэ. Оюу Толгойн үйл ажиллагааны улмаас усны тогтвортой байдалд ямар нэг
нөлөөлөл үзүүлж байгаа нөхцөлд тухайн нөлөөллийн цаад шалтгааныг олж тогтоон, төслийн
улмаас бий болсон тухайн нөлөөллийг засах зорилгоор инженерийн шийдлийг боловсруулна.
Авч хэрэгжүүлэхээр болсон шийдлийг орон нутгийн малчдын бүлэгтэй хэлэлцэн санал нэгдсэн
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бөгөөд харин тухайн булаг шандад бий болсон нөхцөл байдал
(тухайлбал хур тунадасны хэмжээ багасах) байгалийн жамаараа үүсч бий болсон байвал Оюу
Толгойн зүгээс тухайн булаг шандын усны нийлүүлэлт, хугацааг ахин сэргээх явдлыг хангах
хувилбарыг дэвшүүлнэ. Булаг, шандын шинж байдлын үнэлгээ нь орон нутгийн гүний усны
түвшин, малчдын худгийн түвшин, болон голын ус хэмжих цэгүүдийн хяналт шинжилгээтэй нягт
холбоотой байх юм. Энэхүү усны нөөцийн хяналт шинжилгээний цогц арга хэмжээ нь булгийн
усны түвшний аливаа өөрчлөлтийн (эерэг болон сөрөг) илүү нарийвчилсан үнэлгээг хийх
боломжтой болгох бөгөөд энэ цогц арга хэмжээ нь мөн булагт үзүүлж буй нөлөөлөл нь зөвхөн уг
булагтай холбоотой, эсвэл том талбайг хамарсан нөлөөллийн нэг хэсэг, эсвэл бүс нутгийн
гадаад өөрчлөлтөөс хамаарч байгаа эсэхэд үнэлгээ хийхэд маш их ач холбогдолтой юм.
Оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээ (ус)
Орон нутаг, нийгмийн асуудал эрхэлсэн хэлтсээс (ОННАЭХ) хэрэгжүүлж байгаа Оролцоонд
түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний (ОТБОХШ) хөтөлбөрийн гол зорилго нь

12

Оюу Толгой төсөл, Боть III: Оюу Толгойн олборлох болон баяжуулах байгууламжууд. 2006 оны 5 сар.
Эко Трэйд ХХК
13

Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гэж өгөгдөлд 2-оос илүү стандарт хазайлт үүсэж байгаа тохиолдлыг хэлнэ
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байгаль орчны хяналт шинжилгээнд орон нутгийг оролцуулах, Оюу Толгой төслийн байгаль
орчны үйл ажиллагааг орон нутагт илүү тодорхой танилцуулах, орон нутгийн байгаль орчны
мэдлэгийг дээшлүүлэх асуудлууд болно. ОТБОХШ- ний хөтөлбөрийн гол хэсэг нь 2011 оны
дундуур эхний 9 малчдын дунд хэрэгжиж эхлээд цаашид 26 малчдыг хамруулсан Оролцоонд
түшиглэсэн усны хяналт шинжилгээний (ОТУХШ) хөтөлбөр юм. Эдгээр малчид бүгд Оюу
Толгойгоос тарааж өгсөн багаж, төхөөрөмжийн тусламжтайгаар өөрсдийн худгийн усны түвшинг
2008 оноос хэмжиж эхэлсэн бөгөөд эдгээр малчид нь Оюу Толгой болон Гүний Хоолойн орчимд
амьдардаг. Малчдыг гүний усны түвшинг хэрхэн хэмжих талаар сургалтанд хамруулсан ба
хэмжилтийн үр дүнг малчид өөр хоорондоо болоод бусад талуудтай 3 сар тутам хэлэлцэн
хянаж, мөн Оюу Толгойн хяналт шинжилгээний бусад томоохон хөтөлбөрийн үр дүнтэй
харьцуулдаг байна. Энэ нь тэдэнд Оюу Толгойн хөтөлбөрийг ойлгож өгөгдлийн үр дүнд итгэх
боломжийг олгодог юм. Малчдын хийж буй хяналт шинжилгээ нь Оюу Толгойн хяналт
шинжилгээний чанарын хяналт, шалгалтын дагуу явагдах ба өөрчлөлт орж байгаа эсэхийг
үнэлж баталгаажуулах зорилгоор өмнөх өгөгдлүүдтэй харьцуулах болно. Малчид малаа
усалснаасаа өмнө болон дараа нь гүний усны түвшинг хэмжсэн өгөдөл нь жирийн хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд цуглуулах боломжгүй тул Оюу Толгойн өгөгдлийг баяжуулж
байгаа юм.
Малчдын хийж буй хяналт шинжилгээнээс гадна Ханбогд сумын дунд сургуулийн 8- р ангийн
сурагчид хими, биологи, физикийн хичээлийн дадлага ажил болгон хамтарсан усны хяналт
шинжилгээний
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд
оролцож
байгаа
ба
мөн
www.worldwatermonitoringday.org, www.worldwatermonitoringday.org- ийн (WWMD) гишүүнээр
элссэн байна. Энэхүү санаачлагыг дэмжихээр Оюу Толгойн албан ёсны цахим хуудсаар
дамжуулан олон тооны хичээлийн багаж хэрэгсэлийг худалдан авч өгсөн бөгөөд сурагчид зуны
даалгавар болгон өөрсдийн гэрийн худгийн усны чанар болоод Ханбогд сумын гадаргуун усны
судалгааг хийжээ. Оюу Толгой хичээлийн жилийн эхэнд сурагчдын бэлтгэсэн эдгээр
өгөгдлүүдийг нэгтгэхэд дэмжлэг үзүүлж WWMD- ийн сүлжээрүү сурагчдын нэрийн өмнөөс
явуулах юм. Ингэснээр сурагчид өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэг усны чанарыг бусад
оронтой харьцуулах боломжтой болно.
Урсгалын голдирол өөрчлөх болон шинээр байгуулах булаг нь энэхүү ОТБОХШ- ний
хөтөлбөрийн нэг хэсэг юм. Горхи, булаг болон малчдын худгийн усны түвшин, чанарын хяналт
шинжилгээг нээлттэй ил тод байдлаар явуулснаар төсөл болон орон нутгийн малчдын хооронд
итгэлцлийг бий болгох болно. Уг хяналт шинжилгээ нь булгийн усыг мал болон зэрлэг амьтад
ашиглах үнэлгээг мөн багтаана. Хэрэв аливаа асуудал үүсвэл Оюу Толгойн зүгээс орон нутгийн
нөлөөлөлд өртсөн малчидтай хамтран харилцан хүлээн зөвшөөрөх шийдлийг боловсруулан
хэрэгжүүлж хянах болно (жишээ нь шинээр худаг гаргах замаар усны өөр эх үүсвэрийг бий
болгох). Хяналт шинжилгээний үр дүнд нилээд ноцтой асуудал үүссэн нь илэрвэл Оюу Толгой
нь голын голдирол өөрчилж буй асуудлыг дахин төлөвлөж, инженерийн зураг төслийг гаргахаар
амлалт өгч байгаа юм.
Одоогийн малчдын худгийн хяналт шинжилгээний үр дүнд хур тунадас, үерийн үеэр худгийн
усны түвшний үзүүлж буй хариу үйлдлийн хурд, хэмжээ, орон нутгийн уст давхаргын ус
ширгэлтийн график зэргийг багтаасан малчдын усны түвшний байгалийн хэлбэлзлийг
тогтоогоод байна (Хэсэг B6.5.1- ийг харна уу). Тус тоо, баримт нь малчдын худгийн үндсэн шинж
чанарын гол үзүүлэлт, мэдээлэл болох бөгөөд улмаар төслийн нөлөөлөл, усны түвшин хэр
буурч байгаа болон түүний хэлбэлзэл хэр байгаа эсэхийг тогтоох боломжийг олгоно. Тухайн
асуудлын мөн чанарыг тогтоосноор (төсөлтэй холбоотой нөлөөлөл, ган, гачгаас үүдэлтэй, уур
амьсгалын өөрчлөлт г. м.) Оюу Толгойн зүгээс хариуцлагатай хөршийн үүднээс хандан, усны
түвшин, чанартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд малчидтай хамтран ажиллана. ОТБОХШний хөтөлбөрийн хажуугаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар илүү өргөн хүрээний үнэлгээ
хийн тэдгээр асуудлуудыг малчидтай хэлэлцэх зорилгоор энэхүү үйл ажиллагааг давхар авч
хэрэгжүүлэх юм. Оюу Толгойн зорилго нь малчидтай хамтран ажиллаж тэд болон тэдний мал
өмнө нь хэрэглэж байсан хэмжээндээ усаа хангалттай хэрэглэх нөхцлийг хангахад оршиж
байна.
Уурхайн хаалт
Төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд боловсруулж, сайжруулсан хяналт шинжилгээ нь төслийн
үйл ажиллагааг зогсоож, уурхайг хаасны дараа ч үргэлжлэх болно. Төслийг хаасны дараа
хяналт шинжилгээ нь гүний усны өөрчлөлтийг хянахад тохиромжтой болж зохицох ба гүний усны
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чанар хэмжээнд аливаа нэмэлт томоохон нөлөөллүүд үүсэхгүй байх нөхцлийг хангах юм. Энэ нь
мөн малчдын хийж буй тогтмол хяналт шинжилгээ болон худгийн хяналт шинжилгээг хамрах
болно. Хяналт шинжилгээг явуулах хугацаа нь өмнөх өгөгдлийн тогтвортой байдлаас
шалтгаалах боловч улирал тутам хийгдэх төлөвтэй байна. Энэхүү хяналт шинжилгээ нь цаашид
Оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг байсаар
байх ба хяналт шинжилгээний цаашид үргэлжлэх хугацааг үйлдвэрлэлийн явцад бүх талуудтай
зөвшилцөж хяналт шинжилгээний өгөгдлийн түүх дээр үндэслэн тогтоох юм. Оюу Толгой ус
зайлуулснаас үүсэх нөлөөлөл нь нам давхрагад илэртэл хэдэн арван жил болно гэдгийг хүлээн
зөвшөөрч байгаа ба уурхайн хаалтын хугацаанд зохих хяналт шинжилгээний горимыг тогтоон
шаардлагатай тохиолдолд бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.
Барилгын ажилтай холбоотойгоор Уурхайн лицензит талбайн гаднах ус шавхах ажил
Барилгын ажлын явцад төсөл нь Уурхайн лицензит талбайн гадна хязгаартайгаар ус ашиглах
болно. Үүнд:
Дэд бүтцийн зурвас дахь барилгын ажилчдын түр суурин, цооногийн талбай болон усны
шугам суулгах түр сууринд зориулан ус ашиглах;
 Өрөмдлөгийн шаварт зориулсан нөхөн сэлбэх ус;
 Замын барилгын ажилд ашиглах ус.
Замын нийт урт 96.8 км ба барилгын 4 бүсэд хуваагдсан байна (хойноосоо урагшаа):


 Бүс 4: 19.4 км (хойд-ихэнх хэсэг);
 Бүс 2A: 27 км (төвийн хэсэг);
 Бүс 2B: 27 км (төвийн хэсэг);
 Бүс 3: 23.4 км (өмнөд-ихэнх хэсэг).
Шаардагдах усан хангамжийг замын дагуух бүс тус бүрээр тооцоолсон ба барилгын ажилд
шаардагдах нийт усны хэрэгцээний 25%- ийг барилгын ажлаас үүссэн тоосжилтыг бууруулахад
хэрэглэхээр тооцоолов. Энэхүү тооцоолол дээр үндэслэн усан хангамжийн 2 загварыг
боловсруулав. Үүнд:



Усны хэрэгцээний ихэнхи хувь нь барилгын ажлын эхний 6 сард шаардагдана (2011 оны
5- аас 10- р сард);
Барилгын ажил явагдах нийт 12 сарын хугацаанд тасралтгүй шаардагдана.

Худгаас усыг 24 цаг тасралтгүй шахна гэж тооцоолж байгаа бөгөөд барилгын ажилд шаардагдах
3
усыг (500м эзэлхүүнтэй) хадгалах байгууламжруу шахах юм. Хүснэгт 5.1- д хоёр загварын
хувьд шаардагдах усны хэмжээг харуулав.
Хүснэгт 5.1: Замын барилгын ажилд шаардагдах усан хангамж
Бүс

3

Нийт хэрэгцээ (m ; тоосыг
багасгахад шаардагдах нэмэлт
25%-ийг оролцуулаад)

6 сард шаардагдах
нийлүүлэлт (л/с)

12 сард шаардагдах
нийлүүлэлт (л/с)

Бүс 4

65,926

4.2

2.1

Бүс 2A

66,914

4.2

2.1

Бүс 2B

67,120

4.3

2.2

Бүс 3

57,371

3.6

1.8

Нийт

257,331

16.3

8.2

Барилгын ажилд шаардагдах усан хангамжид зориулан хэд хэдэн түр зуурын худаг ухах, Галбын
Говьд Оюу Толгойгоос өрөмдсөн байсан хайгуулын зарим цооногийг ашиглах шаардлагатай
болох бөгөөд Усны газраас эдгээрийг ашиглахыг зөвшөөрсөн байна. Оюу Толгойгоос өмнө зүгт
барьж буй эхний 32 км замын дагуу 17 газар ус байх магадлал бүхий цооногуудын байршлыг
тогтоож, өрөмдөж шалгасан.
Тэдгээрийн үр дүн болон Галбын Говийн төв хэсэгт байрлах замыг барих түр суурины
тохиромжтой байрлалыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр Оюу Толгойн зүгээс замын барилгын
ажилчдын түр сууринд хэрэглэх усыг Галбын Говийн олборлолтын худаг GG32 (барилгын
кэмпээс ойролцоогоор 9.3 км) болон CRMR10-WS02, CRMR10-WS03 гэсэн хоёр шинэ
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олборлолтын худгаас авахаар болов (Error! Reference source not found.-ийг харна уу). Үүнээс
гадна аж ахуйн зориулалтаар нэмэлт 5 худгийг гаргасан байна.
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Зураг 5.6: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын усан хангамжийн цооног

Oюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page|29 of 78

Галбын Говь дахь худгийн ундрага 4.5- 15 л/сек бөгөөд хэрвээ ашигласан тохиолдолд нэмэлт
цооногийн ундрага 0.6- 2.5 л/сек- ийн хооронд хэлбэлздэг. Галбын Говийн худгуудаас усыг 200220 метрийн гүнээс авах бөгөөд хамгийн ойрын малчны худгаас (Энгэнбад мод) өмнө зүгт
ойролцоогоор 9 км- т байдаг. Нэмэлт цооногын ус 90- 120 метрийн гүнд хагаралд орсон суурь
чулуулгийн уст давхаргаас гарах юм. Барилгын ажил дуусахтай зэрэгцэн бүх нэмэлт
цооногуудыг хаан битүүмжлэх бөгөөд ажиллаж буй худгуудыг малчдад хүлээлгэн өгөх болно.
Зам дагуух өөр ямар нэгэн гол, худаг уснаас авч хэрэглэхгүйн дээр Говийн Бага дархан цаазат
газраас ямар нэг байдлаар ус авч ашиглахгүй. Уурхайн лицензит талбай орчимд хийгдэх замын
барилгын ажилд шаардагдах усыг барилгын усан хангамжаас авах юм (Гүний Хоолой цооногийн
талбайн усыг оролцуулан).
Галбын Говьд одоо байгаа усны нөөцийн хэмжээтэй харьцуулвал барилгын ажилд
шаардлагатай усны хэмжээ болон эдгээр үйл ажиллагаанууд ямар ч тохиолдолд орон нутгийн
усны нөөцөд маш бага нөлөө үзүүлнэ. Гэсэн хэдий ч Оюу Толгой нь аль болох бага усыг
барилгын ажилд ашиглахыг эрмэлзэх болно.
Нөлөөллийн ач холбогдол
Лицензит талбайн усыг татан ашигласнаар ил уурхай орчмын орон нутгийн уст давхрагын усны
түвшин байнга буурна. Энэ бүсэд гүний ус ашиглагч эсвэл гүний уснаас шим хүртдэг ургамал
байхгүй учир ерөнхий үр нөлөөлөл бага зэргийн сөрөг гэж тооцогдож байгаа юм. Ундай голтой
холбогдох аллювийн уст давхрага дахь гүний усны чиглэлийг өөрчилснөөр лицензит талбайн
доорх горхи худгуудад гарах өөрчлөлтийг хамгийн бага хэмжээнд барьж боломжит үр нөлөөг
бага зэргийг сөрөг гэж тодорхойлж байна. Зам угсралт болон Гүний Хоолойн усны хоолойг
барихад шаардлагатай усны хэмжээ тухайн орон нутгийн уст давхаргуудын нийт усны
хэмжээтэй харьцуулахад маш бага үр нөлөөтэй байх юм. Мөн хамгийн ойр байрлаж буй
малчдын худгаас алслагдсан байдал болон эдгээр худгууд нь малчдын усаа татаж буй уст
давхаргаас илүү гүнд байрлах уст давхаргаас усаа авч байгааг тооцвол малчдад үзүүлэх
нөлөөлөл нь маш бага байна.

5.4.5 Гүний Хоолойн усыг ашиглах
Нөлөөллийн орчин
Уурхайн лицензит талбайн гадна болоод ойр орчимд нь төслийн нөлөөллийн бүсээс усны
нөөцөд үзүүлж буй хамгийн том нөлөөөл нь Гүний Хоолой ай савын Цэрдийн хурдас дахь гүний
уст давхаргаас ус авч ашиглах асуудал юм. Уг ус ашиглалтаас үүдэн гарч болзошгүй гол
нөлөөлөл нь:


Бүс нутгийн усны нөөцийн алдагдал;



Нам давхаргын гүний ус болон малчдын худагт үзүүлэх болзошгүй нөлөөлөл болно.

Уг усыг уурхайгаас зүүн хойш 75 км үргэлжлэх усан хангамжийн сүлжээний хэсэг болгон
байгуулсан худгий сүлжээгээр дамжуулан татаж ашиглах юм.
Гүний Хоолой ай сав болон уст давхаргын шинж чанарын суурь судалгаанаас (Бүлэг B6: Усны
нөөц- ийг харна уу) харахад Гүний Хоолойн гүний уст давхаргын нөөц эрдэсжилт өндөртэй
уснаас бүрдэх тул ерөнхийдөө ундны усанд тохиромжгүй боловч зарим талбайн усны чанар
малын усалгаанд хэрэглэхэд тохиромжтой юм. Усны эрдэсжилт (нийт ууссан хатуу биет) 1,6003,100 мг/л байна. Энэхүү усны нөөц нь Оюу Толгойн хайгуулаар тогтоогдсон бөгөөд их гүнд
(пьезометрийн түвшин хүртэл ойролцоогоор 30м-ээс илүү, уст давхарга хүртэл 60м, эсвэл илүү
14
гүн) байрлах тул одоогоор бусад ус хэрэглэгчид ашиглаж эхлээгүй байгаа юм . Мөн Цэрдийн

14

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (2009)-ий Заалт 6.13.1-д тайлбарласнаар энэхүү нээж илрүүлсэн усны
нөөцийг Оюу Толгой зөвхөн үйлдэрлэлийн зорилгоор ашиглах юм. Гэсэн хэдий ч Оюу Толгой зүгээс уг
усны нөөцийг ахуйн зориулалтаар, малчин айлууд болон орон нутгийн иргэд, олон нийт хөдөө аж ахуйн
үйл ажиллагаанд ашиглах боломжийг олгох юм (Заалт 6.13.3)
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хурдас дахь уст давхарга нь гадаргаруу урсан гарахгүй тул уг талбайд гадаргуун аливаа усны
15
объект (булаг, г.м.), гүний уснаас тэжээгдэх урт үндэстэй ургамал байхгүй болно .
Ус татан ашигласнаас үүсэх болзошгүй нөлөөлөл нь гүний усны түвшин буурах асуудал бөгөөд
гүний усны түвшин буурсанаас бүс нутгийн усны нөөцөд нөлөөлөн, улмаар бага гүний уст
давхаргын гадаргатай ойр дээд хэсгийн нэвчилтийг ихэсгэж түр урсацтай холбоотой бага гүний
аллювийн уст давхаргын усны түвшинд нөлөөлөх болно. 27 жилийн уурхайн ашиглалтын
хугацаанд шахуургын горим (дунджаар 696л/с- Бүлэг A4: Төслийн тодорхойлолт- ийг харна уу)
пьезометрийн түвшинг гүний уст давхаргад 40 м хүртэл бууруулан уст давхарга шахагдан үлдэх
16
болно . Хамгийн их гүний усны бууралт ус нэвтрүүлэх чанар хамгийн ихтэй, мөн ихээхэн ус
татан авч ашиглахаар төлөвлөгдөж байгаа цооногын талбайн зүүн хойд талбай юм. Цэрдийн
хурдас бүхий ай савын хил хязгаараас цооногийн талбайн өмнө хэсэг хүртэлх хил заагийн дагуу
гүний ус доошлох болно. 2012 онд боловсруулахаар төлөвлөж буй загварт, анхны загварт орсон
хил хязгаарын нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн авч үзэх бөгөөд ай савын ерөнхий төсөөлөлд
гарсан өөрчлөлт дээр суурилан тооцоолвол ай сав даяар гүний усны бууралт бага зэрэг багасах
төлөвтэй байна. Аль ч тохиолдолд уст давхаргын шахагдал зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байх
болно.
Ханбогд нь Гүний Хоолой үндсэн хөндийн урд хэсэгт байрлах ба Ханбогдын усан хангамжид
ашиглаж буй одоогийн бага гүний уст давхарга нь Гүний Хоолойн гол уст давхаргатай маш бага
зэрэг холбогдож байгаа бөгөөд Оюу Толгой Гүний Хоолойгоос ус авч ашиглах асуудал нь уг уст
давхаргад нөлөөлөл үзүүлэхгүй юм (Хэсэг C5.4.8- ийг мөн харна уу). Оюу Толгойгоос хийгдсэн
17
судалгаагаар төслийн нөлөөллийн талбайд байх олон хүмүүс гадаргатай ойр байрлах уст
давхарга болоод түр зуурын урсгал усны хурдас нь их гүний уст давхаргатай холбоотой гэж
бодож байсан байна. Уг судалгааны үр дүнгээс харахад тухайн бүсийн төрөл бүрийн уст
давхаргын системийн хоорондын хамаарал, орон нутгийн түүнээс хамаарч буй байдал болоод
бага гүний уст давхаргын ач холбогдлын талаар хязгаарлагдмал мэдлэгтэй байгаа нь харагдаж
байгаа юм. Оюу Толгойн орон нутгийн харилцааны хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох ОТБОХШ- ний
хөтөлбөр болон суурь өгөгдлийг (усны түвшин, химийн бүтцийн ялгаатай байдал зэрэг) дээрхи
хүмүүсийн ойлголтын талаарх асуудлыг авч үзэхэд мөн эдгээр нь гидрогеологийн тусдаа
нэгжүүд гэдгийг тайлбарлахад ашиглах болно.
Болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээ
Орон нутгийн бага гүний давхарга болон бүсийн илүү гүний уст давхаргын хооронд хангалттай
ус зүйн холбоо байгаа тохиолдолд Гүний Хоолой уст давхаргаас ус татаж ашигласнаар өлгөц
болон гадарга орчмын уст давхаргад нөлөөлөл үзүүлэх болно. Нөлөөлөл нь ус нэвтрүүлэх
чанар багатай давхаргаар босоо чиглэлд нэвчилт үүсэх замаар илрэх юм. Үүнтэй адилаар
цооногоор үүсгэсэн холбоосоор мөн үр нөлөө нь илрэх (их гүний болон бага гүний хурдасны
дагуу, эсвэл бага, их гүний ус агуулагч үеийн дагуу) болно.
Оюу Толгойн гаргасан загварчлал нь усан хангамжийн хүчин чадлыг үнэлэх үүднээс дээд
давхаргуудаас үндсэн уст давхаргаруу нэвчилт үүсэх нөхцлийг тооцож үзсэн бөгөөд нийт дээд
давхаргаас гадаргаруу явагдах нэвчилтийг үнэлэх зорилгоор 2012 онд уг загварыг шинэчлэх юм.
Уг загварт мөн түр зуурын урсгал усны систем дэхь онцгой хязгаарлагдмал бага гүний уст
давхаргаас гаргасан малчдын ашигладаг худгийн нөлөөллийг оруулах болно. Ай савын
ирмэгээр харьцангуй бага ус нэвтрүүлэх чанар бүхий зузаан шавар байрлаж байгааг тооцвол
одоогийн загвараар малчдын гар худгийн усаа татдаг бага гүний аллювийн уст давхаргаас их
хэмжээний нэвчилт үүсэхгүй юм. Хэвэр нэвчилт үүссэн тохиолдолд усны түвшин урсгалын шал
дахь бага гүний хурдас улирлын явцад нөхөгдөх, мөн малчид ашигласнаас маш бага
хэмжэээгээр өөрчлөгдөх болно. Ай савын зүүн хэсэгт байрлах гүн өрөмдсөн худгийн хувь
нөхцөл арай өөр бөгөөд түүний гүний хэмжээ болоод ус нэвтрүүлэх чанар багатай давхаргад
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Акуатерра (2008), Гүний Хоолойн уст давхарга, Гүний усны судалгаа ба нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Усны
эрэлтийг шинэчилсэн), Хэсэг 5.3.4, хууд. 34, 2008 оны 3 сар
16

“Шахагдсан уст давхарга” гэж уст давхарга чулуулгуудын хооронд хавчуулагдан шахагдахыг хэлнэ (уст
давхаргаас гадагш болон дотогш ус шилжих хөдөлгөөнийг хязгаарладаг шавар зэрэг шингэн
нэвтрүүлдэггүй давхарга)
17

CPR (2007) Ус ашиглалтын судалгаа
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холбогдсон зэргийг тооцож үзвэл нөлөөлөл үүсэж болзошгүй юм. Иймээс нарийн хяналт
шинжилгээ явуулж, зохицуулалт хийх шаардлагатай болно (малчдын худагт үзүүлэх болзошгүй
нөлөөллийн дэлгэрэнгүйг Хэсэг C5.4.6-ийг харна уу).
Малчдын ус ашиглаж буй бага гүний уст давхаргад үзүүлэх нөлөөлөл мэдэгдэхүйц боловч
улирлын чанартайгаар амархан нөхөгдөх төлөвтэй байна. Оюу Толгой энэ байдлыг авч үзэн
гүний усны нарийн хяналт шинжилгээ шаардлагатай байгааг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм.
Энэхүү хяналт шинжилгээ нь олон жилийн турш олон байрлал дээр хийгдэж байгаа бөгөөд усны
түвшний мэдээллийг 2003 оноос цуглуулж байгаа болно. Энэ нь Оюу Толгойд түүхийн бодитой
мэдээллийг гаргаж өгч байгаа ба ирээдүйд гарах өөрчлөлтийг үнэлэхэд эдгээр өгөгдлүүд хэрэг
болдог байна. Илүү гүний уст давхаргаас ус авч ашигласнаас үүсэх нөлөөлөл нь гадаргад
илэртэл нилээд урт хугацаа (10- 100 жил) хэрэгтэй тул уурхайг хаасны дараахи хяналт
шинжилгээний хөтөлбөр шаардлагатай болно. Энэхүү хөтөлбөрийг сүүлд төслийн ашиглалтын
хугацаанд төлөвлөх бөгөөд уст давхаргуудын эдгээр шинж чанаруудын хяналтыг хамрахаар
боловсруулагдах юм. Уг хөтөлбөрийг малчдад мэдээлэл өгөх, оролцуулах, мөн цуглуулсан
мэдээллийг нээлттэй байлгах үүднээс ОТБОХШ- ний хөтөлбөртэй нийлүүлнэ.
Цооногийн талбай нь бага гүний уст давхарга байхгүй газар байрлаж байгаа тул малчдын ус
ашигладаг бага гүний аллювийн уст давхарга болон илүү гүний уст давхаргын хоорондын
холбоог тооцон үзэх шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч худгийн гүн болон 2004 онд ухсан сайн
хамгаалалттай хайгуулын худгуудаас шалтгаалан Оюу Толгойн зүгээс 20- 100 метрийн гүнд
байрлах ус зүйн холбоогүй уст давхаргууд нь худгийн хамгаалалтаар дамжин холбогдох
боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Малчдын ашиглаж байгаа бага гүний уст
давхаргаас (0- 10м) ус татаж буй худгуудын алинд нь ч хамгаалалт хийгдээгүй байна.
Оюу Толгой хайгуулын худгуудаас Цэрдийн хурдас дахь бага гүний усны түвшинд нөлөөлж
байгаа нэг худгийг тогтоосон ба энэ нь төлөвлөж байгаа цооногийн талбайн баруун өмнө хэсэгт
байрладаг GH4x6 бүлгийн (Зураг 5.6- г харна уу) худаг байв. Малчдын ус ашигладан уст
давхаргад ямар нэг нөлөө байхгүй байна.
GH4x6 цооног
Цэрдийн хурдасын бага гүний уст давхаргад үзүүлж буй болзошгүй нөлөөллийг GH4x6
цооногийн бүлгийн тохиолдолд харуулсан байна (Зураг Error! Reference source not found.- ийг
харна уу). Эдгээр цооногуудыг 2004 онд Гүний Хоолойн баруун өмнөд хэсэгт хийгдсэн
судалгааны хүрээнд гаргажээ (Зураг 5.8- ийг харна уу). GH4x6 нь Ханбогд сумаас зүүн хойш
9 км зайд байрлах бөгөөд хамгийн ойрхон малчны худаг ойролцоогоор 1 км зайтай, нийт 7 м гүн,
усны түвшин 2.8 м байна. Гол худаг (GHWx6) нь Гүний Хоолойн цооногийн бүрэлдэхүүнд
ордоггүй бөгөөд анхнаасаа усны түвшин хянах худгаар ашиглагдаж ирсэн. GH4x6 байршилд
гурван төрлийн худаг гаргасан нь:


GHW4x6 – дундаж диаметртай шахуургатай “туршилтын цооног”, шахуурга оруулж,
гидрогеологийн шахуургын туршилт хийсэн.



GH4x6 – жижиг диаметртэй “ажиглалтын цооног”, гол туршилтын цооногоос ~30 м зайнд
шахуургын туршилтыг хяналтанд ашиглаж байсан.



GH4x6s – жижиг диаметртэй “бага гүний ажиглалтын цооног”, бага гүний усны тодорхой
давхаргад нөлөөлөх шахуургын туршилтын нөлөөллийг хянахад ашиглаж байсан.

Эдгээр цооногийн өрөмдлөгийн явцад гарч ирсэн геологийн давхаргуудыг авч үзэхэд эхний
давхарга нь элс хайрган тунамал чулуулаг байсан ба уг давхаргад тогтоосон бага гүний усны
нөөц нь 11 м хүртэл гүн байв. Үүний дараагаар ус нэвтрүүлэх чанар багатай голдуу шаварлаг
хэд хэдэн давхарга нь ойролцоогоор 96 м хүртэлх гүнд үргэлжилсэн ба эцэст нь 265 метрийн гүн
дэхь суурь чулуулаг хүртэл хэд хэдэн уст давхарга байрласан байв.
2007 онд гол туршилтын цооног болох GHW4x6-д их хэмжээний дуу чимээ гарсан нь нам гүний
уст давхаргаас их гүний уст давхаргаруу ус алдсан байж болзошгүй гэдэг таамаглал төрүүлжээ.
Үүнээс үүдэн малчдын түшиж амьдардаг бага гүний уст давхаргад (11 м гүн) нөлөөлж улмаар
малчдыг гар худгийг усаар хангадаг тусдаа байрлах бага гүний уст давхаргад (5 метр) нөлөөлнө

18

Акуатерра (2008), Гүний Хоолойн уст давхарга, Гүний усны судалгаа ба нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Усны
эрэлтийг шинэчилсэн), Хэсэг 5.3.2, хууд. 33, 2008 оны 3 сар
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гэдгийг Оюу Толгой хүлээн зөвшөөрсөн байна. Бүх GH4x6 цооногийг байгуулснаас хойш
байнгын хяналт шинжилгээ хийсний дүнд 6 жилийн турш цуглуулсан мэдээллийн сантай болжээ.
Хяналт шинжилгээний бүрдэлд ойролцоох Дэрсэн ус, Дэнгийн худаг болон Суурин шаваг зэрэг
малчдын худгийн усны хяналт багтжээ. Эдгээр малчдын худгийн хяналт шинжилгээнээс гадна
2008 онд Оюу Толгойн ай сав даяар малчдын худгийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн
хүрээнд Суурин шавагт малчдын хяналт шинжилгээний цооногийг байгуулжээ.
Хяналт шинжилгээний өгөгдлөөс авч үзэхэд GH4x6S дахь бага гүний уст давхаргын гүний усны
түвшин GH4x6 цооног баригдсанаас хойш тогтвортой байсан бөгөөд урсгал усанд үер бууж бага
гүний уст давхаргыг дүүргэх үед хэлбэлзэж өөрчлөгдсөн байна. Үер ойролцоогоор хоёр жилд нэг
удаа болж усны түвшинд нилээд нөлөөлдөг бөгөөд усны түвшин ойролцоогоор 0.6 м хүртэл
өргөгддөг байна.
GH4x6- ийн дээр болон түр урсац дагуух малчдын худгуудын өгөгдлөөс харахад онцгой
хязгаарлагдмал бага гүний уст давхаргаас усаар тэжээгддэг эдгээр худгуудын усны түвшин
ижил хэмжээгээр хэлбэлзэж байв. Мөн эдгээр худгуудын усны түвшин нь маш бага хэмжээний
үер болоход нөхөхдөхөөр байна.
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Зураг 5.7: GH4x6 худаг болон хяналт шинжилгээний худгууд
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Зураг 5.8: GH4x6 худгийн байршил
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Хяналт шинжилгээний өгөгдлөөс харахад GH4x6S цооногийн хянаж байсан бага гүний уст
давхаргад аливаа өөрчлөлт гараагүй бөгөөд бага гүний уст давхаргаас их гүний уст давхаргаруу
чиглэсэн “нэвчилт” ажиглагдаагүй байна. Харин GHW4x6 цооногийн гүний усны түвшин
нэмэгдсэн ба энэ нь Цэрдийн ус агуулагч давхаргуудын хооронд шилжиж байгааг харуулж
байна. 38- aас 40м- ийн гүн дэхь нимгэн элсэн давхаргаас GHW4x6- руу ус нэвчиж байна гэсэн
таамаглал байгаа ба цаашлаад нутгийн иргэд энэхүү усны нэвчилтээс үүдэн малчдын
ашигладаг усны нөөц болон бүс нутгийн ургамалд нөлөөлж болзошгүй хэмээн сэрэмжилж
байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Уурхайн үйл ажиллагааг хаасны дараа Гүний Хоолойгоос ус татахаа бүрэн зогсоох тул худаг
бүрийн орчмын гүний усны түвшин буурах нь багасаж дараагийн жилүүдэд уст давхарга даяар
усны түвшин тэцвэржих болно. Ус татах үйл ажиллагаа зогсоход (40 жилийн дараа) Гүний
Хоолой уст давхаргын гүний усны түвшин ямар байх эцсийн загварчлалыг Зураг 5.9– д үзүүлсэн
ба энд дүрслэгдсэнээр гүний усны түвшний бууралтын төв хэсэг нь худгуудын талбайн зүүн
хэсэгт байрлан ус агуулагчийн бүрдэл шахагдалд орохоор байна. Зүүн хойд хэсэгт гүний усны
хаялбар нь задгай төгсөж байгаа нь Гүний Хоолойн зүүн хойд ай сав нь зүүн тийшээгээ хил зааг
нь тогтмол байгааг харуулж байна. Энэхүү загварыг шинэчлэх дараагийн үе шатанд энэ талбай
дахь төсөөллийг хянах ба пьезометрийн түвшинг бууруулах юм. Уурхайг хаасны дараа уст
давхарга аажмаар нөхөгдөх боловч уст давхарга болон усаар нөхөгдөх талбай хоорондын
холбоо хязгаарлагдмал тул (Гүний Хоолой хөндийн баруун хэсэг гэж тооцоолж байна) нөхөн
тэжээгдэхэд 200 жил шаардлагатай гэж тооцоолж байна.
Зураг 5.9: Гүний Хоолойн гүний усны түвшин - 40 жилээр (110,000 т/хон ашиглах
нөхцөлд).

Эх сурвалж: Гүний Хоолой уст давхаргын гүний усны судалгаа ба нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Шинэчлэгдсэн усны
хэрэгцээ) Айвенхоу Майнз Монголиад зориулж бэлтгэв. Ref 658/F/331a, 2008 оны 3 сар.

Төслийн усан хангамжийн сүлжээг татан буулгахад шахуурга, мотор болон бусад цахилгааны
дэд бүтцийн байгууламжуудыг дахин боловсруулалтанд оруулахаар талбайгаас зайлуулах
шаардлагатай. Усны газар, сумын Засаг дарга зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд гүний уст
давхаргыг гадаргуун аливаа бохирдлоос хамгаалах зорилгоор худгуудыг бөглөж орхино. Усны
шахуургуудыг малчдад ашиглуулахаар газар дээр үлдээх нь тохиромжгүй, учир нь шахуургын
хүчин чадал малчдын хэрэгцээнд шаардагдах хэмжээнээс хамаагүй илүү ба засаж сэлбэх
үүргийг малчид өөрсдөө хүлээх болно. Үүнээс гадна уг ус нь ундны хэрэгцээнд тохиромжгүй,
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мөн мал усалгаанд хязгаартайгаар ашиглаж болох юм. Малчид чухал хэрэгцээгүй бол төслийн
усан хангамжруу нэвтрэх шаардлагагүй тул төслийн дэд бүтцээс хамааралтайгаар амьдрах
шаардлага бий болохгүй. Малчдын худагт үзүүлэх нөлөөллийг арилгах арга хэмжээ нь худагт
гар насос тавих зэргээр бие даан гаргах шийдвэр байх болно. Гол зорилго нь үйл ажиллагааг
зогсоох үе шатанд малчид болоод тэдний худгийн усан хангамжид нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх
явдал юм.
Хэрэв Ханбогд сумын олон нийт энэхүү системийн зарим хэсгийг ашиглахыг хүсвэл орон нутгийг
цооногуудтай холбосон шинэ шугам хоолойн мөн уг шугамын дагуу цахилгааны шугамыг
суурилуулах шаардлага гарна. Оюу Толгой/АХБанктай хамтран Ханбогдын усан хангамжийн
асуудлыг илүү ойр байрлах орон нутгийн нөөцөөс шийдэхээр төлөвлөсөн байгаа тул дээрхи
хувилбарыг бараг сонгохгүй болов уу.
Оюу Толгой нь гүний ус агуулагч үеэс аливаа шүүрэлт нэвчилт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх,
малчидтай үүсээд буй аливаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор GHW4x6 цооногийг пьезометр
болгон өөрчилж, бага гүний уст давхаргын дагуу бетонон таг суулгахаар төлөвлөөд байна. Энэ
нь 2004 онд гаргасан хайгуулын худгуудын ихэнхи дээр мөн энэ төрлийн ажил хийх
төлөвлөгөөтэй нийцэж байгаа юм. Энэхүү төлөвлөгөөг Ханбогд сумын Засаг даргатай
зөвшилцсөн бөгөөд 2010 оны 4 сарын 12- ны өдөр Орон нутаг, нийгмийн харилцааны асуудал
эрхэлсэн хэлтсээс зохион байгуулсан уулзалт дээр сумын олон нийтийн төлөөлөгчдөөр
хэлэлцүүлэн, 2010 оны 11 сард Ханбогд сумын иргэд, малчидтай мөн цаашдын хэлэлцүүлгийг
хийв. Үүний дараагаар Ханбогд сумын Засаг дарга хяналт шинжилгээний үр дүнд Усны газраас
нарийвчилсан дүгнэлт өгөх хүртэл дээрхи төлөвлөсөн ажлыг хойшлуулах зааварчилгааг өгсөн
байна.
Нөлөөллийн ач холбогдол
Гүний Хоолойн Цэрдийн уст давхаргаас ус ашигласнаар цооногийн талбайд төвтэй гүний усны
түвшний байнгын бууралтыг үүсгэх юм. Энэхүү ус олборлолт нь бүс нутгийн гүний усны нөөцийг
бууруулах боловч уст давхарга нь усаар дүүрэн үлдэх тул дунд зэргийн сөрөг нөлөөтэй гэж
тооцож байна. Гүний усны хайгуулд ашиглагдсан эхний цооногуудыг уртааш нь
хайрцагласанаас үүсэх шүүрэлт нь малчдын худгийг тэжээх бага гүний уст давхаргад ямар нэгэн
мэдэгдэхүйц нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэж үзэж байгаа тул нийт нөлөөлөл нь маш бага гэж
тооцогдоно.
Уст давхаргын тэжээгдэл нь хязгаарлагдмал тул Цэрдийн уст давхаргаас алдагдсан ус нөхөн
сэргээгдэхэд ойролцоогоор 200 жил хэрэгтэй болох юм. Тиймээс ирээдүйд ашиглагдах усны
нөөцийн зарим хэсэг алдагдаж буй тул нөлөөллийг дунд зэрэг сөрөг гэж үнэлж байна. Гэхдээ
төслийн үйл ажиллагаа нь уст давхаргад агуулагдах гүний усны нөөцийн 20%- иас бага хэсгийг
ашиглан тухайн талбайд ирээдүйд шаардлагатай усны нөөцийн их хэмжээний хэсгийг үлдээх
болно.

5.4.6 Малчдын худгуудад үзүүлэх нөлөөлөл
Нөлөөллийн орчин
Малчдын худагт нөлөөлөл үзүүлж буйг хүлээн зөвшөөрч боломгүй асуудал бөгөөд энэхүү
нөлөөллөөс болж малчин өрх болон тэдний мал сүрэг өөрсдийн уламжлалт амьдардаг газар
нутаг, бэлчээрийн талбайгаа хүчээр орхиход хүрэх юм. Төслийн талбайг дайран өнгөрөх түр
урсацын хурдас дахь гүний усны урсгалаас малчдын ахуйн хэрэгцээ болон мал сүргээ усалдаг
бага гүний худгуудын усыг хангадаг. Эдгээр гадаргатай ойр уст давхаргын тэжээгдэл буурах
эсвэл эдгээрээс илүү гүний хурдасруу усны шүүрэлт, нэвчилт нэмэгдсэнээр малчдын худгийн
усны хэмжээ багасан улмаар малчдын мал сүрэг болон амьжиргаанд тодорхой нөлөөлөл
19
үзүүлнэ .
Нөлөөллийг бууруулах болон менежментийн арга хэмжээ
Уурхайн лицензит талбайгаас үүсэж буй байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон уурхайн

19

Оюу толгой нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд одоогийн ундны болон мал усалгааны усан хангамжийн усны
түвшин ба чанарын өнөөгийн түвшинг бууруулахгүй байх амлалт өгсөн (Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (2009)
6.19.2-р зүйл)
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талбайн 10 км радиусаас дотогш байрлах малчдын өвөлжөөг нүүлгэх асуудлыг тусгасан байна.
Үүнд гүний усан хангамжид үзүүлэх нөлөөлөл малчдын худагт хэрхэн тусах асуудлуудыг
багтаасан. Үүний үр дүнд Уурхайн лицензит талбай дотор малчдын усан хангамжид
ашиглагддаг худаг үлдээгүй ба хамгийн ойр байрлах малчны өвөлжөөний худаг нь Уурхайн
лицензит талбайн зүүн хойд булангаас 1,200 м зайд, баруун өмнө булангаас мөн адил зайд өөр
нэг худаг байрлаж байна. Эдгээр худгууд хоёулаа Уурхайн лицензит талбайн дээрхи түр
урсацын өндөрлөг хэсэгт байрладаг. Эдгээр худгууд нь Уурхайн лицензит талбай дахь үйл
ажиллагаанаас үүсэж болзошгүй гүний усны түвшний бууралтын нөлөөллийн бүсээс гадна гэж
тооцоологдсон.
Гүний усны хяналт шинжилгээ болон одоогийн ус татах горимын нөлөөллийн үнэлгээн дээр
үндэслэн Уурхайн лицензит талбайгаас барилгын ажлын үе шатанд ус ашиглах нь малчдын
худаг болон ус ашигладаг булаг шандад аливаа нөлөөлөл үзүүлэхгүй юм (Бор Овоогоос бусад –
Хэсэг CError! Reference source not found.- ийг харна уу). 2004 онд гаргасан анхны гүний усны
загвараас хойш Оюу Толгойн цуглуулсан хяналт шинжилгээ болон уст давхаргын туршилтын
өгөгдлүүдийг цаашид нэмэлт туршилт хийн баяжуулах бөгөөд уг өгөгдлүүдийг 2011- 2012 онд
боловсруулах гүний усны шинэ загварыг гаргахад ашиглана. Энэхүү загвар нь үйл ажиллагааны
үе шатанд гүний усны түвшин буурах болзошгүй нөлөөллийг илүү нарийвчлан үнэлэхэд
ашиглагдах ба ил уурхайгаас Уурхайн лицензит талбайн гүний усанд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх
боломжийг Оюу Толгойд олгох юм. Хамгийн чухал нь уг шинэчлэгдсэн гүний усны загвар нь
Уурхайн лицензит талбайн орчимд байрлах малчдын худаг болон булаг шандад ямар нэг
болзошгүй нөлөөлөл үүсэх эсэхийг тодорхойлоход ашиглагдах болно. Хэрэв аливаа болзошгүй
нөлөөлөл илэрсэн нь тогтоогдвол орлуулах гүний худаг байгуулах, эсвэл нүүлгэн суурьшууулах
зэргээр нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ шаардлагатай байгаа эсэхийг илүү нарийвчлан
үнэлэхээр Оюу Толгойн зүгээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах болно. Одоо байгаа
өгөгдлөөс харахад дээрхи мал сүрэг, малчид болон тэдний амжиргаатай холбоотой дээрхи
нөлөөлөл үүсэх магадлал маш бага байна.
Зураг 5.4: Гүний Хоолойн усан хангамжийн чиглэлийн дагуух малчдын өвөлжөө,
худгуудын зураг

Тайлбар: Гүний Хоолой цооногийн талбайд тэмдэглэгдсэн худаг нь малчны худаг биш харин ашигт малтмалын
хайгуулын битүүмжлэгдсэн цооног юм.
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Барилгын ажлын үе шатанд Уурхайн лицензит талбайн гаднах нутаг дэвсгэрээс ашигласан усыг
хязгаарлагдсан бага гүний аллювийн уст давхаргын системээс биш харин Галбын Говь болон
Гүний Хоолойн үндсэн уст давхаргуудаас татсан тул малчдын усны нөөцөд маш бага нөлөөлөл
үүсгэнэ. Замын барилгын ажилд зориулан гүний ус ашиглахдаа малчдын ашигладаггүй гүний уст
давхаргаас ус татдаг Галбын Говийн төв хэсэг дэхь цооногуудаас авах ба эдгээр худгууд нь
одоогийн малчдын худгуудаас тодорхой зайд буюу 9 км орчимд хагарал орсон суурь чулуулгаас
ус татаж буй гүний цооногууд юм. Сонгосон малчдын худгуудын хяналт шинжилгээг багтаасан
Оюу Толгойн бүс нутгийн гүний усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг үргэлжүүлэн
хэрэгжүүлэхээс өөр нэмэлт нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ шаардлагагүй гэж үзэж байна.
Дэд бүтцийн зурвасын дагуу төлөвлөсөн замын чиглэлээс 200- 1700м- ийн хооронд малчдын 16
худгууд байрлаж байгааг Зураг 5.6- т харуулав. Эдгээр худгуудын аль нь ч санал болгож буй
зам болон цахилгааны шугамын нөлөөлөлд өртөх төлөвгүй байна. Уурхайн лицензит талбайн
зүүн хойд буланд байрлах нэг малчны зуны улиралд ашигладаг худгийг ашиглах боломж замын
барилгын ажлаас үүдэн нөлөөлөлд өртсөн байна. Учир нь уг малчин айл худгаас ус авахын тулд
уг замыг гарах хэрэгтэй болох юм. Энэхүү баригдах замын хөдөлгөөн нь их биш байх боловч
Оюу Толгойн зүгээс уг малчин айл зөвшөөрсөн тохиолдолд ойр байрлах орлуулах худгийг
байгуулахаар гидрогеологийн судалгааг (геофизикийн судалгааг оролцуулаад) хийсэн байна. Уг
худгийг аль хэдийн гарган ажиллаж байгаа бөгөөд тус малчин хуучин худгаа ч мөн ашиглах
боломжтой байгаа юм.
Үйл ажиллагааны явцад Гүний Хоолойд байрлах малчдын худгуудад үүсэх нөлөөллүүд
Усан хангамжийн системийн дагуу 500 м дотор малчдын худаг байхгүй байна (Error! Reference
source not found.- ийг харна уу). Error! Reference source not found.- с харахад Гүний Хоолой
цооногийн талбайн ихэнхи хэсэг нь бага гүний уст давхаргуудаас хол байрлаж байгаа тул уг
талбайд уснаас хол хоол тэжээлээ олж идэх чадвартайгаараа зөвхөн тэмээ л бэлчих боломжтой
юм. Харин Уурхайн лицензит талбайд ойр байрлах хэсгээр болон түүний ойролцоох 2 түр урсац
дайран өнгөрч байгаа ба энэ талбайн доор 5 км- т малчдын худгууд байрлаж байна.
Зураг 5.5: Замын чиглэл дагуу байрлах өлөвжөө, худгууд болон түр урсацын зураг

Тайлбар: Худаг болон малчдын өвөлжөөг тэмдэглэсэн таних тэмдгийн диаметрийн хэмжээ нь ойролцоогоор 1 км
болно.
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Боловсруулсан загварчлалаар , зөвхөн нэг малчны худаг (Булан тойром – Зураг 5.6- ийг харна
уу) цооногийн ус олборлолтоос тодорхой нөлөөлөлд өртөнө гэж үзэж байгаа бөгөөд уг худаг нь
Гүний Хоолой ай савын зүүн хэсэгт байрладаг ба зөвхөн зуны улиралд эргэн тойронд
бэлчээрийн гарц сайн байгаа үед ашиглагддаг байна. Энэ нь бусдаасаа өөр, энэ ай савд өмнө
нь усны хайгуулд ашиглагдаж байсан өрөмдөж гаргасан (гар худгуудаас ялгаатай) худаг юм.
Худгийн гүн газрын гадаргаас доош 12.3 м гүн ба усны түвшин ойролцоогоор газрын гадаргаас
доош 11.1 м учраас усыг дизель шахуургаар татан авч хэрэглэдэг. Оюу Толгойн өрөмдсөн
хамгийн ойр байрлах цооногийн их гүний уст давхаргын пьезометрийн түвшин 25- 30 м гэж
тооцогдож байгаа ба энэхүү пьезометрийн заалт буурсан тохиолдолд дээд давхаргын хурдсаас
доош ус нэвчин уг малчны худгийн усны түвшинг бууруулж болзошгүй юм.

20

Акуатерра (2008), Гүний Хоолойн уст давхарга, Гүний усны судалгаа ба нөөцийн үнэлгээ– 2007 (Усны
эрэлтийг шинэчилсэн), Хэсэг 5.3.2, хууд. 33, 2008 оны 3 сар
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Зураг 5.6: Ус шавхан ашигласнаас нөлөөлөлд өртөх малчдын худгуудын байршил
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Энэ гүний худгаас гадна, 3.5- 6.4 м гүн, усны түвшин нь 2.5- 2.9 м бүхий, ус шугам хоолойн
чиглэлийн урд талд зүүн тийш урсах 3- 7 км түр урсацын дагуу байрлах гурван гар худаг орно
(Зураг 5.6: Ус шавхан ашигласнаас нөлөөлөлд өртөх малчдын худгуудын байршил

- ийг харна уу). Уст давхаргын загварчлалаас харахад эдгээр 3 худаг төслийн талбайн гүний
усны түвшин 20 м хүртэл буурах нөлөөллийн талбайн хил зааг дотор байрлаж байна. Дараагийн
хоёр худаг загварчилсан усны түвшний бууралтын гаднах хязгаарт байрлаж байгаа ба үзүүлэх
нөлөөлөл маш бага боловч уг худгийг хяналт шинжилгээнд мөн хамруулах юм. Эдгээр малчдын
худгууд нь гүний усны түвшний бууралт үүсэж буй талбайн өмнөд хилийн дагуу хатуу суурь
чулуулагтай залган ай сав үүсгэж буй Цэрдийн сэвсгэр хурдаст байрлаж байна. Малчдын
худгуудыг тэжээдэг бага гүний гадаргуун уст давхаргууд нь төслийн гүний усны түвшин буурч
байгаа талбайн гадна орших ай савын өндөрлөг газруудаас доош урсах аллювийн уст давхарга
дахь үерийн ус болон гүний усны урсацаар тэжээгддэг.
Эдгээр малчдын худгуудыг Оюу Толгойгоос бага гүний (малчдын худгуудын түвшинтэй ижил
түвшинд 3-6 м гүнтэй шүүр суурилуулсан) болон их гүний (ерөнхийдөө 38-50 м гүнтэй шүүр
суурилуулсан) түвшинд суурилуулсан зэрэгцээ орших хос цооногуудын тусламжтайгаар хянаж
байгаа юм (Акуатерра 2008 оны 3 сар). Эдгээр цооногуудаар дамжуулан хийж буй малчдын
худгийн хяналт шинжилгээнээс харахад аллювийн хайрган хурдас дээр ус нэвтрүүлэх чанар
багатай шаварлаг хурдас байрлаж байгаа нь тодорхой байна (Бүлэг B6.5.3- ийг үзнэ үү). Энэхүү
өгөгдлүүд дээр үндэслэн ус нэвтрүүлэх чанар багатай хурдсаас нэвчилт үүсэн бага гүний уст
давхаргад нөлөөлөл гарах магадлал маш бага гэж дүгнэж болох юм.
Уст давхаргаас ус татан ашигласнаас үүсэх нөлөллийг хянах, бууруулах арга хэмжээ
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Орон нутгийн гүний болон гадаргуун усны хоорондын харилцан хамаарал, зуны улиралд хур
тунадас орохтой холбоотойгоор гүний усны түвшинд гарах өөрчлөлтүүдийг суурь судалгаанд
тусгав (Бүлэг В6: Усны нөөц хэсэгт тайлагнасан). Харин худаг тус бүр дээр микро түвшний хур
тунадасны хэмжээний судалгаа байдаггүйн улмаас хур тунадас, үерийн тохиолдол, усны түвшин
дахин сэргээгдэх зэрэг тоо хэмжээг тогтоох ажил гагцхүү орон нутгийн малчдын мэдээлсэн
тэмдэглэл болон хамгийн ойр орших хур тунадас хэмжигчийн өгөгдлөөс хамааралтай байдаг.
Оюу Толгой төсөл нь малчдын ус ашигладаг Гүний Хоолой ай савын бага гүний уст давхаргад
илэрч буй улирлын чанартай урт хугацааны өөрчлөлтийг тогтоох зорилгоор эдгээр гадаргуун
урсгалын системийг сайтар ойлгох шаардлага бий гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Оюу Толгой
төслийн урт хугацааны гүний усны суурь мэдээлэл болон урсгалын талаарх өгөгдлийн хамт
байгалийн жамаар, эсвэл төслийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх аливаа улирлын чанартай
нөлөөллийг үнэлэх (Гүний Хоолойгоос ус татахад үүсэх аливаа болзошгүй нөлөөлөл), малчдын
худагт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах стратеги боловсруулах боломжийг бүрдүүлэх болно.
Энэхүү мэдээлэл нь орон нутгийн иргэд, олон нийтийн гадаргуун ус, худаг болон уст
давхаргуудын хоорондын харилцан хамаарлын талаарх ойлголтыг сайжруулахад үнэтэй
мэдээлэл болох юм.
Малчдын худгийн усны түвшин худаг бүрийн хувьд өөр байх ба бага гүнээс болон ус нэвтрүүлэх
чанар багатай уст давхаргаас тэжээгддэг худгийн гүний усны түвшний хэмжээ буурах нь
малчдад ихээхэн үр дагаварыг авчрах болно. Оюу Толгой нь малчдын худгууд дараахи
шалтгаанаар ажиллахгүй болох магадлалтай гэж үзэж байна. Үүнд:


Худгийн ус байгалийн жамаар сэргээгдэх нөхцөлд өөрчлөлт орсноор усны түвшин
буурах;



Малчдын усны хэрэгцээ нэмэгдэх;



Шавар шороогоор дүүрэх зэргээр худгийн бүрэн бүтэн байдалд асуудал үүсэх;



Оюу Толгойн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан аллювийн усны түвшин буурах;



Уст давхаргаас бусад хэрэглэгчид ус ашиглах, нөлөөлөл үзүүлэх (малчид, сумын төв).

Малчдын худгууд ажиллаж буй эсэхийг болзошгүй нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох
зорилгоор усны урсгал хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон тасралтгүй
хянах юм. Оюу Толгойн Орон нутаг, нийгмийн асуудал эрхэлсэн хэлтсээр дамжуулан болзошгүй
нөлөөллийг мөн малчид тодорхойлох болно. Орон нутаг, нийгмийн асуудал эрхэлсэн хэлтсийн
Гомдол барагдуулах журмын дагуу нөлөөллийн бүсэд илэрсэн малчдын худагт үүссэн
болзошгүй нөлөөллийг мэргэжлийн гидрогеологич бүхий судалгааны баг уг үүссэн нөлөөллийн
шалтгааныг тодруулан үнэлэх зорилгоор судална. Энэхүү судалгаа нь дараахи мэдээллийг
багтаана. Үүнд:


Хур тунадасны өгөгдлийг хянах;



Оюу Толгойн хяналт шинжилгээн дээр үндэслэсэн тухайн худаг болон орчмын
худгуудын өмнөх жилүүдийн усны түвшний өөрчлөлт, хандлага;



Малчид болон ОТБОХШ- ний хүрээнд цуглуулсан мэдээлэл;



Худгийг байгуулсан болон тухайн худгийн гүний хэмжээг хянасан мэдээлэл (өмнөх
жилүүдтэй харьцуулсан);



Нөлөөллийн шалтгааны үнэлгээ, бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж.

Судалгааны үр дүнг тухайн малчинтай зөвшилцөх бөгөөд хэрэв уг малчин судалгааны үр дүнтэй
санал нийлэхгүй бол дараагийн зохих арга хэмжээг авна. Эдгээр арга хэмжээ нь:


Сэтгэл хангалуун бус байх шалтгааныг тодруулахаар малчидтай уулзах;



Сумын Засаг даргаар удирдуулан Ханбогд сумын Байгаль орчны мэргэжилтэн,
холбогдох ТББ- ууд, малчид болон Оюу Толгой (Байгаль орчны болон Орон нутгийн
мэргэжилтнүүд) нарыг оролцуулсан Орон нутгийн зөвлөх багт (Зуучлах баг) асуудлыг
шийдвэрлүүлэхээр хандах.

Хэрэв Орон нутгийн зөвлөх багийн зүгээс малчны худагтай холбоотой тухайн асуудлыг Оюу
Толгойн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан үүссэн гэж үзсэн тохиолдолд Оюу Толгой нь уг малчин
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болон Орон нутгийн зөвлөх багийн хүлээн зөвшөөрөхүйц шийдлийг тэдэнтэй зөвшилцөн санал
болгох ба эдгээр нь дараахи шийдлүүд байж болно:


Одоо байгаа худгийн гүний хэмжээг доошлуулна, эсвэл сэргээн засварлах;



Тухайн малчны бэлчээрийн талбайд боломжтой хэсэгт шинэ худаг гаргаж өгөх;



Малчдад зөөврийн ус түгээх.

Тухайн малчны асуудлыг аль ч байдлаар шийдвэрлэсэн уг малчинд өмнө байсан нөхцөлтэй нь
чанар, хэмжээний хувьд ижил, өөрсдийнх нь болоод мал сүргийнх нь шаардлагыг хангахуйц
хэмжээний усан хангамжийг санал болгох болно.
Оюу Толгойн ОТБОХШ- ний хөтөлбөрт малчдыг оролцуулснаар хяналт шинжилгээ хийх ажлыг
илүү ахисан түвшинд аваачиж, хяналт шинжилгээний өгөгдлийн талаар илүү нээлттэй, бүрэн
хэмжээний хэлэлцүүлэг өрнүүлж, энгийн хяналт шинжилгээний өгөгдлөөс хараахан ил тод
байдаггүй байгаль орчны өөрчлөлт болон худгийн ажиллагаатай холбоотой асуудлаар малчид
өөрийн санал бодлоо нээлттэй хуваалцаж оролцох боломж хангагдаж байна. Оюу Толгой төсөл
нь малчдын худгийн үйл ажиллагаанд илрэх аливаа доголдол болон өөрчлөлтийн талаар
санаачлагатай алхам хийж, худгийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөллийг засаж, худгийг
урьдын адил хэмжээ болон чанартай усаар хангах хэмжээнд хэвийн үйл ажиллагаатай болгох
хариуцлагыг хүлээх юм. Тухайн нөлөөлөлд Оюу Толгой хариуцлага хүлээх эсэхээс үл хамааран
эдгээр үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ. Энэхүү алхам нь аль хэдийн хийгдэж эхэлсэн бөгөөд,
тухайлбал онгоцны буудлын хажууд амьдардаг малчин айлын худаг 2010 оны сүүлээр шавар
шороогоор дүүрсэн учир шинэчлэн сэргээж байна.
Нэг малчны гүний худгийг эс тооцвол бага гүний уст давхаргад нөлөө үзүүлэх (болон малчдын
худагт) төлөвгүй байна. Гэсэн хэдий ч, Гүний Хоолойн уст цооногуудыг байгуулах, гүний усны
түвшний бууралтын менежмент зэрэгт нөлөө үзүүлж болзошгүй нөхцөлд газар нутгийн
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах дараахи арга хэмжээг тусгав:



Гүний Хоолой уст цооногийн талбай нь тус хөндийн зүүн хойд хэсгийн орон нутгийн
гадаргуун усны системийн орчимд тохиолдож болзошгүй усны төвшин буурах
нөлөөллийг бууруулах загвараар боловсруулагдсан. Энэхүү загвар нь санал болгож буй
цооногоос зүүн зүгт, Гүний Хоолойн зүүн хойд хэсгийн нэрлэгдээгүй хужир бүхий
гадаргуун дор байрлах гүний усны түвшний бууралтын хэмжээг 15- 40 м хооронд
байлгах төлөвтэй байна. Одоогийн мэдэгдэж буй нотолгооноос харахад энэхүү систем
нь дундаж хур тунадастай улирлуудад гадаргуун усны гол шинж тэмдэг болохгүй бөгөөд
Гүний Хоолойн бүс нутагт Цэрдийн уст давхаргын гүний уснаас тэжээгддэг ургамлууд
илрээгүй болно.



Гүний Хоолойн цооногийн талбайг бага гүний ихэнх худагнуудаас зайтай байрлуулах
бөгөөд гүний ус буурах хотгороос 30 м дотогш зөвхөн хоёр худаг, 20 м дотор хоёр худаг,
5- 10 м дотор хоёр худаг тус тус байрлаж байна. Тус бүсийн уст давхаргын усны түвшин
хамгийн ихээр буурахаар байгаа газар нутагт бага гүний ус байхгүй газрууд байна. Бага
гүний уст давхарга болон худгуудад үзүүлэх болзошгүй нөлөөлөл өчүүхэн бага байхаар
байна.

12.3 м гүнтэй малчны худагт үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийн хувьд хэрэв урьдчилан
таамагласан эдгээр нөлөөллүүд уг худагт илрэхээр тохиолдолд малчдын зуслангийн усны
хэрэгцээг хангаж өгөх усан хангамжийн өөр хувилбар шаардлагатай болох юм. Энэхүү
хувилбарыг хэрэгжүүлэхийн тулд орон нутгийн бага гүний усны системийг судалж, энэхүү усан
хангамжийг хаана байрлуулах талаар холбогдох малчидтай хэлэлцээр хийнэ. Оюу Толгой төсөл
нь Гүний Хоолой уст цооногийн талбайн орчимд аж төрдөг бүх малчдыг тасралтгүй усан
хангамжаар хангах бөгөөд энэ талаар Гүний Хоолойн БОНБНҮ- ний Байгаль орчин хамгаалах
21
төлөвлөгөөнд дэлгэрэнгүй тусгасан .

21

ЖЭМР Консалтинг ХХК (2010), Оюу Толгой төслийн хэрэгцээнд Гүний Хоолойн гүний усны нөөцийг
хэрэглэх талаарх Байгаль орчинд нөөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт, Хүснэгт 5.1, 74
хуудас, 2010 оны 10-р сар
Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page|44 of 78

Оюу Толгойн гаргасан хяналтын худгууд болон тухайн талбай дахь малчдын сонгосон
худгуудын гүний усанд хяналт шинжилгээг төслийн ашиглалтын хугацааны туршид сар тутам
хийх ба сонгон авсан худгуудад жил тутамд химийн шинжилгээг хийнэ. Энэхүү гүний усны дүн
шилжилгээ нь гүний усны химийн найрлагад илрэх аливаа өөрчлөлтийг тогтоох (давсжилт
нэмэгдэх) бөгөөд энэ нь уст давхаргын системд гарч буй бусад өөрчлөлтүүдийг илтгэх шалгуур
үзүүлэлт болно (усаар тэжээгдэх нь багасах, эсвэл шүүлэт нэмэгдэх, г.м.).
Улирлын хур тунадасаас уст давхарга нөхөн сэргээгдэх болон гадаргуун уст давхаргаас илүү гүн
тогтоцруу босоо чиглэлд нэвчилт үүсэн ус алдах хоорондын харилцааны талаарх дэлгэрэнгүй
мэдээллийг тусгав. Голын урсгал болон хурдас хуримтлалын талаарх илүү урт хугацааны
хяналт шинжилгээг малчдын гар худаг усаар тэжээгддэг гадаргатай ойр уст давхаргыг
оролцуулсан бүх уст давхарга дахь усны түвшний хяналт шинжилгээтэй нэгтгэн Оюу Толгойн
зүгээс хийх болно. Энэхүү хяналт шинжилгээний үр дүнд Оюу Толгой төсөл нь гадаргатай ойр
уст давхарга болон хур тунадасны харилцан хамаарлыг ойлгож, бага гүний уст давхаргад
хэмжигдэхүйц усны түвшний бууралт үүсэж байгаа зэргийг тогтоох боломжтой болох юм. Тус
дэлгэрэнгүй суурь судалгаа нь компани, малчид, болон бусад оролцогч талуудад малчдын
худагт үзүүлэх аливаа нөлөөллийг үнэлэх бололцоог мөн олгож байна.
Худагт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь худаг тус бүрт өөр өөр байх
бөгөөд усны түвшин, цооногийн гүн, шахах аргаас тус тус хамаарна. Оюу Толгойн хяналт
шинжилгээний дэглэм нь болзошгүй нөлөөллийг эрт тодорхойлох, малчидтай өөр хувилбарын
усан хангамжийн загварыг тохирч хэлэлцэх, үүнд шинэ худаг болон одоо ажиллаж буй худагны
гүнийг нэмэгдүүлэх, малчдын худагт нөлөөлөл саад учруулахгүй байх бүхий л нөхцлөөр
хангадаг байх хэрэгтэй юм.
Нөлөөллийн ач холбогдол
Малчид зуны цагт ус хэрэглэж байх үедээ худагт дизель шахуурга суулган (энэ нь өвөлжөөний
худаг биш) ус шахах үед Булан тойромд (12.3 м гүнтэй малчдын худаг) нөлөөлөл үзүүлэх
магадлал маш бага байна. Усан хангамжийн өөр эх үүсвэрээр (илүү гүний худаг) хангах боломж
бэлэн байгаа тул ерөнхий нөлөөллийг бага зэрэг сөрөг гэж үзэв. Бусад малчдын худагт үзүүлэх
болзошгүй нөлөөлөл байхгүй бөгөөд нөлөөлөл нь бага зэрэг сөрөг байна.

5.4.7 Гүний болон гадаргуун усны бохирдол
Нөлөөллийн шинж байдал
Оюу Толгой төсөл нь аюултай болон аюулгүй химийн бодисыг их хэмжээгээр хэрэглэх ба энэ нь
гүний болон гадаргуун усны чанарт нөлөө үзүүлж болзошгүй юм. Энэхүү нөлөөлөл нь аюултай
бодисын хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалт эсвэл дахин боловсруулж болдоггүй хаягдал
материалыг зайлуулах үйл ажиллагаанаас тус тус үүсч болно. Мөн төслийн үйл ажиллагаагаар
хаягдал ус үүсэх бөгөөд хэрэв хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламж нь хаягдлыг зүй зохистой
цэвэршүүлээгүй тохиолдолд гүний болон гадаргуун усны чанарт нөлөөлж болох юм.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Зүй зохистой хадгалах байгууламжийг ашиглан, мөн Онцгой байдалд хариу үзүүлэх журмыг
(Бүлэг D12: Аюултай бодисын менежментийн төлөвлөгөө болон Бүлэг D20: Онцгой байдалд
хариу үзүүлэх төлөвлөгөө- г харна уу) хэрэгжүүлснээр дээрхи болзошгүй нөлөөллүүдийг
бууруулах боломжтой. Уурхай дээр хадгалж буй бодисоос гүний усанд нөлөөлөл үзүүлэх
хамгийн аюултай бодис нь дизел хөдөлгүүрийн цахилгаан станц, генератор үүсгүүр болон
уурхайн машин техникт ашиглагдагддаг дизель түлш юм. Энэхүү түлшийг элдэв шүүрэлт
гоожилтоос хамгаалах зорилгоор далан бүхий байгууламжинд хадгалж, газрын гадарга дээр
болон доор байрлах бүх шугам сүлжээнд тогтмол шалгалт хийнэ. Уурхай дээр гарах гүний усны
бохирдолт, асгаралт шүүрэлт гарах тохиолдолд Онцгой байдалд хариу үзүүлэх журмын дагуу
арга хэмжээ авна.
Уурхайн талбай одоогоор гүний уурхайн 2- р босоо амтай ойр байрлах Уурхайн лицензит талбай
дотор дахин боловсруулах талбай бүхий дунд хугацааны хаягдлын менежментийн
байгууламжийг ажиллуулж байна. Барилгын ажлын үе шатанд Уурхайн лицензит талбайн зүүн
хойд хэсэгт, блокчилон олборлолтоос үүсэх газрын гадаргуун суулт өгөх магадлалтай бүсийн
гадна талд хаягдлын менежментийн байнгын байгууламжийг (ХМБ) байгуулах юм. Энэхүү
талбай нь Цэрдийн шаварлаг гадарга дээр байрлах бөгөөд сунасан урт ландфил хийх хэсэг
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болон ууршуулан хатаах хоёр цөөрөмтэй. Уг шинэ байгууламж баригдсаны дараа дунд
хугацааны хаягдлын менежментийн байгууламж хаагдаж, газрыг цэвэрлэж, нүх шуудууг
шарвраар хаан, бусад шаардлагатай бүх нөхөн сэргээх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Барилгын
ажлын шатанд хатаан ууршуулах цөөрөм болон ландфил хийх нэмэлт хэсгүүдийг шаардлагын
дагуу байгуулна. Оюу Толгой нь ландфилд очиж буй хаягдал материалын хэмжээг том хог
хаягдлын менежментийн стратеги болох хаягдлыг багасгах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах
зарчмын дагуу багасгахыг зорьдог. Дахин боловсруулах боломжгүй шатамхай аюултай
материалыг хаяхдаа (эмнэлгийн хаягдлыг оролцуулаад) уурхай дээр байрлах хог шатаах зуухыг
ашиглах ба дахин боловсруулах боломжгүй аюултай хаягдлыг (гэрэлтдэг хоолой) зүй зохистой
хаягдал зайлуулах гарцыг тодорхойлох хүртэл хадгалалтанд байлгана.
Дунд хугацааны хаягдлын менежментийн байгууламж болон хаягдал зайлуулах битүү шуудууг
тойруулан гүний усны нөхцөл байдлыг үнэлэх зорилгоор хяналтын худгуудыг төлөвлөсөн. Хэрэв
бохирдол илэрсэн тохиолдолд эдгээр дунд хугацааны ландфилээс үүсэх бохирдлыг арилгах
зохих арга хэмжээ авч нөлөөллийг бууруулна.
Үйл ажиллагааны үе шатанд аливаа бохирдсон гүний усыг үйл ажиллагааны нөлөөгөөр үүссэн
газрын гадаргуун суулт үүсэн талбайд хуримтлуулж, уурхайн дотор барина. Гэвч энэхүү аргыг
Оюу Толгой нь нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ гэж үзэхгүй бөгөөд бүх хаягдлын эрсдлийг зүй
зохистой менежментийн дүрэм журмаар урьдчилан хамгаалж, асгаралт шүүрэлттэй холбоотой
аливаа тохиолдолд зохих арга хэмжээг авч, түргэн шуурхай шийдвэрлэнэ. Төслийн гүний усны
хяналт шинжилгээний сүлжээнд ХМБ- ын эргэн тойронд орших худгууд багтах бөгөөд аливаа
нөлөөлөл үүссэн тохиолдолд орон нутгийн гүний усны чанарт нөлөөлсөн эсэхийг хянах тогтмол
үнэлгээг хийнэ.
Төслийн бусад асуудлын хүрээнд тухайлбал онгоцны буудал болон дэд бүтцийн үйл
ажиллагааны улмаас бохирдлын эрсдэл үүсэх тохиолдолд тус газруудад аливаа химийн бодис
агуулагдаагүй учир учруулах нөлөөлөл өчүүхэн бага байна. Тогтсон үйл ажиллагаанаас гадуур
шатахууны шүүрэлт эсвэл зам тээврийн хөдөлгөөний осол зэрэг болзошгүй нөлөөлөл үүсэх
магадлалтай. Эдгээр нь хөрсний болон гүний усны нөлөөлөл үүсгэж болох ба үер, эсвэл
гадаргуун усны нөлөөлөлтэй давхацвал мөн аливаа үр дагаварыг авчирч болно.
Усны цооногийг өрөмдөх болон гүний усан хангамжийн хоолойн суурилуулалтаас аюултай
бодисын асгаралт шүүрлээр дамжин ойролцоо гадаргуун уст давхаргад нөлөөлөл учруулж
болзошгүй юм.
Эдгээр үйл ажиллагаанаас үүсэх болзошгүй нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр аюултай бодис
болон хаягдал материалтай харьцах журмыг баталж (Бүлэг D12: Аюултай бодисын
менежментийн төлөвлөгөө-ийг харна уу), тухайн газраас хаягдал болон зайлуулагдаж байгаа
үйлдвэрийн болон хэрэглээний бүх хог, хаягдлыг төслийн хаягдлын менежментийн
байгууламжийн тусламжтайгаар зайлуулна (хаягдлыг хэрхэн зайлуулах шалгуурын талаар мөн
тайлбарласан Бүлэг D8: Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө-ийг харна уу). Үүнд барилгын
ажлын үеэр бий болсон бүх бохирдсон хөрс багтана.
Цооногийн өрөмдлөгт ус ашигладаг өрөмдлөгийн шавар ашиглах бөгөөд илүү гарсан шаврыг
орон нутгийн шаврын шуудуунд (Зураг 5.13- ийг харна уу) хуримтлуулж, ажил дууссаны дараа
эдгээр шавран шуудуунуудыг ууршуулалт хийж, хучаас хийн, эцэст нь тухайн газрыг нөхөн
сэргээнэ. Тоноглол хэрэгслийг буулгаж, хатаалт эсвэл хаалт хийсний дараа шавран шуудууг
хаахаар төлөвлөсөн. Иймд, цөөрөм ил задгай, дотроо шингэнтэй үлдэж хүн мал болон зэрлэг
амьтад, шувуудад аюул учруулахгүй.
Уурхайн хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламжаар (ХУЦБ) Уурхайн лицензит талбай доторх
барилгын ажилчдын түр сууринын бохирын байгууламжийн хаягдал болон бусад хаягдал усыг
цэвэршүүлнэ (Бүлэг D7: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө- г харна уу).
Зам болон усны шугам хоолойг барих барилгын ажилчдын түр суурины хэмжээний дагуу (тус
3
бүрт ойролцоогоор 1500 хүн байх ба нэг хүн өдөрт 150 л ус, түр суурин тус бүр өдөрт 225 м ус
хэрэглэж, энэ хэмжээнээс арай бага хэмжээний бохир ус гаргана) хаягдал усыг Уурхайн
лицензит талбайд байрлах төвлөрсөн ХУЦБ- руу зөөвөрлөхийн оронд түр зуурын явуулын
хаягдал усны байгууламжуудыг ашиглаж болох юм. Эдгээрт зориулсан эцсийн загварыг (хэрэв
ашиглавал) удахгүй тодорхойлох ба шугаман контейнерийн систем байх магадлал өндөр байна.
Цэвэршүүлсэн бохир усыг гадаргуун устай нийлүүлэхгүй харин уул уурхайн үйл ажиллагаанд
дахин ашиглах, тоосжилт дарахад мөн ашиглах бөгөөд лагийг уурхайн төвлөрсөн бохир ус
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цэвэрлэх байгууламжруу зөөвөрлөнө. Бүх бохир усыг цэвэршүүлэх байгууламжууд нь Монгол
22
Улсын бохирдуулагч бодисын стандартыг заавар дагаж мөрдөх ба энэ нь гадаргуун болон
гүний усыг хамгаалах зорилготой стандарт юм.
Зураг 5.7: Өрмийн машин болон дэд бүтэц (үүнд шаврын карьер багтана)

Ханбогд сумын хүн амын өсөлт нь Ханбогд сумын бохир усны хаягдалд нөлөөлөл үзүүлнэ.
Одоогийн байдлаар Ханбогд суманд ариутгах тауурга, бохирын ус цэвэршүүлэх байгууламж
хязгаарлагдмал байдаг. Ханбогд сумын олон нийтийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх ажлын нэг хэсэг
болгон Оюу Толгойн зүгээс тогтвортой усан хангамжийн системийг байгуулахад туслалцаа
үзүүлж, орон нутгийн удирдлага болон бусад хандивлагч байгууллагуудтай үүнийг хэрхэн
хөгжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлгүүдийг өрнүүлж байна.
Гадаргуун усны нөөцийн бохирдлын эрсдлийг бууруулахаар бүх аюултай бодисыг далан бүхий
байгууламжид Оюу Толгойн аюултай бодистой харьцах, хадгалах журам (Бүлэг D12: Аюултай
бодисын менежментийн төлөвлөгөө-ийг харна уу) болон хаягдлын менежментийн журмыг
(Бүлэг D8: Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө- г харна уу) баримтлан хадгална. Аливаа
ослын асгаралт болон шүүрэлтийг Оюу Толгойн Онцгой байдалд хариу үзүүлэх журмаар түргэн
шуурхай зохицуулж (Бүлэг D20: Онцгой байдалд хариу үзүүлэх төлөвлөгөө-ийг харна уу),
нөлөөллийг бууруулах зохих арга хэмжээг авсан эсэхийг баталгаажуулах болон засаж
залруулах арга хэмжээг амжилттай хийсэн эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Илэрхий нөлөөлөл үүсэхгүй бөгөөд үүнд тохирсон
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авснаар уг нөлөөлөл үүсэх магадлал алга болно.
Хэрэв хурдан зогсох бололцоогүй шүүрэлт үүссэн тохиолдолд Оюу Толгой нь өөрийн байгаль
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрөөр дамжуулан засаж залруулах хөтөлбөр боловсруулан
тухайн нөлөөллийг хурдан шуурхай, үр дүнтэй бууруулах арга хэмжээг авна.
Төслийн гүний усны чанарын хяналт шинжилгээг гүний усны чанарт гарах доройтлыг эрт
илрүүлж үнэлэх зорилгоор хийх юм. Хэрэв бохирдол илэрсэн тохиолдолд, үүнд тохирсон
инженерийн шийдэл боловсруулах, Оюу Толгойн менежментийн журмыг шинэчлэх зэрэг
нөлөөллийг бууруулах зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх болно.
Нөлөөллийн ач холбогдол
Аюултай бодисын болон хаягдлын менежментийн журам хэрэгжиж байгааг тооцвол Оюу
Толгойн үйл ажиллагаанаас гадаргуун болон гүний ус ихээр бохирдох нөлөөлөл үүсэх
магадлалгүй байгаа ба мөн болзошгүй нөлөөллийн ач холбогдол маш бага байна.
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5.4.8 Ханбогдын гүний усны усан хангамжийн хэрэгцээ
Нөлөөллийн орчин
Ханбогд сумын усан хангамжийг бие даасан шийдэл болон орон нутгийн худагнуудаас торлосон
сүлжээ бүхий системд шилжүүлэхээр төлөвлөж байна. Уг систем нь орон нутгийн бага гүний уст
давхаргаас ус татаж ба усны хэрэгцээ нь орон нутгийн хүн амын өсөлт болон эдийн засгийн үйл
ажиллагаа өсөхийн хирээр мөн даган өснө.
Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ
Оюу Толгой нь Усны газар, Ханбогд сумын Засаг дарга, болон бусад байгууллагуудтай хамтран
23
ажиллаж Ханбогд суманд усан хангамжийн өөр хувилбар эрж хайх, тогтоох ажлыг хийж байна.
Усан хангамжийн худгууд байрлах хамгийн таатай байршлыг тодорхойлох судалгааг одоогоор
Оюу Толгой хийж байгаа юм. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Ханбогд сумаас зүүн хойд зүгт
ойролцоогоор 6 км- т 3 худаг гаргасан бөгөөд уг судалгаагаар тодорхой гүний усны нөөц байгааг
баталгаажуулсан байна (Хэсэг B6.10- ыг харна уу). Уг усны нөөцийг агуулж байгаа энэхүү ай сав
нь жилийн хур тунадас болон Ханбогдын уул нуруунаас өмнөд зүгт, Дөрөлж уулнаас хойд зүгт
байрлах суурь чулуулгийн урсгалаар тэжээгдэнэ. Оюу Толгой одоогоор уг нөөцийг тодорхойлж,
нөөцийн үнэлгээг Усны газартай зөвшилцөх ажлыг хийж байна. Оюу Толгой мөн Усны газар,
Ханбогд сумын Засаг дарга, Азийн хөгжлийн банк болон бусад байгууллагатай хамтран усны
шугамны сүлжээг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж байгаа юм. Сумын усан хангамжийг
сайжруулах ажлын эхний шатанд секундэд 30 л ус нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа ба цаашид
орон нутгийн хөгжил, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнөөс шалтгаалан Ханбогд сумын усны
хэрэгцээ өсөн нэмэгдэхийн хирээр уг хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх болно. Усан хангамжтай
уялдуулан усыг дахин боловсруулах, цэвэршүүлсэн хойно нь дахин ашиглах зорилгоор бохир
усны цэвэршүүлэх байгууламжийг байгуулах ажил боловсруулах шатандаа явагдсаар л байна.
Энэхүү хяналт шинжилгээг Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс нь Орон нутаг ба нийгмийн
асуудал эрхэлсэн хэлтэстэй (ОННАЭХ) хамтран удирдан хэрэгжүүлж бөгөөд ОННАЭХ нь
худгийн усны чанар болон түвшинтэй холбоотой мэдээллийг малчин иргэдээс авч Байгаль
орчны хэлтэст хүргүүлэх юм.
Гүний Хоолойн уст давхаргатай адилаар Ханбогд сумын уст давхарга нь малчдын ашигладаг
гадаргатай ойр уст давхаргаас нилээд гүнд байрлаж байгаа буюу худгуудын гүн 188 м- т хүрч
байна. Ямартаа ч цооногуудын загвар, байршлыг орон нутгийн малчдад нөлөөлөл үзүүлэхгүй
байхаар төлөвлөх юм (2004 оноос эхлэн хянаж байгаа хамгийн ойр байрлах малчны худаг
Дөрөлж нь зүүн хойд зүгт ойролцоогоор 5 км- т байрлаж байна).
Гүний Хоолой ай савын хяналт шинжилгээний суурь мэдээллийн нэг хэсэг болох тухайн талбай
дахь малчдын худгуудын хяналт шинжилгээний суурь өгөгдлүүдийг Оюу Толгой үргэлжлүүлэн
цуглуулах бөгөөд уг ай саваас гүний усыг сумын төвийн усан хангамжийн системд ашигласнаас
үүсэх аливаа нөлөөллийг үнэлэхэд ашиглах зорилгоор уг мэдээллүүдийг Ханбогд сумын Засаг
даргад гарган өгөх юм.
Ханбогд суманд орон нутгийн усан хангамжийн системийг байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулж
байгаа боловч үндсэн стратеги болон зорилгыг Бүлэг D16: Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн,
төвлөрлийн төлөвлөгөө– нд тусгасан. Мөн Ханбогд сумын хүрэлцээтэй, тогтвортой усан
хангамжийг байгуулах, тодорхойлох асуудал нь тодорхой нөхцлийн дор боловсруулагдах болно.
Нөлөөллийн ач холбогдол
Малчдын худгийн усыг өөр тийш нь татахад илрэх нөлөөлөл их байх ба гагцхүү гүний усны гүний
хэмжээг харгалзан үзэж, нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээг төлөвлөсөн байдлыг авч үзвэл
энэхүү нөлөөлөл нь үүсэх магадлалгүй бөгөөд үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдол нь бага
зэрэг сөрөг байна. Ханбогд суманд усны нөөц дутмаг байгаа нь тус орон нутгийн хувьд
томоохон үр дагаварыг авчрах боловч авч хэрэгжүүлсэн анхны ажил, өрөмдлөг хайгуулын
ажлын үр дүнд тухай газар нутагт усны тодорхой нөөц байгаа нь илэрсэн тул үлдэгдэл
нөлөөллийн ач холбогдол нь бага зэрэг сөрөг байна.
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Энэ нь Оюу Толгой төслийн шууд нөлөөлөлд өртсөн сумын төвийг аюулгүй ундны усаар хангах тал дээр
Засгийн газрыг дэмжих Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (2009)-ний Зүйл 6.15-д заасан амлалтыг тусгаж байгаа
юм.
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5.4.9 Хаягдал хадгалах байгууламжийн үйл ажиллагаа
Нөлөөллийн орчин
Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) үйл ажиллагаа нь ХХБ- аас хужирлаг, хүчиллэг ус дор
орших уст давхаргаруу нэвтрэх болон үерийн үед орон нутгийн усны урсгалтай нийлэх зэргээр
усны нөөцөд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм. Эргэлтийн усны цөөрөм нь гэнэтийн борооны усыг
агуулж чадахуйц том талбайтай тул ХХБ- ийн үйл ажиллагааны талбайгаас гадаргуун урсац бий
болох магадлал маш байх болно. Борооны усыг ууршилтаас алдах усны алдагдлыг багасгах,
үйлдвэрлэлд дахин ашиглахын тулд үйл ажиллагааны усны цөөрөмд эргүүлэн шахна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
ХХБ- ийн үйл ажиллагаа нь хаягдлын байгууламжинд үлдэх усны хэмжээг багасгаж, дахин
боловсруулах, ууршилтаас үүсэх усны хорогдлыг багасгах, үйлдвэрлэлд гүний уснаас авч
ашиглах усны хэрэгцээг багасгах зорилготой бөгөөд эргээд энэ нь шүүрэлтээр алдах усыг
багасгах болно. ХХБ- ийн доорхи талбайн дэлгэрэнгүй судалгаа хийгдсэн байна. Санал
болгосон ХХБ- ийн 1- р тасалгаа голдуу Цэрдийн шаварлаг хурдас дээр байрлах ба харин зүүн
өмнөд булангийн хэсэг нь ус нэвтрүүлэх чанар өндөртэй суурь хөрс болон өгөршсөн суурь
чулуулаг дээр байрлаж байгаа юм. Цэрдийн хурдасын зузаан 0- 9 м- ийн хооронд хэлбэлзэж
байна (баруун хойд болон баруун өмнөд булангуудад).
Санал болгосон ХХБ- ийн 2- р тасалгаа бүхэлдээ цэрдийн хурдас дээр байрлаж байгаа ба
давхаргын зузаан нь 2.5 м-ээс (зүүн өмнөд буланд) 25 м зузаан хүрнэ (зүүн хойд булан). ХХБийн бүх талбайд хамгийн багадаа 1 м- ийн зузаантай шаварлаг давхарга үүсгэх зорилгоор
баруун хойд хэсгийн илүү зузаан шавартай газруудаас баруун өмнөд хэсгийн 1- р тасалгааруу
гадаргуун материалыг зөөх юм.
Зураг 5.8: Будаа гол дагуух ӨБӨ - ХЗХ хөндлөн огтлол – ХХБ- ийн орчмын бага гүний
давхарга болон геологийн зураглал

Эх сурвалж: Клон Криппен Бэргер, 2010 оны 4 сарын 27. Оюу Толгойн хаягдлын байгууламжийн талбайн
давтан үнэлгээ.

ХХБ- ийн доор байрлах салхины элэгдэлд орсон сэвсгэр хурдсуудыг зайлуулан арай гүнд
байрлах голын тунадасаас үүсэх нэвчилтийг зогсоох зорилгоор гол хоолойнуудыг суурилуулна.
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Хаягдлын далангийн доогуурх голын сэвсгэр хурдсыг мөн зайлуулах болно (суурь хөрсний
-6
дундаж ус нэвтрүүлэх чанар нь 6.65 x 10 м/сек).
Цэрдийн давхарга нь ерөнхийдөө шаварлаг элсэнцэр болон элсэрхэг шавар, органик бус уян
-7
шавраас тогтсон бүтэцтэй ба зарим хэсэгт нь нэг метрээс бага зузаантай, 2.3 x 10 м/сек ус
нэвтрүүлэх чанар бүхий нарийн шавар эсвэл элснээс тогтсон давхарга мөн байрлаж байна.
ХХБ- ийн доор талбайн геологийн тогтоцын хөндлөн огтлолыг Нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ
ХХБ- ийн үйл ажиллагаа нь хаягдлын байгууламжинд үлдэх усны хэмжээг багасгаж, дахин
боловсруулах, ууршилтаас үүсэх усны хорогдлыг багасгах, үйлдвэрлэлд гүний уснаас авч
ашиглах усны хэрэгцээг багасгах зорилготой бөгөөд эргээд энэ нь шүүрэлтээр алдах усыг
багасгах болно. ХХБ- ийн доорхи талбайн дэлгэрэнгүй судалгаа хийгдсэн байна. Санал
болгосон ХХБ- ийн 1- р тасалгаа голдуу Цэрдийн шаварлаг хурдас дээр байрлах ба харин зүүн
өмнөд булангийн хэсэг нь ус нэвтрүүлэх чанар өндөртэй суурь хөрс болон өгөршсөн суурь
чулуулаг дээр байрлаж байгаа юм. Цэрдийн хурдасын зузаан 0- 9 м- ийн хооронд хэлбэлзэж
байна (баруун хойд болон баруун өмнөд булангуудад).
Санал болгосон ХХБ- ийн 2- р тасалгаа бүхэлдээ цэрдийн хурдас дээр байрлаж байгаа ба
давхаргын зузаан нь 2.5 м-ээс (зүүн өмнөд буланд) 25 м зузаан хүрнэ (зүүн хойд булан). ХХБийн бүх талбайд хамгийн багадаа 1 м- ийн зузаантай шаварлаг давхарга үүсгэх зорилгоор
баруун хойд хэсгийн илүү зузаан шавартай газруудаас баруун өмнөд хэсгийн 1- р тасалгааруу
гадаргуун материалыг зөөх юм.
- т доор үзүүлэв. Үүнээс харахад Цэрдийн шавар харьцангуй бага гүнд байгаа бөгөөд
(ерөнхийдөө газрын гадаргаас доош ойролцоогоор 2м- т) ХХБ- ийн хувьд тэр нь суурь болох юм.
Хөндлөн огтлолоос мөн элс түр зуурын урсгал усны элэгдэлд хэрхэн орсныг харж болох бөгөөд
урсгалын доорхи Цэрдийн шавар бүхий давхарга нарийсаагүй байна. Цэрдийн шавар давхаргын
-10
-10
ус нэвтрүүлэх чанар 1.23x10 м/сек болон 6.48x10 м/сек байсан ба энэ төрлийн литологийн
нэгжийн тохирсон үзүүлэлтэд нийцэж байв.
Уурхайн лицензит талбай дахь цэрдийн шаварлаг хурдас нь уян чанар өндөртэй, нягтаршуулсан
тохиолдолд нэвчилт бага байх доторлогоонд ашиглахад тохиромжтой материал юм. Шаварны
-6
-9
-7
байгалийн ус нэвтрүүлэх чанар нь 3.24 x 10 –ээсс 1.3 x10 м/сек (2.10 x 10 –ээс 4.5 x 10
7
м/сек-ийг хувиар илэрхийлвэл 25 болон 75 хувь байна) хооронд байдаг. Error! Reference
source not found.- д үзүүлсэн талбайд 3 м зузаан шавар шугаман ханыг байгуулах ба нүхний
бусад талбайд байсан шаврыг нь хэвээр үлдээн, харин дээрх хурдасыг нь зайлуулна. Тиймээс
бусад талбайд нь нэмэлт шавар суурь шаардагдахгүй. Шаардагдах шаврыг 2- р тасалгааны
талбайн Цэрдийн шавар давхаргын зузаан хэсгийн хурдаснаас авах бөгөөд өөр эх үүсвэрээс
шавар татах хэрэгцээ мөн байгаа юм. Шугаман хана байгуулах шаврыг 300 мм зузаантай
байрлуулан дараагаар нь Прокторын стандартаар хамгийн их буюу 95% хүртэл нягтаршуулах
24
ба чийгшлийн хэмжээг -3% ба +2% хооронд хамгийн тохиромжтой нөхцөлд авчирна . Шугаман
ханын дээд үзүүрийг Цэрдийн шаварлаг давхаргатай бэхлэнэ (хамгийн зузаан хэсэг нь 1м
байхаар). Харин шугаман ханын доод үзүүрийг ус нэвтрүүлэх чанар багатай бүс болох Бүс A- д
байрлах эхлэлийн далантай холбох юм. Тус шавар шугаман хана нь 1- р тасалгаанд байрлах
дахин сэргээх нөхөн дүүргэлтийн цөөрмийн доод тал хүртэл үргэлжлэнэ. ХХБ- ийн 1- р
тасалгааны эхний жилийн төлөвлөгөөг шүүрэлтээс үүсэх уусмалыг цуглуулах шуудуу болон
гадаргуун усны голдирол өөрчлөх сувгийн хамт Error! Reference source not found.- т харуулав.
Тунадасжуулалтын болон нягтралшилтын туршилтаас харахад хаягдал нь тунадасжих, мөн
3
нягтарших шинж чанар сайтай байгаа бөгөөд эхний тунадасжилтын нягтрал нь 1.28 т/м – ээс
3
3
1.39 т/м байна. Тиймээс тус байгууламжийг ажиллуулж эхлэх үед нягтралыг 1.4 т/м , харин
3
цаашид 1.5 т/м байхаар төлөвлөв. Нягтаршуулсан хаягдлын ус нэвтрүүлэх чанар бага гүнд
-9
-9
1 x 10 м/сек, харин овоолгодоо 5 x 10 м/сек байх төлөвтэй байна. Ус нэвтрүүлэх чанар бага
байгаа тул ХХБ- ийн сууриар шүүрэлт үүсэх нөхцлийн хязгаарлах юм.
Тоон загвараас харахад ХХБ- аас нэвчих нийт шүүрэлт 20 л/сек- ээс 40 л/сек- ийн хооронд
хэлбэлзэнэ. Хаягдлын далангийн гадаад хэсэг болон гадаргатай ойр голын хурдас, өгөршсөн

24

Клон Криппен Бэргер 2011, Хаягдал хадгалах байгууламж 2010, Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн
шинэчилсэн тайлан
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-5

-10

суурь чулуулгийн давхаргаар (ус нэвтрүүлэх чанар нь 2 x 10 м/сек-ээс 3 x 10 м/сек) хамгийн
их нэвчилт явагдахаар байна. Шүүрсэн уусмал нь талбайн хураагуурын шуудуунд цугларна.
-8
Дээрхи чулуулаг нь ус нэвтрүүлэх чанар багатай тул (ус нэвтрүүлэх чанар 5 x 10 м/сек- ээс
-11
7 x 10 м/сек байна) илүү гүнд байрлах суурь чулуулагруу гүний ус алдагдахгүй.
Шүүрлийн уусмал цуглуулах хоолойн сүлжээнд тааламжтай налууг үүсгэх байгалийн гадаргуун
тогтцыг бий болгох зорилгоор ай савын газрын гадаргыг (нам дор газар) маш бага хэмжээгээр
дахин хэлбэршүүлж өөрчлөх шаардлагатай юм. Мөн шүүрлийн ус цуглуулах цөөрмийн
доторлогоонд байгалийн шаврыг ашиглах болно. Хаягдлын далангийн үзүүрт шүүрэлт болон
хур тунадасны налуугаар даланруу урсах усыг цуглуулах зорилгоор 4 м гүнтэй шуудууг ухна.
Шүүрэлтээс үүссэн уусмалыг цуглуулах 2 цөөрмийн (зүүн ба баруун) ХХБ- ийн зүүн ба баруун
талд барин шүүрэлт болон урсгалаас бий болсон усыг 100 жил 24 цагийн турш цуглуулах юм.
Шуудуунуудын суурь нь ус бага нэвтрүүлэх цэрдийн шавар, эсвэл хөндөгдөөгүй суурь
чулуулгаас бүрдэнэ. Эдгээрийн гүн нь 4 м- ээс давбал ус бага нэвтрүүлэх давхаргад хүрэх
зорилгоор шүүрэлтийг зогсоох төхөөрөмж байгуулна. ХХБ- аас нэвчсэн уусмалыг цуглуулах
цөөрөмд цугларсан уусмалыг ХХБ дахь эргэлтийн усны цөөрөмрүү шилжүүлэх ба үйлдвэрлэлд
дахин ашиглахаар буцаана. Шүүрсэн уусмалыг цуглуулах болон үүрнүүдийн орчмын түр зуурын
урсгал усны голдирол өөрчлөх урьдчилсан зураг төслийг Error! Reference source not found.- д
үзүүлэв.
25

Эрдэсжилтийн бүсийн туршилтуудаар хаягдлын ихэнх хэсэг нь хүчил үл үүсгэгч (ХҮҮ) болохыг
харуулсан ба хүчил үүсгэх чадвартай (ХҮЧ) хаягдал гарвал уг хаягдлыг битүүмжлэх (хүчил үл
үүсгэгч хаягдлаар) боломжтой юм. ХХБ- ийн зураг төсөлд хучилт хийх үе давхаргын эх
үүсвэрийг цаашид нөхөн сэргээлт хийх бололцоог харгалзан ХҮҮ байхаар тооцоолов. Хэрэв ХҮЧ
хаягдлыг гадаргуун дээд хэсгээр байрлуулахаар бол үүрийг хаахдаа ХҮҮ чулуулгаар дээгүүр нь
хучих болно. ХХБ- ийн эргэн тойронд Оюу Толгойгоос суурилуулсан гүний усны хяналт
шинжилгээний сүлжээ нь нилээд нарийвчилсан суурь өгөгдлийг цуглуулж байгаа бөгөөд уг
өгөгдлийг ашиглан ХХБ- ийн гүний усны химийн бүтцийг хянах боломжтой юм. Уг өгөгдлөөр
шүүрсэн уусмалыг шаардлагын дагуу үр ашигтай цуглуулж байга эсэхийг мөн хянах ба Оюу
Толгойд аливаа үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг боловсруулах боломжийг олгох юм.
Эргэлтийн усны химийн бүтцийн одоогийн загвараар уг усанд агуулагдаж буй зарим металлын
(зэс, төмөр, хар тугалга зэрэг) хэмжээ ундны усны стандартаас илүү байгаа боловч эргэлтийн
усны дүн шинжилгээ нь уурхайн үйл ажиллагаа болон хаах үеийн хаягдлаас шүүрсэн усны
чанарын нөхцөл байдлыг заавал илэрхийлэх албагүй юм.
Үйл ажиллагааны үе шатанд ХХБ нь уурхайн ашиглалтаас гүний усны түвшин доошилж улмаар
газрын гадаргууд суулт өгсөн талбайд хэсэгчлэн эсвэл бүхэлдээ байрлах тул энэ талбайн
шүүрсэн уусмалыг цуглуулах системд цуглараагүй шүүрэл нь уурхай болон ил уурхайруу чиглэн
урсах болно. Энэ нь аливаа шүүрлээс үүсэх хоёрдогч эрсдлийг бууруулах боломжийг олгож
байгаа ч Оюу Толгой нь зохих шавар доторлогоотой байгууламж болон шүүрлийн уусмал
цуглуулах анхдагч хяналтыг чухалчлан үзнэ. 2012 онд уурхайн гидрогеологийн загварыг дахин
боловсруулсны дараа уурхайн үйл ажиллагаагаас үүсэх газрын гадаргуун суултын хэлбэр
хэмжээг дахин үнэлнэ.

25

EGI (2008), Оюу Толгой төслийн хүчиллэг урсац үүсэх шинжилгээ ба судалгааны хөтөлбөрийн зөвлөмж.
АММИ ХХК-д зориулан Environmental Geochemistry International Pty Ltd. боловсруулав, 2008 оны 5 сар
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Зураг 5.9: ХХБ- ийн 1- р үүрийн дотор байрлах шавар үеийн байршил

Эх сурвалж: Клон Криппен Бэргер, 2010 оны 8 сарын 5. Оюу Толгойн хаягдал хадгалах байгууламж 2010, Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн шинэчилсэн тайлан.
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Зураг 5.10: ХХБ- ийн шүүрэлтийн ус болон урсгалын голдирол өөрчлөх сувгууд

Эх сурвалж: Клон Криппен Бэргер, 2010 оны 8 сарын 5. Оюу Толгойн хаягдал хадгалах байгууламж 2010, Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн шинэчилсэн тайлан.
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Нөлөөллийн ач холбогдол
ХХБ- д инженерийн хийцтэй шавар доторлогоо суурилуулан, тухайн талбай дахь шавар үе
давхаргыг ашигласнаар ХХБ- аас гүний усанд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг багасгах ба нөлөөлөл
нь бага зэрэг сөрөг (болзошгүй нөлөөлөл маш бага) байна гэж үзэв. Шүүрсэн уусмал цуглуулах
систем нь ХХБ- аас үүсч болзошгүй бүх шүүрлийг цуглуулахаар зураг төсөл нь хийгдсэн ба
шүүрлийн усыг үйлдвэрийн усны цөөрөмрүү буцаан нийлүүлснээр Гүний Хоолой уст давхаргаас
ашиглах усны эрэлтийг бууруулахад хувь нэмэр оруулах юм. ХХБ- аас гадаргуун усны сүлжээнд
үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл нь бага зэрэг сөрөг гэж тооцож байна.

5.4.10 Хаягдал чулуулгийн овоолгын байгууламж ба үйл ажиллагаа
Нөлөөллийн орчин
Ил уурхайгаас гарах хаягдал чулуулгийг хаягдал чулуулгийн овоолгод (ХЧО) байршуулна. Ил
уурхайг ашиглаж дууссаны дараа цаашид их хэмжээний хаягдал чулуулаг гарахгүй ба далд
уурхайн блокчлон олборлолтоос хаягдал чулуу үүсэхгүй, харин гарсан бүх хаягдал нь
баяжуулалтад зориулсан хүдэр байх тул ХЧО- ыг хаах юм. Ил уурхайгаас гарах хаягдал чулуулаг
нь хангалттай чийглэг байгаа тохиодолд хүчиллэг шүүрсэн уусмалыг үүсгэх чадвартай ба хэрэв
ингэвэл метал агуулсан бусад бохирдол үүснэ. Хүчиллэг шүүрсэн уусмал үүсвэл доошоо байх буюу
хэвгийн дагуух хурдас, газрын доорх болон гадаргуун усанд нөлөөлж болзошгүй юм. Хэрэв
хүчиллэг шүүрсэн уусмал үүсэж, үүнийг хяналтгүй орхивол Уурхайн лицензит талбайн өмнөд хэсэг
дэх Ундай гол дагуух булаг, худгуудад тодорхой нөлөөлөл үзүүлэх болно.
Нөлөөллийг бууруулах ба менежментийн арга хэмжээ
Чулуулгийн хүчиллэг урсац үүсгэх чадвартай хаягдал чулуулгийн чадавхийг үнэлэхээр хэд хэдэн
судалгааг 2002 оноос хойш хийсэн ба 2004 оноос баганан туршилтыг хийн, эдгээр судалгааг одоо ч
сайжруулан үргэлжлүүлсээр байна. Судалгааны үр дүнгүүдээс харахад үндсэн бус чулуулгуудын
ихэнх нь ХҮҮ харин үндсэн чулуулгийн эрдэсжилттэй буюу хүчил үүсгэх чадвартай (ялангуяа пирит)
чулуулаг болон хүчил саармагжуулагч (кальцит ба доломит) чулуулгийн агууламжаас шалтгаалан
ХҮЧ эсвэл ХҮҮ гэдэг нь тодорхойлогдоно. Үндсэн бус хурдасыг салгахад үндсэн хурдасын ихэнх нь
ХҮЧ байна. Эдгээр судалгаанаас үзэхэд Баруун өмнөд Оюу орд нь ХҮҮ чулуулгаас бүрдсэн нь
харагдаж байна. Геохимийн судалгаагаар одоогийн уурхайн төлөвлөлтөөр 1800 сая тн хаягдал
чулуулаг уурхайгаас гарах ба үүний 57% нь ХҮЧ тул үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө
боловсруулагдах хаягдал чулуулгийн менежментийн төлөвлөгөөгөөр зохицуулна. Гарах хаягдал
чулуулгийн төрлийг доорхи Error! Reference source not found.- д нэгтгэн үзүүлэв.
Хүснэгт 5.2: Хаягдал чулуулгийн төрлийн тойм
Хаягдлын төрөл

Cая
тн

Эзэлхүүн сая м

Сийрэг эзлэхүүн сая м

179

73

95

241

92

120

250

93

121

107

42

54

972

355

461

18

7

9

33

12

16

Нийт ХҮҮ

777

301

391

Нийт ХҮЧ

1,023

374

486

675

877

Тодорхойлолот
Исэлдсэн
Хурдас

ХҮҮ

Исэлдээгүй, хурдас эсвэл
ТИМ
Тусгаарлагдсан исэлдсэн
материал (ТИМ)
Исэлдээгүй эсвэл ТИМ
Исэлдсэн

ХҮЧ

ТИМ

Дүн

3

1,800
3

3

3

Ойролцоогоор 301 сая м ХҮҮ болон 374 сая м ХҮЧ хаягдал чулуулаг үүсэх юм. Энэхүү
3
материалаас 207 сая м нь ХҮҮ байх бөгөөд ХХБ- ийг барих ажилд, тодорхой хэсэг нь зөөврийн
замыг барих ажилд, ХЧО хаасны дараа дээгүүр нь 10 м зузаан чулуугаар хучихад болон оройгоор
нь 3 м зузаанаар мөн хучихад зориулж тус тус уг материалыг ашиглах болно.
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ХЧО нь ерөнхийдөө 3 төрлийн гадаргатай ойр давхарга дээр байрлаж байна. Үүнд:

 0- 15 метрийн зузаантай хаягдлын доод талд байрлах ус бага нэвтрүүлэх Цэрдийн шавар
давхарга;

 Цэрдийн шавар давхаргын өмнөд булан болон Ундай хоолойн хооронд байрлах бага гүний
суурь чулуулгийн бүс (эсвэл салхины элэгдэлд орсон нимгэн давхаргаар бүрхэгдсэн суурь
чулуулаг). Суурь чулуулаг нь дундаас бага ус нэвтрүүлэх чанар бүхий өгөршсөн андезит
болон базальт байна.

 Овоолгын баруун өмнөд хэсэг нь Ундай гол болон бусад аллювийн давхарга дор байрлана.
Эдгээр давхаргууд нь зузаанаараа хэдэн метр хүрэх ба зарим газарт зузаан нь нийт 10 м- т
хүрдэг. Өгөршсөн суурь чулуулгийн дээр аллюв байрлана.
Зураг 5.17– т ерөнхий зургийг харуулав.
Зураг 5.11: ХЧО- ын доорхи шимэрхэг хөрс болон газрын дээр ил гарсан хэсгийн ерөнхий
дүр зураг

SW outcrops

ХЧО- ын дор байрлах бүх газар нутаг нь янз бүрийн зузаантай бага гүний аллювийн эсвэл
коллювийн гаралтай элс, шавар, хайрга байна. Эдгээр хурдас нь бага гүнд байрлах тул ХЧО- ын
хувьд тогтворжилт болон бусад асуудлыг үүсгэдэггүй. Анхны хөрс хуулалт (хөрс хуулалтанд
зориулсан хангалттай хөрстэй газар) болон бусад бэлтгэл ажлын дараа ХЧО- ыг ус нэвтрүүлэх
чанар багатай Цэрдийн шавранцар давхрага эсвэл ерөнхийдөө бага нэвтрүүлэх чанар бүхий
өгөршсөн суурь чулуулгийн материал дээр тус тус байрлуулна. ХЧО- оос маш бага шүүрэлт үүсэх
тул эдгээр материалуудын суурь хэсэгт тусгайлан арга хэмжээ авах шаардлагагүй.
-6

Дээр үзүүлсэн өгөгдлүүдээс харахад Цэрдийн хурдасны ус нэвтрүүлэх чанар 4.0x10 м/сек- ээс
-11
6.5x10
м/сек- ийн хооронд хэлбэлзэх бөгөөд элсэрхэг үеүүдэд энэ утга арай өндөр байна.
-8
Цэрдийн материалд нэмэлт туршилт хийж үзэхэд ус нэвтрүүлэх чанарын дундаж утга 1.1x10 м/сек
-6
-10
байв. Доор байрлах өгөршсөн суурь чулуулгийн ус нэвтрүүлэх чанар 1.8x10 м/сек- ээс 2.2x10
-8
-10
м/сек- ын хооронд байх ба суурь чулуулгийн утга 4.6x10 м/сек- ээс 1.6x10 м/сек- ийн хооронд
байна. Энэ төрлийн материалд хээрийн шинжилгээ хийхэд хэцүү тул зарим үр дүн буруу гарах
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тохиолдол байдаг. Иймээс эдгээр материалын ус нэвтрүүлэх чанарын бодит утга арай бага байх
магадлалтай гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй юм.
Аллювийн хурдасны зузаан их байгаа ХЧО- ын талбай нь Ундай хоолой дотор байрлана. Эдгээр
Ундай хоолойн дагуух аллювийн хайрга нь Оюу Толгойн сэвсгэр материалын гол эх үүсвэр бөгөөд
нимгэн бага гүний аллювийн уст давхрагыг мөн илэрхийлнэ. ХЧО- ын доор эдгээр аллювийн
материалыг үлдээснээр хэд хэдэн асуудал үүснэ. Үүнд:



Сэвсгэр материалыг үр ашигтай ашиглах боломжгүй болно (барилгын материалд ашиглах
зэрэг);



ХЧО- ын шүүрэлт болон ХЧО- ын суурь дахь ХҮЧ чулуулгийн хуримтлалын харилцан
хамаарал нь Ундай хоолойн доор байрлах уст давхаргад нөлөөлж, хурдсыг хүчиллэг
болгоно;



Элс болон хайргын зарим давхарга нь алдагдах боломжтой болох бөгөөд ууршуулсан
тохиолдолд геотехникийн эрсдэл дагуулах магадлалтай. Хайргыг зайлуулахад овоолгын
дор байрлах элс болон хайрга хайлах асуудал үүснэ (эдгээр нь усны агууламжаасаа
хамааран хайлалт үүсэх магадлалтай хурдас юм).

Эдгээр шалтгааны улмаас аллювийн хайрганы ихэнх хэсгийг ХЧО- ын ёроолоос зайлуулсан нь
дээр байдаг. Аллювийн хайрганы хурдсыг зайлуулснаар ХЧО- д суулт үүсэн нэмэлт орон зайг бий
болгох ба ХҮҮ- ээр дүүргэх шаардлага үүсэх юм. Ингэснээр ирээдүйд тухайн газар усаар дүүрсэн
тохиолдолд ус хүчиллэг болохгүй болно.
ХЧО- ын хойд хэсгийн хувьд аллювийн хайрга болон газрын гадаргуу нь хэлтэрхий материалын
дагуу байгалийн жамаар ил уурхайруу урсах шүүрэлтийг бий болгодог. Эдгээр газар нутагт
хайрганд зориулсан тусгай ажиллагаа (зайлуулалт) шаардлагагүй ба энэ нөөцийг ашиглах эсэх нь
цэвэр эдийн засгийн шийдэл болно. ХҮҮ материалыг хайрга ухаж авсан хонхор газрыг дүүргэхэд
хэрэглэх бөгөөд эдгээр газруудад аллювийн ус болон (хэрэв байгаа тохиолдолд) ХҮЧ чулуулаг нар
харилцан үйлчилж хүчиллэг шүүрэлт бий болох магадлалыг бууруулах зорилгоор хайргыг үлдээнэ.
Одоогийн газрын гадаргад үндэслэн гадаргуун зайлуулсан усны ерөнхий чиглэлийг Зураг 5.18- д
үзүүлэв. ХЧО- ын доорхи газрын гадаргуун ихэнх талбай нь Ундай хоолойруу налуу байрлана.
Хэрэв хур бороотой үед урсац үүсэх тохиолдолд зарим хурдас нь ХЧО- ын нүүрэн хэсэгрүү урсах
ба харин бага хэсэг нь ХЧО- ын гадаргуун өнгөн хэсэгт нэвчинэ. ХЧО- ын материалууд нь ус
нэвтрүүлэх чанарын хувьд өөрийн доор байрлах хурдсаас хамгийн багадаа нэг эсвэл түүнээс илүү
шатлалаар илүү байх ба ХЧО- оор нэвчих ус нь Ундай анхны хоолойд хүрнэ. Түүнээс цааш нэг бол
уурхайд, эсвэл ХЧО- ын өмнөд хилийн дагуу байрласан ус цуглуулах шуудуунд очдог.
ХЧО- ын зүүн хэсгийн суурьт байгалийн ус зайлуулах суваг нь баруун хойноос зүүн өмнө зүгрүү
дунджаар 0.5%- ийн налуутайгаар байрлана. ХЧО- ын зүүн хойд хэсэгт ус зайлуулах суваг нь
зүүнээс зүүн хойд болон ХЧО- ын зүүн өмнөд хэсгийн талбайгаас зүүн тийш чиглэн байрлаж байна.
Эдгээрийн аль аль нь ХХБ- ын 1- р тасалгааруу чиглэнэ. Гадаргуун ус хуримтлуулах шуудуу нь
ХХБ- ын хойд хэсэгт байрлах ба хуримтлуулах шуудуу нь ХХБ- ын бүх талбайн дагуу суурилна.
Зүүн өмнөд ХЧО- ын цуглуулах шуудуу нь ХХБ- ын цуглуулах шуудуутай холбогдож, ХХБ дотор
хуримталсан ус зүүн хэсэгт байрлах хуримтлалын цөөрөмд очно.
Шуудууг ХЧО- ын талбайн өмнө хэсгийн дагуу байгуулах ба цаашлаад Ундай голын дагуу баруун
өмнө зүгт урсгалын чиглэлийг нь өөрчилсөн голоос 45 м- т үргэлжлүүлэн ухна. Ингэснээр голын
хажуугаар өндөрсгөсөн хэсэгт байрлах замын зурваст хангалттай зайтай үлдэх бөгөөд уг шуудуу
(налуу бүхий 10 м- ийн өргөнтэй) нь хяналтын худгийн талбайн (зам дагуух) хамт Ундай голын ус
цуглуулах сан руу чиглэнэ. ХЧО-ын өмнө талын нүүрэн хэсгээс урсах гадаргуун урсгал нь одоогийн
Ундай сувгийн дагуу байгуулагдах шүүрсэн уусмал цуглуулах санд цугларах юм. Энэ нь Цэрдийн
шавар дээр тусгаарлан барьсан хязгаарлалтын ханаас хойд зүгт байрлана. Уг байгууламжийг
барих хугацаа нь ХЧО- оос шалтгаалах бөгөөд гадаргуун ус цуглуулах шуудуу нь урсгалыг ХХБийн цуглуулах цөөрөмрүү чиглүүлэх боломжгүй болсон үед байгуулагдах болно.
ХЧО- ын өмнөд хэсэгт байрлах цуглуулах цөөрөмд цуглаж буй шүүрлийн уусмал болон гадаргуун
урсгал усны чанарыг Монгол Улсын усны стандартын дагуу үнэлэх юм. Баганан туршилтын үр
дүнгээс харахад ХҮЧ материалуудаас хүчиллэг уусмал бий болохоос өмнө хэсэг хугацаа өнгөрдөг
ба хэрэв хүчиллэг уусмал нэгэнт үүссэн тохиолдолд баганан туршилт нь шүүрсэн уусмал Al, Co,
Cu, Fe, Mn, Zn болон Ni- ийн илүү концентрацтай байж болзошгүй талаар илтгэх болно. Цөөрөмд
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цугларсан бүх усыг металлын агууламж болон бусад үзүүлэлтийн хувьд Монгол Улсын усны
стандарттай нийцэж буй эсэхийг шалгахаар шинжилгээнд оруулах бөгөөд хэрэв тус стандартуудын
шаардлагыг биелүүлж байвал Ундай гол руу уг усыг нийлүүлнэ. Уг стандартад заасан үзүүлэлтийн
хэмжээнээс давсан үзүүлэлттэй усыг ууршуулах, эсвэл гол байгууламжруу буцаан шахаж
тоосжилтыг бууруулах болон сэлбэх ус болгон ашиглах зэрэг арга хэмжээ авна. Хэтдээ
шаардлагатай тохиолдолд шүүрсэн уусмалыг ил уурхай руу урсгах зорилгоор чиглүүлэх өрөмдлөгө
хийн урсгалын чиглэлийг өөрчлөх болно.
Зураг 5.12: ХЧО- ын ус зайлуулах талбайн ерөнхий чиглэл

Эх сурвалж: Оюу Толгой.

Оюу Толгой нь ХЧО ба ХХБ- ийг хучхад хэр хэмжээний ХҮҮ чулуулаг шаардлагатайг үнэлэх
зорилгоор мэдрэгчийн шинжилгээг хэд хэдэн удаа хийсэн. ХЧО- ыг хамгийн багадаа дээгүүр нь 3 м
ХҮҮ материалаар хучих шаардлагатай гэж үзэж байна. ХХБ дээгүүр хамгийн багадаа 1 м- ээс
багагүй ХҮҮ чулуулгаар хучих (ХҮЧ- тай хаягдлыг байршуулсан газар) ба гол нь салхины элэгдлээс
хамгаалах юм. Уурхайн 15 жилийн төлөвлөгөөгөөр шаардагдах ХҮҮ чулуулгийн тооцоог доор
үзүүлбэл:
Хүснэгт 5.3: ХҮҮ чулуулгийн хэмжээ болон хучих хувилбар
Хувилбар

ХЧО-ын
налуу,
хучилт, м

ХЧО-ын дээд
хэсгийн
хучилт, м

ХХБ-ийн дээд
хэсгийн
хучилт, м

Үлдэх ХҮҮ
чулуулаг
(сая тн)

1

20

3

1

250

2

10

3

1

423

3

30

5

1

62

ХЧО- ын талбайд 30 м хүртэлх ХҮҮ чулуулаг байршуулах боломжтой байгааг тооцоолсон. Гэвч
ХХБ- ийн 3 болон 4- р тасалгааг цаашид ашиглахаар эсвэл ХЧО- ын зарим хэсэгт хүчиллэг үүсвэл
хучилт хийх ХҮҮ чулуулгийг хангалттай хадгалах шаардлагатай болно. Түүнчлэн, цаашид (Хьюго
гүний уурхай) хаягдал нь илүү хүчил үүсгэх чадвартай байхаар тооцоолж байгаа тул эдгээрийг
хучих ХҮҮ чулуулаг шаардлагатай болох юм. Эдгээр шалтгааны улмаас, Оюу Толгой нь Хувилбар

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 57 of 78

2- ыг буюу ХҮҮ чулуулгийг цаашдын хэрэгцээнд ашиглахаар “нэмэлт ХҮҮ” материалыг нөөцлөх
хувилбарыг сонгосон.
Уурхайн ашиглалтын эхний жилүүдэд, хөрс хуулалтаас ихэнх ХҮҮ- ийг ХЧО- ын дунд хэсэгт
байршуулан дараа нь ХХБ- руу шилжүүлэх эсвэл ХХБ- ийн даланг барихад шууд ашиглана гэж
үзэж байна. 2012 оны дунд үеэс ил уурхайд ХҮЧ чулуулаг үүсч эхэлнэ. ХЧО- ын ашиглалтын
төгсгөл хүртэл өргөтгөн ашиглах хагас- байнгын тавцангийн системийг байгуулах юм. Энэхүү
тавцан нь уурхайн ашиглалтын хугацааны туршид ХЧО- ыг өндөрлөхөд ашиглагдана. Хоёрт,
тавцан нь далангийн дотор хэсэгрүү орох боломжийг олгох буюу ХҮҮ чулуулаг гарвал сүүлд
ашиглахад зориулан ойролцоо байршуулна (хаалтын үед ХҮҮ чулуулгийг дахин ашиглахаар).
Уурхайн ашиглалтын эхний 5 жилийн хугацаанд үүсэх ХЧО- ын төрлийг доорхи Зураг 5.13- д
үзүүлсэн ба ХҮҮ ба ХҮЧ чулуулаг нь зэрэгцээ үүсэх буюу ХХБ- ийг байгуулах эхний жилүүдэд
ихэнхдээ ХҮҮ чулуулаг үүсэхээр байна.
Зураг 5.13: Уурхайн ашиглалтын эхний жилүүдэд гарах ХҮҮ болон ХҮЧ материалын
хэмжээ
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Овоолгууд 90 м орчим нэрлэсэн өндөртэй, налуу нь 2- оос 15 метр хүртэл өндөртэй байхаар
байгуулагдана. Уурхайн хаалтын хучилтанд ашиглах зорилгоор ХҮҮ чулуулгийг налуугийн гадна
захаар байршуулах юм. 30 м өндөртэй овоолго бүрийн хооронд налуугийн өндөрлөгийн өргөн 35аас 50 м хүртэл байна. Энэ нь цаашид нийт налууг ойролцоогоор 2.5:1 гэсэн налуутай хонхор
хэлбэртэйгээр тэгшлэх боломжтой болгоно. Налууг бульдозероор түрж тэгшлэх ба ХЧО- ын гадна
хэсгээр ХҮҮ чулуулгаар тараан хучих юм. Гадаргуун урсацыг цуглуулах дунд хэсгийн сувгууд
хүртэлх гарцыг мөн бий болгоно. ХЧО- ын явцын болон ашиглалтын төгсгөл дэх налуугийн зураг
болон ХЧО- ын суурин хэсэгт 3 м зузаан, дээд хэсэгт нь 10 м ХҮҮ чулуулгаар хучилт хийх талаарх
зургийг
Зураг 5.14- д дүрслэв. ХҮҮ чулуулгийг ашиглах талаар одоогийн судалгаагаар суурин хэсэгт 3 м
зузаан ХҮҮ чулуулгаар хучилт хийх нь байгаль орчинд ямар нэгэн үр ашиггүй ба харин энэ
материалыг дээд хэсэгт эсвэл байгаль орчинд илүү үр дүн өгөх өөр газарт байршуулах нь зүйтэй
гэж үзэж байна. Үүний шалтгаан нь:



ХҮҮ чулуулаг нь уусгах чадвартай, эсвэл уусгах чадварыг сайжруулдаг гэдэг нь
нотлогдоогүй;



ХЧО- ын суурь талбай нь одоогоор ХҮҮ тул бага зардлаар зэрэглэлийг нь нэмэгдүүлж
болно;



Зарим тохиолдолд ХҮҮ чулуулаг нь арай бага налуутай байж болох тул овоолгын урсацыг
хязгаарлаж болно.

Оюу Толгой нь шийдвэр гаргахаасаа өмнө дээрхи нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх юм.
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ХЧО нь дараахи хамгийн бага аюулгүйн хүчин зүйлийг (АХЗ) хангаж байгуулагдана. Гэвч бодит
аюулгүй хүчин зүйлс нь зураг төсөлд тусгадсан хүчин зүйлсээс илүү өндөр байх болзошгүй:





Статик: АХЗ > 1.5 (урт хугацаанд, урсац зайлуулагдах)
Статик: АХЗ > 1.3 (урсац зайлуулагдахгүй, барилгын ажлын үед)
Газрын чичирхийлэл АХЗ > 1.2 (1,000 жил эргэх)

ХХБ- ийн талбайд орших цэрдийн шавар ба хөрсний үзүүлэлтүүд нь ХЧО- той адилхан. Түүнчлэн
уян чанар өндөртэй шавар нь гадаргуун урсац ХЧО- ын шүүрлээс бага гүнрүү нэвчих, шүүрэхээс
хамгаалсан ус үл нэвтрүүлэх давхарга болж өгдөг. Тухайн газрын аллювийн хайрга болон элс нь
хайлдаггүй шинж чанартай гэдэг нь батлагдсан тул суурь чулуулаг болон аллювийн хурдас дээр
ХЧО- ыг байрлуулахад тогтвортой байх талаасаа асуудал үүсэхгүй.
Зураг 5.14: Овоолгын гадаад налуугийн төлөвлөлт

Гол үзүүлэлт: Хараар тэмдэглэсэн налуу нь байгууламжийн гадаргуун хэвгийг, цайвар цэнхэр налуу нь хаалтын үеийн
гадаргуун налууг, бараан цэнхэр шугам нь ХЧО дээгүүр хучих ХҮҮ хамгаалалтын хучилтыг тус тус үзүүлж байна.
Тайлбар: Хамгийн өндөртөө 120 м мөргөцөг дүрслэгдсэн байгаа ч, ийм байх бараг боломжгүй.

Усны нөөцийн бохирдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон хяналт шинжилгээ
ХЧО- оос үүсэж болзошгүй чулуулгийн хүчиллэг урсацтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ
уг асуудлыг ХЧО- ын зураг төслийг нарийвчлан боловсруулах үед тусгах ба шүүрлийн уусмал
цуглуулах систем, ХҮЧ- ыг тодорхойлох арга зүйг боловсруулах, ХЧО- ыг байршуулах асуудлыг
зураг төсөл боловсруулахдаа авч үзнэ. Түүнчлэн ХЧО- ын доод хэсэгт Ундай голд хөндлөн
байрласан хязгаарлалтын ханыг байгуулна. Энэ нь аллювийн хурдсаар дамжин гүний ус
шилжихээс болон урсац халин ил уурхайруу буцан урсахаас хамгаална. Нэмэлт хяналт
шинжилгээний цооногуудыг чиглэл өөрчилсөн Ундай голын голдирол дагуу, шүүрлийн уусмал
цуглуулах цөөрөм доор, ХЧО- ын зүүн өмнөд хэсэг дэхь налуу талбайд байгуулна. Ингэснээр Оюу
Толгойд хязгаарлалтын ханаар аливаа шүүрэлт, нэвчилт үүсэж байгаа эсэхийг хянах боломж
олдох юм. Хэрэв урт хугацааны шүүрсэн уусмалын менежмент нь шаардлагатай гэж үзсэн
тохиолдолд уурхай руу шүүрсэн уусмалыг байгалийн налууг ашиглан урсгах чиглэл гаргах
өрөмдлөгийг ашиглах болно. ХЧО- оос хүчил үүсгэж болзошгүй аливаа нөлөөллийг бууруулах
байгаль орчны хяналтыг баталгаажуулах үүднээс үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө Хаягдал
чулуулгийн менежментийн төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулна. ХЧО- ын зураг төсөл болон
шүүрсэн уусмалын менежментийг Европын холбоо (ЕХ) зэрэг (Уурхайн хаягдлын удирдамж
2006/21/ЕХ зэрэг) холбогдох олон улсын стандартын дагуу боловсруулна.
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Нөлөөллийн ач холбогдол
ХЧО- ын дээгүүр 10 м зузаантай ХҮҮ хучилт хийснээр ХҮЧ чулуулаг хур борооны устай харилцах
боломжийг бууруулж, хүчил үүсэх боломжийг багасгана. ХЧО- ыг тойруулан ус зайлуулах суваг
гарган, ХЧО- ын доор Ундай голд хязгаарлалтын хана байгуулсанаар ХЧО- оос гадаргатай ойр
байрлах гүний ус, тэр дундаа Ундай голын хурдсанд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг бага зэрэг
сөрөг болтол бууруулна. Үүсэх шүүрэл маш бага байх төлөвтэй байгаа ч ХЧО- ын зүүн хэсэгт
байрлах шүүрсэн уусмал цуглуулах систем нь эдгээр ХЧО- оос бий болсон бүх шүүрлийг
цуглуулахаар боловсруулагдсан бөгөөд дараагаар нь цуглуулсан уусмалыг ХХБ- руу шилжүүлэн
эцэст нь тэндээс үйлдвэрийн усан санд хүргэгдэх юм. Ингэснээр Гүний Хоолой уст давхаргаас
ашиглах усны хэрэгцээг бууруулахад хувь нэмэр оруулах болно. ХЧО- оос гадаргуун усны системд
бага зэрэг сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй байна.

5.5

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛ

5.5.1 Ус хамгаалах
Төслийн үйл ажиллагааны бүхий л салбарт ус ашиглалтыг зохицуулах нь талбайн усны нөөцөд
үзүүлэх нөлөөллийг буууруулах Оюу Толгойн үндсэн зорилго болно. Оюу Толгойн зүгээс орон нутаг
болон Монгол Улсын өмнө өөрсдийн хэрэглэж буй усны нөөцийг анхаарал болгоомжтой, үр
ашигтайгаар ашиглах хариуцлагыг үүрч байгаагаа ухамсарлаж байгаа юм. Усыг хамгаалах нь Оюу
26
Толгойн үйл ажиллагааны ёс зүйн дээд хэм хэмжээ болохыг ажилчдад ойлгуулах ба одоогоор
барилгын ажлын үе шатанд энэ талын мэдлэг олгоход анхаарч ус ашиглах газрууд болон бусад
газруудад тэмдэглэгээ хийж байна. Барилгын ажлын үе шатанд ашиглагдах усны хэмжээ нь үйл
ажиллагааны үе шаттай харьцуулахад харьцангуй бага ч, цаашид Уурхайн лицензит талбайн усыг
шавхсанаар ил уурхайг нээхэд шаардлагатай ус шавхалтын өмнөх бэлтгэл ажил болно. Барилгын
ажлын үе шатанд усыг хамгаалахдаа усны хэрэглээг багасгах (жишээ нь: угаалгын өрөөнүүдэд)
болон усыг цэвэршүүлэн дахин ашиглана (жишээ нь; бетон зуурмагийн үйлдвэрт шаардлагатай
усны оронд бохир усыг цэвэрлэн ашиглах). Барилгын ажил идэвхитэй өрнөж байгаагаас
гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг боловсруулаагүй ба үйл ажиллаагааны үе шатанд хэрэгжүүлнэ.
Барилгын ажилд шаардлагатай усны хэрэглээг нэг хүнд ногдох усны хэрэглээгээр тооцож
гаргахдаа түр суурины усалгаа, бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас (ХУЦБ) гарсан ус зэрэгт
үндэслэсэн болно. Нэг хүнд ногдох усны хэрэглээг дараахи байдлаар тооцов:
Хүснэгт 5.4: Нэг хүнд ногдох усны хэрэглээ
Ашиглалт

Нэг хүнд ногдох хэрэглээ

Зөвхөн хувийн хэрэглээнд

214 л/хон

Гал тогоо ба угаалга

36 л/хон

Уурхайн кэмпийн нийт хэрэглээ

240 л/хон

Усны хэрэглээг ашиглалтын хэмжээ болон тооцож буй ундаргын хурдтай зэрэгцүүлэн хянасан
тооцооллыг

26

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний (2009) 6.20-р зүйлд зааснаар; Оюу Толгой нь усны хэрэглээгээ багасгахын
тулд хамгийн орчин үеийн технологи, аргыг хэрэглэнэ гэж амалсан.
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Хүснэгт 5.5- д үзүүлсэн ба нэг хүнд ноогдох дундаж хэрэглээ нь хангалттай хэмжээгээр тооцогдсон
болно.

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 61 of 78

Хүснэгт 5.5: Хувь хүний хэрэглээний усны хамгийн их (ХИ) ба хамгийн бага (ХБ) утга
эзэлхүүн/
хэрэглээ
(литр)

Нэгж

Өдөрт хэдэн
удаа

Өдрийн
хэрэглээ
(литр)

ХБ

ХИ

ХБ

ХИ

ХБ

ХИ

1

15

3

8

3

120

0

25

0

1

0

25

10

90

1

1

10

90

Бие засах газрын усыг бүтэн
татах

6

6

1

2

6

12

Бие засах газрын усыг хэмнэлттэй
4
татах

3

6

4

6

12

36

31

283

Гар нүүрний угаалтуур
Хувийн угаалгын
2
угаалтуур
Шүршүүр

1

өрөөн

дэх

3

Нийт
1

Тайлбар: ХИ урсгал нь 0.5 л/сек хурдтай 30 сек тасралтгүй гоожуулах
2
ХБ нь хувийн угаалганд гар нүүрний угаалтуур ашиглахгүй байх, ХИ нь 5 мин ус
ашиглахад хамгийн ихдээ 5 л /мин
3
Душны ХИ усны хэрэглээ 18 л/мин, ХБ 10 л /мин
4
ХИ утгад усны хэмнэлттэй таталт тооцогдохгүй.
Хувь хүний түвшинд усны хэрэглээг тооцсоноор Оюу Толгой нь үр ашигтай ариутгалын тоног
төхөөрөмжид илүү анхаарах боломжийг олгоно. Цэвэрлэсэн усыг бие засах газрын усанд ашиглах
хувилбарыг тооцож байсан ч дараагаар нь бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлд ашиглахаар болсон ба
энэ нь мөн үр дүнтэй, техник бага зарцуулсан хувилбар болсон (усыг хамгаалах арга хэмжээний
хувьд).
Барилгын ажлын үе шатны усны эрэлтийг Зураг 5.21- д үзүүлсэн ба энд үзүүлсэнээр 2012 оны хоёр
дахь хагаст хамгийн их ус ашиглах барилгын оргил үе байна. Зураг 5.21- д үзүүлсэнээр хаягдал
усыг бетон зуурмагийн үйлдвэр болон газар шорооны ажилд ашигласанаар усны хэрэглээг
бууруулах юм. Ерөнхийдөө Оюу Толгой нь усыг цэвэрлэн дахин ашиглах тал дээр нилээд өндөр
түвшинд хүрээд байна. Үүнд усны хэрэгцээний 96% нь түр сууринд ногдож байгаа ба бетон
зуурмагийн үйлдвар болон тоосжилтыг бууруулахад зарцуулах бараг бүх усыг дахин цэвэрлэсэн
усаар хангаж байна.
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Зураг 5.15: Барилгын усны нийлүүлэлт болон эрэлтийн загвар, 2010 оны 1 сараас 2012 оны 12 сар

Ахуйн усны эрэлт

Нийт усны эрэлт

Усыг
цемент
ба
газар
шорооны
ажилд
дахин
ашигласны дараах нийт усны
эрэлт
Сайжруулаагүй байгаа нийт
усан хангамжийн боломж
Нийт усан хангамжийн боломж
(магадлашгүй ажлыг оруулсан)

Нийт усан хангамжийн боломж
(магадлашгүй
ажлын
оруулаагүй)

Төслийн барилгын сүүлийн үе шат болоод үйл ажиллагааны үе шатанд Гүний Хоолой уст
цооногоос ус ашиглах ба үйл ажиллагааны үе шатанд боловсруулах үйлдвэр усны үндсэн
хэрэглэгч нь байх юм (жишээ нь, баяжуулах төхөөрөмж).
Үйл ажиллагааны үе шатны төслийн ойролцоо усны балансыг Хүснэгт 5.4- д үзүүлэв. Энэхүү усны
балансын тооцоог шинэчилсэн ба үндсэн үзүүлэлт нь ус боловсруулах үйлдвэрийн усан сан руу
голдуу хаягдал өтгөрүүлэгч ба цөөрмөөс цэвэрлэн дахин ашиглахаар урсгасан усны хэмжээ юм.
Мөн түүнчлэн хаягдал усыг цэвэрлэн тодорхой хэсгийг нь бутлуурын хөргүүрт буцаан ашиглана.
Одоогийн төлөвлөгөөнд тусгаснаар усыг эргүүлэн үйл ажиллагаанд ашиглах гол онцлогууд нь:


Үйлдвэрлэлийн усны 83% нь буцаан ашиглагдаж, 17% нэмэлт ус нь Гүний Хоолойн гүний
усны нөөцөөс хангагдана (бодит байдал дээр энэхүү 17%- ийн зарим хэсгийг уурхайд
хуримтлагдсан уснаас нийлүүлнэ);



Унд болон ахуйн хэрэглээний усны 80%- ийг цэвэрлэн үйлдвэрлэлд буцаан ашиглах ба
үлдсэнийг нь Оюу Толгой бохир усыг байгаль орчинд шууд гаргахгүй байх бодлогыг
хэрэгжүүлж байгаа тул ашигтай зүйлд ашиглах болно;



Машин болон тоног төхөөрөмжийн угаалгад ашигласан усны 50%- ийг эргүүлэн ашиглана.

Эдгээр усыг цэвэрлэн дахин ашиглах загварыг цаашид шинэчлэн, боломжтой хэсгийг нь
27
сайжруулах болно. Системээс алдагдах усны хамгийн их хэмжээ нь хаягдалд үлдсэн ус бөгөөд
энэ нь дор үзүүлсэнчлэн 66% байх юм.

27

Одоогоор цэвэрлэн дахин ашиглах усны хэмжээг хамгийн их бүхэл утганд авчирсан бөгөөд Оюу Толгойн
зүгээс ялангуяа уурхайн ашиглалтын үеэр дахин ашиглах усны хэмжээг нэмэгдүүлснээр ихээхэн хэмжээний
усыг хэмнэж Гүний Хоолойн уст давхаргад ирээдүйд ашиглах илүү их усыг үлдээнэ гэдгийг ойлгож байгаа
болно.
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Зураг 5.16: Усны алдагдал (хувиар үзүүлэв)
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Зураг 5.17: Өдөрт 100,000 тонн хүдэр баяжуулах нөхцлийн усны хялбаршуулсан баланс

0.827501535
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Evaporation
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19 l/s
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Process Water
Pond
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Тайлбар:Утгууд нь литр секундээр. ХХБ- аас шүүрэх уусмалыг зөвхөн ажиллаж буй тасалгаагаар тооцов.

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page|65 of 78

Оюу Толгой нь дэлхийн хэмжээний төсөл тул бусад дэлхийн хэмжээний уурхайтай тодорхой
үзүүлэлтүүдээр харьцуулан өөрийгөө үнэлэх буюу үүнд нэг тонн хүдэр баяжуулахад ашиглагдах
усны хэмжээ (л/тн) зэрэг үзүүлэлтүүд багтана. Төслийн одоогийн үнэлгээгээр 750 л/тн ус
ашиглах ба үүнийг бусад хуурай уур амьсгалтай Чили дэхь Коделкогийн Чукуйкамата зэрэг ижил
28
хэмжээний үйлдвэрлэгчидтэй харьцуулахад усны хэрэглээ нь 800 л/тн , усны дахин
боловсруулалт 73%- тай (Оюу Толгойн арай илүү үзүүлэлт буюу 83%-тай харьцуулахад)
байгаагаас илүү амжилттай үзүүлэлттэй байна. Оюу Толгой нь цаашид олон улсын ижил
төрлийн үйл ажиллагаатай харьцуулан, стандарт жишгийг бий болгоно. Ингэхдээ Оюу Толгой нь
нэг тонн хүдэр боловсруулахад ашигладаг усын хэмжээгээр Чилийн уурхайнуудтай (Чилид
дундажаар 810 л/тн ус ашигладаг) харьцуулан үзэхэд усыг үр ашигтай ашиглаж буй
үзүүлэлтээрээ уурхайнуудаас эхний 25%- д багтаж байна. Харьцуулалтыг илүү ойртуулах
зорилгоор илүү нарийвчилсан үнэлгээг хийх ба ингэхдээ ус ашиглалтанд хур борооны усны хувь
нэмэр, уурхайн усны хэрэглээ зэргийг багтааж, харин бусад усны эрэлтийг (хайлуулагч зэргийн)
багтаагаагүй болно. Энэхүү нарийвчилсан үнэлгээ нь мөн Оюу Толгойд цаашид хэрэгжүүлж
чадах хамгийн сайн туршлагыг тогтоох боломжийг олгоно.
Үүнээс гадна, Оюу Толгой нь нэг тонн хүдэр баяжуулахад ашиглаж буй усны хэмжээгээр
дэлхийн хэмжээнд хамгийн үр ашигтай уурхай болохыг зорьж байна. Энэхүү зорилгын хүрээнд
усыг хамгаалах санаачлагыг уурхайн төлөвлөлт, зураг төслийн салшгүй хэсэг болгон аль хэдийн
хэрэгжүүлж эхлээд байна.

28



Өндөр бүтээмжтэй хаягдал өтгөрүүлэгч – Хаягдал өтгөрүүлэх тоног төхөөрөмжийн
сүүлийн зураг төслийн шинэчлэлээр хаягдлын хатуу үлдэгдэл 64% хүртлээ нэмэгдсэн ба
ингэснээр хаягдал хадгалах байгууламж руу (ХХБ) урсгах усны хэмжээг бууруулна.
Эдгээр зураг төслийн өөрчлөлтүүд нь нөхөн сэлбэх усны хэмжээг багасгаж, ХХБ- ийн
ууршилтын алдагдлыг бууруулна.



ХХБ- ийн өндөр бүтээмжтэй эргүүлэн ашиглалт – ХХБ- ийн ууршилтын алдагдлыг
багасгах зорилгоор хаягдал нь тасалгаануудад хадгалагдаж, хаа сайгүй тархахгүй
байхаар зураг төслийг боловсруулсан. ХХБ- ийн суурь нь шүүрлийн алдагдлыг багасгах
зорилготой шүүрсэн уусмалыг цуглуулах системтэй байгалийн хөрсөн эсвэл шавар
суурь байна. ХХБ- ийн эргүүлэн ашиглах систем нь бүхий л эргэлтийн ус, шүүрлийн усыг
үйлдвэрлэлийн процесст эргүүлэн ашиглахаар хийгдсэн.



Хөргүүрийн усыг 100% эргүүлэн ашиглах – Баяжуулах үйлдвэрт ус хамгийн ихээр
ашиглах талбай нь нунтаглах тээрэм, агаар шахагч болон эдгээрийг хөргөх цэвэр ус
шаарддаг. Хөргөх системээс гарсан усыг бүгдийг нь цэвэр ус шаардлагатай шахуургын
жийргэвч, урвалж бодис холих, хаягдлын шахуурга, тоос дарах ус зэрэгт ашиглахаар
бусад хэсгүүд рүү дамжуулна.



Уурхайн усыг 100% эргүүлэн ашиглах – Ил болон гүний уурхайгаас шавхсан бүх усыг
ХХБ- аар дамжуулан цэвэршлэн үйлдвэрлэлд эсвэл тоос дарахад ашиглана. Уурхайн
усыг эргүүлэн ашигласанаар Гүний Хоолой уст давхаргаас олборлох усны эрэлтийг
багасгахад тусална.



Цэвэрлэсэн бохир усыг 100% эргүүлэн ашиглах – Уурхайн бохир ус цэвэрлэх
байгууламжаас гарсан бүх бохир усыг дахин ашиглахаар зураг төсөлд тусгасан.
Барилгын ажлын явцад цэвэрлэсэн бохир усыг замын тоос дарах, бетон зуурмагт
ашиглахаар төлөвлөсөн. Ашиглалтын хугацаанд цэвэрлэсэн бохир усыг үйлдвэрлэлд
эргүүлэн ашиглана.



Машин угаасан усыг 100% эргүүлэн ашиглах – Төслийн уурхайн хүнд машин
механизмыг угаах байгууламж нь иж бүрэн ус цэвэрлэх системтэй байхаар
төлөвлөгдсөн. Автомашин угаасан усыг тасралтгүй цэвэрлэн эргүүлэн ашиглана.



Цөөрмийг бүрэн хучих – Ус хадгалах цөөрмүүд нь дээгүүрээ хөвөгч хучилтаар хучигдсан
байх ба ингэснээр усыг ууршилтаар алдах, цөөрөмд тоос хуримтлагдахаас урьдчилан
сэргийлнэ.

Codelco Norte сульфид ба исэл - Codelco Sustainability тайлан 2010
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Ус бага эсвэл огт ашигладаггүй тоног төхөөрөмж сонгох – Хог хаягдал шатаагч
болон агаарын хөргөлттэй төвийн дулааны станц зэрэг нь үүний жишээ юм.

Ус хамгаалах бодлогын хүрээнд цаашид усыг хамгаалах шинэлэг арга хэмжээнүүдийг төслийн
үйл ажиллагааны туршид үргэлжлүүлэн судалж хэрэгжүүлэх болно. Хаягдал хадгалах
байгууламж руу очих ус нь Оюу Толгойн хувьд усыг үр ашиггүй ашиглаж буй хамгийн сул тал нь
гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхийн хамт Оюу Толгой уг асуудлыг шийдвэрлэх олон стратегийг
боловсруулж байна. Үүнд: нэгдүгээрт ХХБ- руу шилжиж буй усны хэмжээг багасгах, хоёрт ХХБаас цэвэрлэн сэргээж буй усны хэмжээг нэмэгдүүлэх, гуравт ХХБ- аас дахин ашиглах усны
хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор ууршилт багасгах асуудлууд юм. Лагийн хэмжээг багасгах, хагас
өөрөө нунтаглагч тээрэм ашиглан хайрга чулууг ангилан ялгах зэрэг бусад санаачлагуудыг мөн
нэвтрүүлэхээр зорьж байна. Тоосжилтыг бууруулахад ашиглах усны хэмжээг багасгах зорилгоор
дээд зэргийн тоос шахагчийг ашиглах боломжийг мөн үнэлж байгаа юм.
Үйлдвэрийн хүчин чадал нэмэгдэхийн хэрээр усны хэрэгцээ 160,000 тн/өдөр болж өсөх ба энэ
нь зөвшөөрөгдсөн 870л/сек- ээс их буюу ойролцоогоор 900л/сек (урьдчилсан тооцоогоор) болох
юм. Нэмэлт усан хангамж шаардлагатай болсон тохиолдолд дээр дурдсан ус хэмнэх шинэлэг
саналуудыг хэрэгжүүлэх замаар асуудлыг шийдвэрлэж болох юм. Уг саналуудыг хэрэгжүүлэх
боломжгүй гэж үзсэн тохиолдолд шаардлагатай усыг Гүний Хоолойд нэмэлт цооногууд гаргах,
Галбын Говь, эсвэл Гүний Хоолойн зүүн хойд ай саваас ус татах замаар усан хангамжийн
асуудлыг шийдвэрлэж болно гэж үзэж байна.
Хэвэр уурхайн талбайн цахилгаан станцын хэрэглээнд цаашид ус шаардагдахаар бол усны
хэрэгцээг багасгахаар агаарын хөргүүрийг ашиглах ба эсвэл нэмэлт 20 л/сек ус шаардагдах
төлөвтэй байна.
5.5.2 Хяналт шинжилгээ болон гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Энэхүү бүлэгт авч үзсэн үндсэн асуудлуудыг тусгасан хяналт шинжилгээ болон гүйцэтгэлийн
үндсэн үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 5.6- д харуулсан ба ус нь зөвхөн орон нутгийн хэмжээгээр
тогтохгүй улс орны стратегийн чухал нөөц болохыг тодорхойлсон. Оюу Толгой нь төслийн ойр
орчмын бусад ус хэрэглэгчдийг усаар үргэлжлүүлэн хангах үүрэг, хариуцлага хүлээсэн ба
үүнийгээ БОНБНҮ- ний тайлангийн Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгасан байна. Мөн Оюу
Толгой нь малчдын худагтай холбоотой аливаа асуудалд анхаарал тавин ажиллах ба Оюу
Толгойн үйл ажиллагаанаас шууд хамааралгүй байсан ч малчдад худаг гаргах, сэргээн
засварлахад туслах, дэмжих үүрэг, хариуцлагыг хүлээх болно. Эдгээр ажлын хүрээнд малчдын
тоо болон бэлчээрийн даацын одоогийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй, усан хангамжийг
мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхгүйгээр одоогийн түвшинд нь сэргээн сайжруулах ажлуудыг хийнэ.
Оюу Толгойн хяналт шинжилгээ болон гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг доорхи Хүснэгт 5.6д нэгтгэн харуулав.
Хүснэгт 5.6: Хяналт шинжилгээний үндсэн арга хэмжээ болон гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүд
Болзошгүй
нөлөөлөл

Менежмент, нөлөөллийг буурлах ба
сайжруулах

Гүний Хоолой
уст
давхарга
усгүйдэх








Төслийн үйл ажиллагааны улмаас Гүний
Хоолойн уст давхаргын тодорхой хэсэг нь
усгүй болох нөлөөллөөс зайлсхийх
аргагүй юм.
Усны хэрэглээг багасгах, дахин ашиглах,
зохицуулах үйл ажиллагаа нь төслийн
бүхий л үе шатанд гол үндсэн асуудал
байна.
Усыг үр ашигтай зарцуулах арга
хэмжээний тогтмол хяналт нь тогтвортой
сайжруулалтыг эрэлхийлнэ.
Усны хэрэглээг тайлагнасан холбогдох
үзүүлэн,
зургуудыг
олон
нийтийн
хяналтад зориулан хэвлэн нийтэлж олон
нийтэд мэдээлнэ.
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Хяналт
шинжилгээний
үндсэн үйл
ажиллагаа
Үйл ажиллагааны
туршид ус
ашиглалтын
хяналт шинжилгээ
хийх.

Гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүд (ГҮҮ)
Голлох ГҮҮ: нэг тонн
баяжмал үйлдвэрлэхэд
зарцуулах усны хэмжээ.
Үйлдвэрийн усыг дахин
ашиглах нэмэлт ГҮҮ нь
хаягдал өтгөрүүлэгч,
хаягдлын цөөрөм, бохир ус
цэвэрлэх үйлдвэр,
бутлуурын хөргүүрийн ус
зэргийг багтаасан байх ба
зөвхөн эдгээрээр
хязгаарлагдахгүй.
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Болзошгүй
нөлөөлөл

Менежмент, нөлөөллийг буурлах ба
сайжруулах

Малчдын
худгууд
усгүйдэх











Булгууд ширгэх









Гүний уснаас
тэжээгддэг
ургамалд
үзүүлэх
нөлөөлөл



ХХБ ба ХЧОоос гүний ус
бохирдох








Малчдын худаг, хяналт шинжилгээний
худгууд болон хур бороо/цасны сар
бүрийн байнгын хяналт шинжилгээг
хийнэ.
Усны түвшний хэлбэлзэлийг үүсгэгч
хувьсагчуудыг тогтоох хяналт ба чанарын
баталгаа/чанарын хяналт (ЧБ/ЧХ)-ыг
хийх.
Бага гүний уст давхаргын шинж чанарыг
бодитойгоор үнэлэхэд шаардлагатай
хяналт шинжилгээний мэдээллийг Оюу
Толгойд бэлтгэн өгөхийн тулд хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрт хяналт хийлгэх.
Олон нийт/малчдыг хяналт шинжилгээнд
оролцуулах ба мэдээлэл хүссэн хүн бүрт
суурь мэдээллийг танилцуулах.
Усны түвшинд үзүүлэх аливаа нөлөөлөлд
чиглэсэн нарийвчилсан үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг
боловсруулах
(уур
амьсгалын өөрчлөлтөөс, Оюу Толгойн
үйл ажиллагаанаас эсвэл бусад хүчин
зүйлсээс шалтгаалсан).
Төслийн ойр орчмын усны хэрэглэгчдийн
усан хангамжийг тасалдуулахгүй байх
амлалтыг өгөх.
Ундай голын голдиролын өөрчлөлт нь үр
дүнтэй,
тогтвортой байгаа
эсэхийг
нягтлах.
Оролцоонд
түшиглэсэн
хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийг багтаасан
булгуудын түвшин ба байнгын усны
чанарын сар бүрийн хяналт шинжилгээг
үргэлжлүүлэх.
Ундай голын голдирол өөрчилснөөс
болон ХЧО-ыг байгуулсанаас устаж
байгаа Бор Овоон булгийг орлуулах шинэ
булгийг бий болгох.
Булгуудын усны улирлын чанартай бус
усны түвшний бууралтын нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээг боловсруулах,
шаардлагатай бол Ундай голын голдирол
өөрчлөх
байгууламжуудийг
дахин
загварчлах.
Төслийн ойр орчмын усны хэрэглэгчдийн
усан хангамжийг тасалдуулахгүй байх
амлалтыг өгөх .
Сибирийн хайлаас зэрэг зүйлүүд дээр
тогтмол судалгаа хийх.
Сонгосон түр зуурын урсгал усны
түвшний хяналт шинжилгээг хийх.
Бага гүний аллювийн уст давхаргууд дээр
усны түвшний улирлын бус шинж
чанартай
бууралтын
нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээг боловсруулах
Аливаа нэвчилт үүсэхгүй байх эсвэл
байгаль орчинд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд
хүртэл цэвэршүүлж байгааг баталгаатай
байлгахын тулд ХХБ ба ХЧО-ын
нарийвчилсан инженерийн зураг төслийг
дагаж мөрдөх.
Шүүрэлт, гадаргуун ус, газрын доорх
усны дүн шинжилгээний өгөгдөлд хяналт
шинжилгээ хийснээр болзошгүй асуудлыг
эрт үед нь илрүүлэх.
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Хяналт
шинжилгээний
үндсэн үйл
ажиллагаа
Малчдын худгууд
ба хяналт
шинжилгээний
сүлжээгээр усны
сар бүрийн хяналт
шинжилгээг хийх.

Гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүд (ГҮҮ)
Малчдын худгуудын усны
түвшин тогтмол байх (зөвхөн
улирлын чанартай
тэжээгдлээс шалтгаалан
өөрчлөгдөж болно).
Бага гүний уст давхаргын ус
хомсдох талаар гомдол
гарахгүй байх.

Лицензит
талбайгаас доош
орших болон
төслийн
нөлөөллийн
талбайн гаднах
булгуудын сар
бүрийн усны
хяналт шинжилгээг
хийх. Жишээ нь:
Ханбогд орчимд.

Хяналт шинжилгээг хийж
эхэлснээс хойшх улирлын
чанартай булгуудын усны
түвшний байнгын хэлбэлзэл.

Төрөл зүйлүүдийн
хяналт шинжилгээ.

Гүний уснаас тэжээгддэг
ургамлын байгалийн жам
ёсны бус хатах үзэгдэл
үүсэхгүй байх.

ХХБ, ХЧО-ын
эргэн тойронд
хяналт
шинжилгээний
нарийвчилсан
хөтөлбөрийг
гаргах.

Гадаргуун болон гүний усанд
хүчиллэг урсацын нөлөөлөл
илрэхгүй байх.

Булгууд хугацаанаас өмнө
ширгэсэн, эсвэл ширгэсэн
гэсэн гомдол гарахгүй байх.
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Усны хяналт шинжилгээний гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ) дотоод үйл ажиллагаа,
сайжруулалтанд ашиглагдахаас гадна цаашид орон нутгийн олон нийт болон дотоодын
байгууллагуудтай хийх хэлэлцүүлэг, мэдээллийн эх үүсвэр болгон ашиглана. Тиймээс ГҮҮ- ийг
цаашид боловсронгуй болгон, аливаа асуудалд тохирсон нэмэлт мэдээлэл болгон
боловсруулна. ГҮҮ- үүд нь ус болон хаягдал усны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан
болно (Бүлэг D7: Усны нөөцийн менежмент- ийг үзнэ үү).

5.6

ҮЛДЭГДЭЛ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ

Оюу Толгойн хийсэн суурь судалгаа, гадаргуун болон гүний усны түвшин болон чанарын
загварчлал нь төслийн үйл ажиллагаанаас талбайн усны нөөц, түүнээс хэрэглэгчдэд үзүүлж
болзошгүй нөлөөллүүдийг өргөн хүрээнд тодорхойлж, хамгаалах талаарх ойлголтыг тусгаж
өгсөн. 2004 онд Уурхайн лицензит талбай доторх малчдын өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлсэн нь
(Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө- г үзнэ үү) уурхайн үйл
ажиллагаа болон хаалтын үе шатуудад малчдын усан хангамжид үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ болсон. Оюу Толгойн болзошгүй нөлөөллийн үед авч хэрэгжүүлэх бүхий
л арга хэмжээ нь малчид, тэдгээрийн мал сүрэг, тухайн орон нутгийн амьтан, ургамлын усан
хангамжийн тасралтгүй байдлыг хангахад чиглэгдэж байгаа юм. Энэхүү санаачлага гаргах
үндсэн чиглэл нь Оюу Толгой усан хангамжтай холбоотой гарч ирж байгаа аливаа асуудалд
анхаарлаа хандуулж, нөлөөлөлд өртөж байгаа малчдын усан хангамжийг дахин бий болгох,
усан хангамжтай холбоотой асуудлууд болон Оюу Толгойн үйл ажиллагаа хоорондоо шууд
хамааралгүй байсан ч туслах (нисэх онгоцны буудлын ойролцоох малчдад зориулан хийж буй
одоогийн ажлууд гэх мэт) үүргийг хүлээж байна.
Төсөл нь удаан нөхөн сэргээгдэх гүний уст давхаргаас ус олборлох хэдий ч ашиглах боломжтой
нийт нөөцийн ойролцоогоор 15 хувийг л ашиглах ба үлдсэнийг нь ирээдүйн хэрэглэгчдэд үлдээх
юм. Одоогийн загварчлалаар малчны нэг худагт нөлөөлөл үзүүлэх ба хамрах хүрээ нь
хязгаардлагдмал, мөн цаашид гурван худагт бага нөлөөлөл үзүүлж болзошгүйг тогтоосон.
Талбай дахь ус болон хүрээлэн буй орчны хяналт шинжилгээний ажил болон оролцоонд
түшиглэсэн хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэрэг бусад санаачлагууд нь аливаа болзошгүй
нөлөөллийг эрт үед нь илрүүлэх, нөлөөллийг бууруулах тохиромжтой аргыг төлөвлөн орон
нутгийн малчдын амьжиргаа, мал маллагааны хэв маяг зэрэг нь нөлөөлөлд өртөхгүй байх
боломжийг бий болгох болно. Мөн одоо шинэчлэн боловсруулж буй гүний усны загвар нь Оюу
Толгойд малчдын худгуудад үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээ, бий болох хугацааг илүү сайн
ойлгох боломжийг бий болгох юм.
Оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг Оюу Толгойн
нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн малчидтай хамтран хэрэгжүүлэх ба энэхүү хөтөлбөрийн
хүрээнд малчдын худгийн усны түвшин, усны чанар зэргийн хяналт шинжилгээний мэдээллийг
ил тод байлгаж, ингэснээр төсөл болон орон нутгийн малчдын хоорондын харилцан итгэлцлийг
бий болгох болно. Хэрэв асуудал гарвал Оюу Толгой орон нутгийн нөлөөлөлд өртсөн
малчидтай хамтран ажиллаж, хоёр тал харилцан хүлээн зөвшөөрсөн шийдлийг боловсруулан
хэрэгжүүлж хяналт тавина (шинэ усны цооногийг байгуулах зэргээр өөр усны эх үүсвэрээр
хангах гэх мэт). Нөлөөллийг бууруулах иймэрхүү арга хэмжээ нь энгийн ба амжилттай
хэрэгжихүйц байдаг.
Ундай зэрэг түр урсацын голдиролыг өөрчлөх үйл ажиллагаа нь урт хугацаанд тогтвортой
байдлыг хангахад чиглэгдсэн ба цаашид дахин өөрчлөлт шаардахгүй бөгөөд урсгал ус болон
тэдгээрийн дагуух шугаман уст давхаргуудыг нөлөөллөөс хамгаална.
Оюу Толгой нь Ханбогд сум өргөжин тэлэхэд шаардагдах тогтвортой усны нөөцийг бусадтай
хамтран (жишээ нь: Азийн хөгжлийн банк) тогтоох ажлыг хийж байгаа ба ингэснээр сумын
төвийн усан хангамж ихээр сайжрах болно. Гүний усны нөөцийг тогтоохдоо бохирдлын эрсдэлд
хамгийн бага байх (бохирын уснаас гэх мэт), сууршилын бүсээс хангалттай зайтай байлгахаар
зорьсон ба ингэснээр түгээлтийн системрүү орохоосоо өмнө цэвэршүүлэлт бага шаардагдах
усаар хангана.
Төслийн бүхий л үе шатуудад суурь хяналт шинжилгээг үргэлжлүүлэх ба шаардлагатай
газруудад нэмэлт хяналт шинжилгээг хэрэгжүүлэх, ингэснээр Оюу Толгойн болзошгүй
нөлөөллийн талаарх ойлголт улам тодорхой болж, төслийн талбайн хүн ам, амьтан ургамлын
гадаргуун усны нөөцийг хэвээр хадгалах, нөлөөллийг бууруулах тохиромжтой арга хэмжээг
цаашид боловсруулах баталгаа болно.
Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ
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Доорхи ХүснэгтХүснэгт 5.7- д усны нөөцөд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн нэгтгэн харуулав.
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Хүснэгт 5.7: Нөлөөллийн хураангуй: Усны нөөц
Нөлөөлөл

(1)Нөлөөлөлд
өртөгч

(2) Үе шат

(3)
Нөлөөллийн
ангилал

(4) Нөлөөллийн ач
холбогдол

Загварчлал ба нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ



Ундай голын
голдиролыг
өөрчилснөөр 6.8
км гадаргуун
урсац болон
хөрсний урсац
алга болно

Малчид,
амьтан ба
ургамал

Барилгын
(Б), Үйл
ажиллага
аны (ҮА),
Уурхайг
татан
буулгах
(ТБ)

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Байнга
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Гарцаагүй болох
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг









Бор Овоогийн
булаг устах

Малчид,
амьтан ба
ургамал

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

Б, ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Байнга
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Гарцаагүй болох
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг





Голдирол
өөрчлөх
байгууламжийг
байгуулсанаар Ундай голын гадаргуун
болон газрын доорх ус нь уурхайг тойрон
урсах ба доод хэсгийн урсац нь нөлөөлөлд
өртөхгүй.
Голын голдирол өөрчлөх байгууламжийг
барьж байсан олон улсын туршлагатай
олон улсад танигдсан зөвлөхөөр зураг
төслийг хийлгэх.
Барилгын ажлын явцад гадаргуун болон
гүний усанд үүсэх нөлөөллийг багасгахын
тулд голдирол өөрчлөх байгууламж барьж
буй ажлыг ээлж дараатай хийн мөн
шүүрлээс сэргийлсэн хамгаалалт босгох.
Баруун сувагт элэгдэл, тунадасжилт
үүссэнээр Ундай голтой адилхан усны
идэвхитэй урсац бүхий голдирол болохоор
зураг төсөл зохиосон.
Ундай голын голдиролын доод хэсэгт Бор
Овоогийн булагтай адил хэмжээ, тогтоц, ус,
чанар бүхий шинэ булаг байгуулна.
Шинэ булгийн болон голдиролын доод
хэсгийн бусад булаг, худгуудын хяналт
шинжилгээг оролцоонд түшиглэсэн байгаль
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрөөр
дамжуулан нээлттэй, ил тод явуулах.
Шинээр байгуулсан булаг хэр үр дүнтэй
байгаа эсэхийг тухайн булгаас мал сүрэг,
ан амьтдын ус ууж байгаа байдлаар нь
дамжуулан хянах.

31/07/2012

Менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн ач
холбогдол

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Бага зэрэг сөрөг

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Бага зэрэг сөрөг

Page|71 of 78

Нөлөөлөл

(1)Нөлөөлөлд
өртөгч

(2) Үе шат

(3)
Нөлөөллийн
ангилал

(4) Нөлөөллийн ач
холбогдол

Загварчлал ба нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ



Голдирол
өөрчилснөөр
Хөх хад,
Мааньт,
Бурхантын
булгуудад
үзүүлэх
нөлөөлөл

Малчид,
амьтан ба
ургамал

Б, ҮА

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Богино
хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг


Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг






Голдирол
өөрчилснөөр
Ундай болон
Будаагийн
гадаргуун усны
нөөц хомсдох
эсвэл доройтох

Малчид,
амьтан ба
ургамал

Б, ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг





Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

Эдгээр булгууд хүртэлх гүний усны урсацад
аливаа нөлөөлөл үүсэхгүй байх нөхцлийг
хангах үүднээс уурхай орчмын Ундай голын
аллювийн гүний усны урсацын голдиролыг
өөрчлөх.
Годирол өөрчилснөөр булгуудын усны
хэмжээ болон чанар ихээр өөрчлөгдөх
нөлөөлөл үүсэхгүй байх нөхцлийг хангах
үүднээс булгуудын усны чанар ба
хэмжээнд нь хяналт шинжилгээ хийх.
Голдирол өөрчлөх сувгаар усны урсац
хэвийн үр дүнтэй урсаж, эдгээр булгуудын
эхэн дэх газрын доорх усны нөхөн
тэжээгдэлд нэмэр болж байгаа эсэхийг
хянах.
Инженерийн шийдэл нь үр дүн муутай
болон булгуудад тодорхой нөлөөлөл
үзүүлж болзошгүй байгаа нь аливаа хяналт
шинжилгээгээр тогтоогдвол үр дүнтэй,
засаж залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.
Голдирол
өөрчлөх
нарийвчилсан
инженерийн
шийдэл
нь
тогтвортой,
найдвартай эсэхийг нягтлах, мөн Оюу
Толгойн үйл ажиллагаанаас болон газрын
гадаргуун суултын бүсээс гадаргуун усны
нөөцөд доройтол үүсгэхгүй байх нөхцлийг
хангах.
Голдирол өөрчлөх байгууламжуудын бүрэн
бүтэн байдалд хяналт шинжилгээ хийж,
эдгээр нь үр дүнтэйгээр зураг төслийн
дагуу хийгдсэн эсэхийг нягтлах.
Хяналт шинжилгээгээр зураг төслийг
сайжруулах аливаа шаардлага гарвал
хурдан, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх.

31/07/2012

Менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн ач
холбогдол

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Бага зэрэг сөрөг

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Маш бага

Page|72 of 78

Нөлөөлөл

Аюултай
химийн бодис,
шатахууны
асгаралт,
шүүрэлт, үерийн
ус
хяналтгүйгээр
алдагдах
зэргээс
гадаргуун ус
бохирдох

(1)Нөлөөлөлд
өртөгч

Гадаргуун ус

(2) Үе шат

Б, ҮА

(3)
Нөлөөллийн
ангилал
Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Богино
хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

(4) Нөлөөллийн ач
холбогдол

Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Бага зэрэг сөрөг

Загварчлал ба нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ








Ил уурхай,
блокчилсон
олборлолтын
орчмын бага
гүний
дөрөвдөгчийн
ба аллювийн
уст давхарга
усгүйдэх

Малчид,
амьтан ба
ургамал

Б, ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Байнга
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Гарцаагүй болох
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг







Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

Аюултай бодисын тохиромжтой савлагаа,
агуулах ашиглах, хаягдлыг Оюу Толгойн хог
хаягдлын менежментийн байгууламж руу
тогтмол зайлуулах.
Үерийн урсацыг үйлдвэрийн талбайг
тойруулан
зайлуулж,
тунадасжуулах,
гадагшлуулах
болон
үйлдвэрлэлд
ашиглахаас өмнө хянах.
Гүний
усны
шинэчилсэн
загварыг
боловсруулахдаа тус газрын гадаргуун
конус хэлбэрийн суулт үүсэх талбай дотор
ямар нэг ус ашиглагч байхгүйг гэдгийг
баталгаажуулах. Хэрэв ямар нэгэн булаг,
худаг байгаа бол нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээг боловсруулах.
Ундай голын голдиролыг газрын гадаргуун
суулт өгч буй талбайгаас хол байршилд
өөрчлөх, газрын доорх усны суваг хоолойн
оролт, гаралтыг суулт хүчтэй өгч буй
талбайгаас гадна байрлуулах.
Орон нутгийн талуудыг шаардлагатай
бууруулах арга хэмжээг боловсруулахад
оролцуулах нөхцлийг хангахын тулд
оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны
хяналт шинжилгээг явуулах.
Төслийн талбайгаас гадагш байрлах орон
нутгийн малчдын худаг болон булагт
нөлөөлөл үүсэхгүй байх нөхцлийг хангах.
Үүний тулд нөлөөллийг үнэлэхээр усны
түвшний бууралтын хяналт шинжилгээ
явуулах.
Илэрсэн нөлөөллийг үнэлэн шаардлагатай
тохиолдолд өөр хувирлбарыг боловсруулан
хэрэгжүүлэх.

31/07/2012

Менежментийн
төлөвлөгөө

Аюултай бодисын
менежментийн төлөвлөгөө
(Бүлэг D12) ба Хог
хаягдлын менежментийн
төлөвлөгөө (Бүлэг D8)

БОНБНҮ-ний БХТ-ий дагуу
усан хангамжийг
тасалдуулахгүй байх
нөхцлөөр хангах амлалт

Үлдэгдэл
нөлөөллийн ач
холбогдол

Маш бага

Бага зэрэг сөрөг

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө
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Нөлөөлөл
Шатахуун, тос,
химийн бодис
эсвэл бохир
усны асгаралт
шүүрэлтээс бага
гүний газрын
доорх уст
давхарга
бохирдох
Барилын
ажлаас
шалтгаалан
үерийн
тохиолдолд
урсгал усанд
тунадас
нэмэгдэх
Шугам хоолойг
суурилуулсанаа
р аллювийн уст
давхаргын
холбогдох
чадвар ба
дамжуулах
чадвар нь
буурах, үүнээс
шалтгаалан
урсгалын доод
хэсгийн гүний
усны түвшинд
нөлөөлөх
Оюу Толгойгоос
Гашуун Сухайт
хүрэх зам ба
Гүний Хоолойн
шугам хоолой,
цооногуудын
барилгын
ажилтай
холбоотойгоор
уст давхарга
усгүйдэх

(1)Нөлөөлөлд
өртөгч

Гүний ус

Гадаргуун ус
ба ургамал

(2) Үе шат

Б, ҮА

ҮА

(3)
Нөлөөллийн
ангилал
Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Богино
хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг
Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Богино
хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

(4) Нөлөөллийн ач
холбогдол

Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Бага зэрэг сөрөг

Загварчлал ба нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ




Үр дагавар:
Маш бага
Магадлал:
Магадгүй
Ач холбогдол:
Маш бага





Гүний ус,
малчид

Гүний ус,
малчид

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

Б, ҮА

Б

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Богино
хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг






Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Бага зэрэг сөрөг




Аюултай бодисын тохиромжтой савлагаа,
агуулах ашиглах, хаягдлыг Оюу Толгойн хог
хаягдлын менежментийн байгууламж руу
тогтмол зайлуулах.

Хүчтэй үер тохиолдож болзошгүй үед
урсгал усны орчимд ажиллахаас зайлсхийх,
элэгдэл ба тунадасны зөөгдөл нэмэгдэхээс
сэргийлж талбайг нөхөн сэргээх.
Ус дамжуулах хоолой нь 1000 жилд 1 удаа
тохиолдох үерийг өнгөрүүлэхээр хийгдсэн
ба бага хэмжээний тасалдалтай болон
урсгал нь нэмэгдэх үерийн урсацыг
өнгөрүүлнэ.
Шугам хоолой суурилуулсаны дараа өмнө
нь байсан хурдастай ижил эсвэл илүү
нэвчилт сайтай материалаар ухсан газрыг
нөхөн дүүргэх.
Шугам хоолой нь гүний усны урсацад саад
болохооргүй
байхаар
зураг
төслийг
боловсруулах,
нэвтрэх
цэгүүдийг
байгуулах.
Тохиромжтой газарт нь шугам хоолойг бага
гүний аллювийн уст давхаргын доор
байрлах
нэвчилт
багатай
хурдсанд
суурилуулах.

Малчдын ашиглаж байгаагаас илүү гүнд
байрлах уст давхаргаас гүний ус ашиглаж
байгааг баталгаажуулах.
Байгаа нөөцийг хамгийн үр ашигтайгаар
ашиглахын тулд бүхий л нөхцөлд усыг
хамгаалах.
Дараагийн үйл ажиллагаанд ашиглахгүй
худгуудыг бөглөх эсвэл битүүмжлэх.

31/07/2012

Менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн ач
холбогдол

Аюултай бодисын
менежментийн төлөвлөгөө
(Бүлэг D12) ба Хог
хаягдлын менежментийн
төлөвлөгөө (Бүлэг D8)

Маш бага

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Маш бага

Инженерийн
байгууламжийн арга
хэмжээ

Маш бага

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Маш бага
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Нөлөөлөл

(1)Нөлөөлөлд
өртөгч

(2) Үе шат

(3)
Нөлөөллийн
ангилал

(4) Нөлөөллийн ач
холбогдол

Загварчлал ба нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ


ХХБ ба ХЧО-оос
хүчиллэг урсац
үүсэн гадаргуун
болон гүний
усны чанарт
нөлөөлөх

Гадаргуун ба
гүний ус

ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг


Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг





Гүний Хоолой
уст давхаргаас
гүний усыг
олборлосноор
бүс нутгийн
гүний ус
хомсдох
Өмнөх газрын
доорх
хайгуулын
цооногуудын
шүүрлээс бага
гүний уст
давхаргад
нөлөөлөх

Сумын оршин
суугчид

Малчид

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

ҮА, ТБ

Б, ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг
Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Гарцаагүй болох
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг
Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Гарцаагүй болох
Ач холбогдол:
Бага зэрэг сөрөг








ХХБ-ийн
дотуур
шавран
доторлогоо
суурилуулах.
ХХБ-ийн доогуур шүүрлийн усыг цуглуулах,
зайлуулах
системийг
суурилуулах,
цуглуулсан усыг цэвэрлэхээр ХХБ руу
эргүүлэн хийх.
ХХБ-ийг ХҮҮ хаягдлаар хучих эсвэл ХҮҮ
хаягдал чулуулгаар хучих.
Хур борооны усаар угаагдахыг багасгахын
тулд
ХЧО-ыг
10м
ХҮҮ
чулуулгаар
битүүмжлэн хучих.
ХЧО-оос доош орших Ундай голын дагуу
хязгаарлалтын хана байгуулах.
Ус ашиглалтыг багасгахын тулд үйлдвэр үр
ашигтай ажиллаж байгааг баталгаажуулан
усны хэрэглээг багасгах.
Боломжтой бүхий л тохиолдлуудад усыг
цэвэрлэн, эргүүлэн ашиглах.
Ус ашиглалтыг багасгах асуудлыг гол ГҮҮ
болгон сонгох.

Аль цооногоос шүүрэл үүсч байгааг
тогтоохын тулд цооногуудыг хянах.
Шүүрч байгаа нь тогтоогдвол цооногуудыг
битүүмжлэх.

31/07/2012

Менежментийн
төлөвлөгөө

Хаягдлын менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн ач
холбогдол

Бага зэрэг сөрөг

Хаягдал чулуулгийн
менежментийн төлөвлөгөө

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Дунд зэрэг сөрөг

Маш бага
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Нөлөөлөл

(1)Нөлөөлөлд
өртөгч

(2) Үе шат

(3)
Нөлөөллийн
ангилал

(4) Нөлөөллийн ач
холбогдол

Загварчлал ба нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ




Гүний Хоолойн
уст давхаргад
ус хомсдсоноор
малчдын
ашиглаж байгаа
бага гүний уст
давхаргад
нөлөөлөх

Малчид

ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Их
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг








Ус шавхалтаас
шалтгаалан
Гүний Хоолойн
уст давхаргын
дээр газрын
гадаргуун суулт
үүсэх

Оюу Толгой,
малчид

ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

ҮА, ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Маш бага
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Тодорхой байдал:
Маш бага






Ханбогдын
доогуурх бага
гүний уст
давхарга
усгүйдэх,
малчдын худагт
нөлөөлөх

Малчид

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

Үр дагавар:
Их
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг




Уст давхаргын усны түвшний бууралтыг
малчдын
худгуудын
гүнээс
доогуур
байлгахаар
цооногуудын
шавхалтын
түвшнийг хянах.
Усан хангамжийг тасалдуулахгүй байх
үүрэг амлалтандаа хүрэх.
Аман болон бодит мэдээллийг бүх талууд
бүрэн дүүрэн үнэлэх нөхцлийг хангах
үүднээс оролцоонд түшиглэсэн байгаль
орчны хяналт шинжилгээгээр дамжуулан
талуудыг бүрэн татан оролцуулах.
Нөлөөллийг эрт үед нь илрүүлэхийн тулд
урт
хугацааны
хяналт
шинжилгээг
үргэлжлүүлэх.
Орон нутаг ба нийгмийн асуудал хариуцсан
хэлтсээр дамжуулан малчидтай нээлттэй
харилцах, хэлэлцэх.
Хэрэв нөлөөлөл үүсвэл усан хангамжийн
өөр хувилбарыг тодорхойлох, бий болгох.
Уст давхаргын усны түвшин жигд буурах
нөхцлийг хангах үүднээс шавхалтын
ундаргыг хянах.
Газрын гадаргуун суулт үүсэж байгаа
эсэхийг тогтоохын тулд гадаргууг хянах,
нөлөөллийг
бууруулах арга
хэмжээг
төлөвлөх.
Түр зуурын урсгал усны урсац, эсвэл
хэвгийд мэдэгдэхүйц нөлөөлөл үүсэхээр
бол (үүсэх магадлал маш бага) Оюу Толгой
нь инженерийн тохиромжтой шийдлийг сум
орон
нутаг,
иргэдтэй
хэлэлцэн
боловсруулах.
Малчдын худгуудыг нөлөөлөлд өртүүлэхээс
зайлсхийхийн тулд усан хангамжийн
системийг төлөвлөх.
Ханбогд уул ба түүний ойр орчмын хур
борооны усаар жил бүр тэжээгддэг болон
тогтвортой байдаг системийг төлөвлөх.
Малчдын худгуудад нөлөөлөл үүсвэл
худгуудын гүнийг ихэсгэх, шахуургыг солих
эсвэл шинэ худаг өрөмдөх зэрэг усан
хангамжийг орлуулах арга хэмжээг авах.

31/07/2012

Менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн ач
холбогдол

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Бага зэрэг сөрөг

Зөвхөн инженерийн
байгууламжийн арга
хэмжээ

Маш бага

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Бага зэрэг сөрөг
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Нөлөөлөл

(1)Нөлөөлөлд
өртөгч

(2) Үе шат

(3)
Нөлөөллийн
ангилал

(4) Нөлөөллийн ач
холбогдол

Загварчлал ба нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ


Тогтоогдоод
байгаа ай
саваас Ханбогд
сумын гүний
усны хангамж
хүрэлцэхгүй
байх

Ил уурхайн
ёроолд давстай
нуур тогтох

Сумын оршин
суугчид

Малчид,
амьтан ба
ургамал

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

ҮА, ТБ

ТБ

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Их
Магадлал:
Бараг тохиолдохгүй
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Байнга
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Гарцаагүй болох
Ач холбогдол:
Дунд зэрэг сөрөг








Уст давхаргын туршилтын үр дүнд
тулгуурлан гүний усны нарийвчилсан
загварчлалыг боловсруулах. Загварчлалд
уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалах
ирээдүйн
нөхөн
тэжээгдэлд
үүсэж
болзошгүй өөрчлөлтийг тусгах.
Цаашдын тэлэлтийг тодорхойлсон гүний
усын
тогтвортой
байдлыг
хангах
нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах.
Гүний усны чанарыг үнэлэх, ундны усан
хангамжид
шаардагдах
цэвэршүүлэх
шаардлагуудыг үнэлэх.
Усны чанарын хяналт шинжилгээгээр
уурхайн усны химийн чанарыг тогтоох,
уурхайн ус ямар түвшинд тогтворжиж
байгааг хянах.
Хэрэв уурхайн ус хүчиллэг бол Усны газар,
БОАЖЯ ба орон нутгийн удирдлагатай
боломжит шийдлийн талаар хэлэлцэх.
Уурхайн ус тогтворжих түвшингийн уурхайн
ханын аюулгүй байдлыг тооцоолох.

31/07/2012

Менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн ач
холбогдол

Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө

Бага зэрэг сөрөг

Уурхайн хаалтын болон
нөхөн сэргээх баримт
бичиг

Бага зэрэг сөрөг
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол
хувилбарын хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн
зөвтэй холбоотой ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох
англи хувилбарыг уншина уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа
(Гэрээ, хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м)
хохирлыг хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Оюу Толгой төсөл – БОННБҮ

31/07/2012

Page|78 of 78

