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НЭГ. УСНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

1.1. Аудитын зорилго 

Усны аудит нь тухайн Ус ашиглагчийн гаргаж өгсөн мэдээ мэдээлэл дээр үндэслэн ус 
ашиглалтын бүх шат дамжлага болон ус ашиглалтын балансад дүн шинжилгээ хийж, усны 
нөөцийг хэмнэлттэй, үр ашигтай ашиглах зөвлөмж, стратеги боловсруулах үйл ажиллагаа 
юм. 

“Оюу толгой” ХХК нь Монгол Улсын засгийн газартай 2009 оны 10 дугаар сарын 09-ний 
өдөр хийсэн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 6.19 дүгээр зүйлд заасны дагуу ус ашиглалтын 

байдалдаа 5 жил тутам хараат бус Аудит хийлгэх үүрэг хүлээсэн. Үүнд: 

• Ус ашиглах гэрээ болон Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд 
заасан ус ашиглахад тавигдах бүхий л нөхцөл, шаардлагыг бодитойгоор ханган 
ажиллаж, эдгээр нөхцөл шаардлагын биелэлтийг 5 жил тутамд 1 удаа тухайн жил 
дууссанаас хойш 3 сарын дотор хараат бус, эрх бүхий, мэргэжлийн байгууллагаар 
шалгуулж, шалгалтын үр дүнг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад, хувийг Хөрөнгө оруулагчид тус тус хүргүүлэх;  

• Хараат бус, эрх бүхий, мэргэжлийн байгууллагатай Аудитын үйлчилгээний гэрээ 
байгуулахдаа нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулсан байх, мөн Байгаль орчин, 
ногоон хөгжлийн яам (тухайн үеийн нэрээр)-тай хэлэлцэж, холбогдох бүх шаардлагыг 

хангаж байгаа эсэхийг магадалсан байх ёстой.  

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дээрх заалтууд болон Усны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, Оюу толгой төслийн ус ашиглалт, ус хангамжийн барилга байгууламжийн 
ашиглалтын байдалд үнэлгээ өгөх, усны нөөц, чанарын мониторингийн ажлын явц, үр 
дүнгүүдтэй танилцаж, мэргэжлийн дүгнэлт өгөх, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, 
норм норматив, стандартын нийцлийг шалгаж тогтоох, усны нөөцийг хэмнэлттэй, дахин 
ашиглах, эргэлтийн усны ашиглалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх болон усны эх үүсвэрийг 
хамгаалах, хомсдол, бохирдолтоос сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулахад 

энэхүү Аудитын зорилго оршино.  

Оюу толгой төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтын үйл ажиллагаанд Аудит хийх нээлттэй 
сонгон шалгаруулалтад “Эрдэнэдрийлинг” ХХК шалгарч, Аудитын захиалагч байгууллага 
“Оюу толгой” ХХК-ийн баталсан Ажлын даалгаврын дагуу гүйцэтгэсэн Аудитын үр дүнгээр 
энэхүү тайланг боловсруулав. Аудит хийх ажлын даалгавар, төлөвлөгөөний дагуу Аудитын 
үйл ажиллагаа 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны 
хооронд нийт 58 хоногийн хугацааг хамарсан болно.   

Аудитын баг 2021 оны 11 дүгээр сарын 17–22 -ны өдрүүдэд Оюу толгой уурхайн цогцолборт 
очиж ус ашиглалтын үйл ажиллагаатай танилцаж, хянан магадалгаа хийсэн болно 

(Хавсралт 4). 

1.2. Аудитын ажлын даалгавар, хамрах хүрээ 

Аудитын захиалагч “Оюу толгой” ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн Байгаль орчны асуудал 
хариуцсан менежер Н.Эрдэнэбаяр, Аудитын гүйцэтгэгч “Эрдэнэдрийлинг” ХХК-ийн захирал 
Б.Шихтулга нарын 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр баталсан Аудитын ажлын 

даалгавар1-т ажлын хамрах хүрээг дараах байдлаар тусгасан. Үүнд: 

1. Усны тухай хууль, холбогдох журам, стандартууд;  

2. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг амлалтууд;  

3. Ус ашиглах зөвшөөрөл, дүгнэлт, гэрээ, усны нөөц ашигласны төлбөр, түүний биелэлт;  

4. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр;  

5. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнүүд;  

 
1 “Оюу толгой” ХХК-ийн ус ашиглалтын үйл ажиллагаанд хийх хараат бус, хөндлөнгийн аудитын ажлын 
даалгавар, 2021.10.27.  
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6. Гүний хоолойн газрын доорх усны батлагдсан нөөцөд тулгуурлан 2016-2020 оны ус 
ашиглалтын тайлан, мэдээлэлд дүгнэлт өгөх, үйлдвэрийн эргэлтийн усны дахин 
ашиглалт; 

7. Ундны усны цэвэршүүлэлтийн үр дүн;  

8. Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөц, чанар, ус ашиглалтын үйл ажиллагаанаас 
үзүүлж буй өөрчлөлт зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэх;  

9. Гүний хоолойн ажиглалтын цооногуудад хийсэн хяналт шинжилгээний ажилд дүн 

шинжилгээ хийсэн байдал;  

10. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ойролцоох малчдын худгуудын төлөв 
байдал, усны түвшинд нөлөөлж байгаа эсэхэд хийсэн хяналт шинжилгээнд үнэлгээ 
өгөх;  

11. Ундайн голын голдрилын өөрчлөлтийн одоогийн байдал, өөрчлөлтөөс гадаргын болон 
газрын доорх усанд үзүүлж байгаа нөлөөлөл; 

12. Ус ашиглалтын барилга байгууламжууд, тоног төхөөрөмжийн нөхцөл байдал, үйл 
ажиллагаа;  

13. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын түвшин, хаягдал усны хэмжээ, 
бохирдуулах бодисын агууламж (хөндлөнгийн шинжилгээний дүн)    

14. Хаягдлын сангийн ууршилт, шүүрэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээний ажилд дүгнэлт 
өгөх; 

15. Устай холбоотой сургалт сурталчилгаа, орон нутгийн хамтын ажиллагаа гэсэн нийт 15 
чиглэлийн үйл ажиллагааг энэ удаагийн Аудитад хамруулахаар ажлын даалгаварт 
тусгаж, баталсан.   

Аудитын даалгаварт Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ, прогноз, ирээдүйн 
үр дагавар болон Ундай голыг хамгаалах, хэсэгчилсэн тохируулга хийх төсөл энэ удаагийн 
Аудитын хүрээнд хамрагдахгүй2 болохыг онцлон тэмдэглэсэн.  

“Оюу толгой” ХХК нь Ундай голоос ус ашигладаггүй хэдий ч тус голыг хамгаалах, 
хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийн хэрэгжилт, уурхайн үйл ажиллагаанаас голын 
голдрилд нөлөөлөл үзүүлж буй, эсэх талаар Аудитын тайланд нэмэлт мэдээлэл оруулах 
боломжтой.  

Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн дагуу орон нутгийн ус 
хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд “Оюу толгой” ХХК-иас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлсэн 
Ханбогд сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул судалгаа, усны нөөц 
батлуулахтай холбоотой асуудлыг тус Аудитын хүрээнд авч үзэхийг Захиалагч 
байгууллагаас санал болгон ажлын даалгаварт оруулсан.  

1.3. Аудитын тайлангийн агуулга, бүтэц 

Аудитын тайлан нь Усны аудитын тайлангийн товч танилцуулга, Аудитын арга зүй, Оюу 
толгой төслийн товч тодорхойлолт, Аудитын явц, үнэлгээ, Усны тухай хууль болон 
холбогдох бусад хууль, дүрэм журам, стандартын нийцэл, хэрэгжилт, Аудитын үнэлгээний 
үр дүнгийн нэгтгэл, дүгнэлт, зөвлөмжийг багтаасан нийт 6 хэсэг, 4 хавсралттай.  

Тайлангийн эхний хэсэг болох “Усны аудитын тайлангийн товч танилцуулга”-д Аудитын 
зорилго, Аудитын ажлын даалгавар, хамрах хүрээ, Аудитын тайлангийн агуулга бүтэц, 
Аудитаас гарах үр дүн, ач холбогдлыг холбогдох заавар журам, стандарт болон Аудитын 
ажлын даалгаварт үндэслэн товч тодорхойлсон.   

Усны аудитад хамруулахаар ажлын даалгаварт тусгагдсан холбогдох хууль тогтоомж, 
журам, стандартуудын нийцэл, ус хангамж, ариутгах татуурга, усны барилга байгууламж, 
ус ашиглалтын үйл ажиллагаа, хаягдал ус, усны нөөц, чанарт хийж буй хяналт 
шинжилгээний ажил, усны эх үүсвэрийг хамгаалах, хомсдол, бохирдолтоос сэргийлэх арга 

 
2 “Оюу толгой” ХХК-ийн ус ашиглалтын үйл ажиллагаанд хийх хараат бус, хөндлөнгийн аудитын ажлын 
даалгавар, 2021.10.27.  



“Оюу толгой” төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын тайлан, 2021 он 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

хэмжээний хэрэгжилтэд үнэлгээ өгөх арга зүй, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тайлангийн 2 дугаар 
хэсэг буюу “Усны аудитын арга зүй”-н хэсэгт оруулав.  

Тайлангийн дараагийн хэсэг буюу Оюу толгой төслийн товч тодорхойлолт”-од Аудитад 
хамрагдсан Оюу толгой төслийн байршил, лицензийн талбай, уурхайн цогцолбор дахь ил 
уурхай, баяжуулах үйлдвэр, гүний уурхай, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон орлогын 
талаарх товч мэдээлэл, төслийн техник, технологи, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
2016-2020 оны байдлаар нэгтгэж харуулсан.  

“Усны аудитын явц, үнэлгээ” хэмээх Тайлангийн 4 дүгээр хэсэгт Оюу толгой төслийн ус 
ашиглалт, усны баланс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөц, малчдын худгуудын усны хяналт 
шинжилгээ, нөлөөллийн бүсийн уур амьсгал, гадаргын усны төлөв, ууршилт, ус хангамж 
ариутгах татуурга, усны барилга байгууламжуудын ашиглалт, хаягдлын сан, түүний шүүрэл 

зэрэгт өгсөн Аудитын үнэлгээг дэлгэрэнгүйгээр оруулсан болно.  

Тайлангийн 5 дугаар хэсэгт Усны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, журам, 
гэрээний биелэлтийг:   

• Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлт.  

• Ус ашиглах дүгнэлт, зөвшөөрөл, гэрээний биелэлт, усны нөөц ашигласны төлбөрийн 
гүйцэтгэл. 

• Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдох, бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний хэрэгжилт,  

• Усны менежментэд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилт.  

• 2016 оны Усны аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт (Мөрөөр тавьсан хяналт) гэж багцлан, 
тус бүрд нь өгсөн Аудиторын үнэлгээг багтаасан.  

Аудитын үнэлгээний үр дүнгийн нэгтгэл буюу тайлангийн 6 дугаар хэсэг нь энэхүү Аудитын 
нэгдсэн дүгнэлт, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжүүдээс бүрдэнэ.     

Аудитын ажлын даалгаврыг Хавсралт 1-д, Аудитын үнэлгээнд ашигласан баримт бичгийн 
жагсаалтыг Хавсралт 2-т, Холбогдох хууль тогтоомж, журам, стандартын жагсаалтыг 
Хавсралт 3-т, Төслийн талбарт хийсэн Хянан магадалгааны удирдамжийг болон 
жагсаалтыг Хавсралт 4-т тус тус тусгав.   

1.4. Аудитаас гарах үр дүн, ач холбогдол 

Аудитын багаас бие даан, гаднын нөлөөлөлгүй хараат бусаар, хөндлөнгийн, мэргэжлийн 
ёс зүйтэй байх зарчмыг баримтлан боловсруулсан Усны аудитын тайлан нь энэхүү 
Аудитын үнэлгээнээс гарах гол үр дүн болно. Тайланг холбогдох хууль, журам, стандарт, 
арга зүй аргачлал, хангалттай баримт нотолгоо, үнэн зөв бодит тоо баримт, мэдээ 
мэдээлэл, дүгнэлтэд тулгуурлан боловсруулна.  

Аудитын тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг-Усны Газарт хүлээлгэж өгөхөөс өмнө Байгаль орчны аудит хийх эрх олгох журмын 
5.2.3-д (Аудитын захиалагчийн эрэх үүрэг)3-т заасны дагуу Аудитын захиалагч “Оюу толгой” 
ХХК-д танилцуулж, санал зөвлөмж авч, тайланг эцэслэн боловсруулж, холбогдох 
байгууллагуудад хүлээлгэн өгнө.   

Холбогдох хууль, журам, стандартуудын ус ашиглалттай холбоотой заалтуудын нийцэл, 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Ус ашиглах гэрээ, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, усны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
устай холбоотой арга хэмжээнүүдийн сүүлийн 5 жил (2016-2020 он)-ийн гүйцэтгэлд 
Аудитын үнэлгээ, дүгнэлт өгч, Аудитын үнэлгээгээр үл нийцэл, үл гүйцэтгэл тогтоогдвол 
тэдгээрийн суурь шалтгааныг тодорхойлж, үл нийцэл, үл гүйцэтгэлийг залруулах зөвлөмж 
боловсруулсан нь “Оюу толгой” ХХК-ийн ус ашиглалтын цаашдын үйл ажиллагааг 
тогтвортой явуулахад чухал ач холбогдолтой алхам болно.        

 
3 “Байгаль орчны аудит хийх эрх олгох журам, Байгаль орчны аудит хийх ерөнхий аргачлал”, БОАЖ-ын 
Сайдын 2019.12.25-ны өдрийн А/809 тоот тушаал.  
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ХОЁР. УСНЫ АУДИТЫН АРГА ЗҮЙ   

2.1. Арга зүй, аргачлал, ерөнхий зарчим 

Усны аудит хийх ерөнхий зарчмыг сонгохдоо Аудитын ажлын даалгавраас гадна дараах 
аргачлал, гарын авлага, стандартуудыг үндэслэл болгосон. Үүнд:   

• Байгаль орчны аудит хийх ерөнхий аргачлал, /БОАЖ-ын Сайдын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн А/809 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт/; 

• Байгаль орчны аудитыг явуулах гарын авлага, /Азийн Аудитын дээд байгууллага, 
2009 он/; 

• Байгаль орчны аудитын гарын авлага /Австрали, Монголын Эрдэс баялгийн 
салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕП), 2021 он/; 

• Монгол Улсын стандарт MNS 6817-1:2020, /Төрийн аудит, Тулгуур зарчим/; 

• Монгол Улсын стандарт MNS 6817-5:2020, /Төрийн аудит, Гүйцэтгэлийн аудитын 
зарчим/; 

• Монгол Улсын стандарт MNS 6817-6:2020, /Төрийн аудит, Нийцлийн аудитын 
зарчим/;  

• Монгол Улсын стандарт MNS ISO 14001:2016, /Байгаль орчны менежментийн 
тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүйн заавар/; 

• Монгол Улсын стандарт MNS ISO 19011:20208 /Менежментийн тогтолцооны аудитын 
заавар/. 

Байгаль орчны аудит нь нотлох баримтыг системтэйгээр, хараат бус байдлаар, тодорхой 
баримтжуулсан үйл явцын хүрээнд, давтамжтайгаар цуглуулсны үндсэн дээр холбогдох 
хууль эрх зүйн шаардлага, стандарт, бодлого зэрэгт хэр нийцэж байгааг үнэлэх 
хөндлөнгийн үйл явц бөгөөд үүний үр дүнд тухайн байгаль орчны чиглэлийн байгууллагын 
менежмент, байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаа хэр үр дүнтэй байгааг үнэлэхэд 
хэрэглэгдэх менежментийн хэрэгсэл юм.4 
Азийн Аудитын дээд байгууллагаас байгаль орчны нийцлийн аудитыг “тухайн үйл 
ажиллагаанд холбогдолтой хууль журмын болон тухайн байгууллагын бодлогыг хамарсан 
байгаль орчны бодлого, шийдвэр, хууль, дүрэм, журам болон стандартад нийцэж байгаа 
эсэхийг үнэлэх үйл ажиллагаа гэж тодорхойлжээ.5 

Байгаль орчны аудит нь байгаль орчны хууль тогтоомж, төрийн бодлого, үндэсний 
хөтөлбөрийн биелэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, стандартын 
хэрэгжилтийг хянаж, дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх хараат бус үйл ажиллагааг 
буюу байгаль орчны бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомжид нийцэх нийцлийг үнэлэх арга 
хэмжээ юм.6   

Дээр дурдсан Монгол Улсын стандарт, байгаль орчны аудитын ерөнхий аргачлал, гарын 
авлагад тодорхойлсноор аливаа Аудит нь санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн аудит гэж 3 
ангилагдана.  

Байгаль орчны аудит нь нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитын ангилалд багтаж байгаа 
бөгөөд Усны аудитын талаар дээрх баримт бичгүүдэд тусгайлан авч үзээгүй учраас бид 
Байгаль орчны аудитын ерөнхий аргачлал, гарын авлагад тусгагдсан ерөнхий зарчмыг 
удирдамж болгон Усны аудитыг хийх дараах ерөнхий зарчмыг баримталсан болно. Үүнд:  

• Усны аудитын арга зүй, аргачлал, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох; 

• Холбогдох хууль эрх зүйн орчин, баримт бичгийг нарийвчлан судлах; 

 
4 Олон Улсын Худалдааны Зөвлөл, 1989 он; 
5 Байгаль орчны аудитыг явуулах гарын авлага, Азийн Аудитын Дээд Байгууллага, 2009 он; 
6 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 2.14 дүгээр заалт. 
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• Газар дээр нь очиж хянан магадалгаа хийх (Усны аудитад хамрагдах үйл ажиллагаа, 
шаардлагатай барилга байгууламжтай танилцах, баримт нотолгоо цуглуулах, 
шалгасан зүйлсээр аудитын асуулга авах); 

• Ус ашиглагч байгууллагын холбогдох тайлан мэдээг судалж, дүн шинжилгээ хийх;  

• Өмнөх буюу 2016 оны Усны аудитын мөрөөр хяналт тавих;  

• Аудитын явц, үнэлгээ, дүгнэлт;   

• Ус ашиглалтын менежментийг сайжруулах арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулах; 

• Аудитын тайлан боловсруулах. 

 

 

Зураг 2.1. Усны аудит хийх ерөнхий зарчим 

Оюу толгой төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын хүрээнд Усны тухай 
хууль, журам, стандартуудын хэрэгжилтийг үнэлэхдээ Нийцлийн аудитын, Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ болон Ус ашиглах гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, ус ашиглалттай холбоотой 
бусад үйл ажиллагааны үнэлгээг Гүйцэтгэлийн аудитын тулгуур зарчим, ерөнхий 
аргачлалыг баримтлан тус тус үнэлгээ өгнө.  

Харин усны Аудитын даалгаварт тусгагдсан усны нөөц, чанарын хяналт шинжилгээ, ус 
хангамж, ариутгах татуурга, усны барилга байгууламжуудын ашиглалт, хаягдал ус 
цэвэрлэгээ, хаягдлын сангийн ууршилт, шүүрэлт, усыг эргүүлэн ашиглах зэрэг мэргэжлийн 
үйл ажиллагаанд Аудит хийх арга зүй, аргачлал, шалгуур үзүүлэлтүүдийг Аудитын багийн 
гишүүдийн мэргэжлийн онцлог, туршлага, чадварт тулгуурлан, холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд боловсруулж, энд оруулав.       
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2.2. Шалгуур үзүүлэлтүүд     

Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүдийг Аудитын ажлын даалгавар, Усны тухай болон холбогдох 
журам, стандартууд, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Ус ашиглах гэрээ, байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ зэрэг баримт бичгүүдийг үндэслэн тодорхойлж, Хүснэгт 2.1-д 

үзүүлэв. 

Хүснэгт 2.1. Аудитын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд     

д.д. 
Аудитаар шалгах 

үзүүлэлт 
Шалгуур үзүүлэлт, нотлох баримт 

Усны нөөцийн мониторинг 

1 
Гүний хоолойн 
газрын доорх усны 
нөөцийн ашиглалт 

Хайгуулын ажлаар тогтоосон:  

• Ус татах байгууламжийн байршлын бүдүүвч; 

• Худгийн тоо, дизайн (28+5); 

• Олборлох усны тоо, худаг тус бүрээр 2008 (21-27.5 л/сек), 
2014 (28-37 л/сек); 

• Зөвшөөрөгдөх түвшний бууралт. 2008 (101.2-106.5.м), 2014 
(123-154 м); 

• Нийт авах усны дээд хэмжээ 2008 (870 л/с), 2014 (918 л/с) 

2 
Газрын доорх усны 
мониторинг, түвшний 
хэлбэлзэл 

• Гүний хоолойн мониторингийн цооногуудын хийц; 

• “Оюу толгой” ХХК-ийн OT-10-E11-PRC-0001-E баримт 
бичгийн дугаартай усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх журмыг мөрддөг эсэх; 

• “Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөнд тавьсан усны түвшний хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу хийх хэмжилтийн 
шаардлага; 

• Усны нөөцийн зөвлөлийн даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 
02-ны өдрийн 2015/03 тоот тогтоолоор баталгаажуулсан 
Гүний хоолойн нөөцийн тооцооны газрын доорх усны 
зөвшөөрөгдөх түвшний бууралт; 

• Мониторинг хийсэн үйл ажиллагааны байдал;             

• Горимын цооногуудын тоо, байршил, хэмжилт, хяналтын 
байдал, авсан мэдээллийн боловсруулалт шаардлага; 

• Уст давхаргуудын хооронд шүүрэлт байгаа эсэхийг 
баталгаажуулах; 

• Түвшний шүүрэлт болж байгаа цооногууд байгаа эсэх ; 

• “Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөөний усны түвшний хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр. 

3 
Малчдын худгуудын 
түвшний хэлбэлзэл 

Түвшний хэлбэлзлийг хянах (их, бага, дунд түвшин, м) 

4 
Ундай сайрын урсац, 
м3/с 

Үер болсон тоо, үргэлжлэх хугацаа (гидрограф, их, бага, 
дундаж урсац, сар, жилээр), нөлөөллийн хандлага, хэмжээ 

5 

Хаягдлын сангийн 
усны хяналт 
шинжилгээ,  м3/сар, 
жил 

Хаягдлын сангийн усны баланс 

Ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөр 

6 
Ус ашиглалтын 
хэмжээ 

Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан Ус ашиглуулах дүгнэлт, 
зөвшөөрөл, гэрээнд заасан хэмжээ, гэрээний биелэлт, усны 
тоолуурын баталгаажуулалт, тоолуурын заалт, ус ашигласны 
төлбөрийн нэхэмжлэл, төлбөр төлсөн баримт, усны балансын 
оролт, гаралт, Ус ашиглалтын тайлангууд. 

7 
Усны нөөц 
ашигласны төлбөр 

8 
Ус ашиглалтын 
тайлагналт 

9 
Ус ашиглалтын 
баланс 

Ус ашиглалтын тайлан 
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д.д. 
Аудитаар шалгах 

үзүүлэлт 
Шалгуур үзүүлэлт, нотлох баримт 

10 
Эргүүлэн ашигласан 
ус, %  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Зорилтот түвшин, ≥ 80 % 

Усны чанарын мониторинг 

11 

Ундны усны чанар 
(Гүний хоолой, 
мониторингийн 
цооногууд, Ус 
цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр, малчдын 
худаг) 

MNS 0900:2018. Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг 
хамгаалах.  Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн 
шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ 

12 Савласан ус MNS 5007:2007. Савласан ус. Техникийн ерөнхий шаардлага 

13 
Ундай сайр, ил 
задгай булаг 

MNS 4586:1998. Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага  

14 

Цэвэрлэх 
байгууламжаас 
цэвэрлэгдэн гарсан 
хаягдал бохир ус 

MNS 4943:2015. Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал 
ус. Ерөнхий шаардлага.  

15 
Хаягдлын сангийн 
шүүрлийн ус 

MNS 6148:2010. Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг 
хамгаалах.  Аюулгүй байдал. Усны чанар. Газрын доорх ус 
бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ; 

Хаягдлын сангийн ойролцоох мониторингийн цооногууд болон 
худгийн усны чанарын өөрчлөлт, хаягдлын сангийн шүүрлийн 
нөлөө орсон эсэхийг тодруулна.  

16 
Усыг химийн 
найрлагаар нь 
үнэлэх 

О.А.Алекины ангилал болон Курловын хураангуй томьёогоор 

17 
Усыг эрдэсжилт, 
хатуулгаар нь 
ангилах 

Байгалийн усны эрдэсжилт, хатуулгийн ангилал,  
(Ч.Жавзан, 2011 он) 

Ус хангамж, ариутгах татуурга, усны барилга байгууламжийн ашиглалт 

18 

Ус хангамж, усны 
барилга 
байгууламжийн 
ашиглалт 

MNS ISO 24512:2012. Ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээ, Ус хангамжийн барилга, байгууламжийн 
ашиглалтын менежмент болон ашиглалт үйлчилгээний түвшинг 
үнэлэх аргачлал; 

ЗГ-ын 2017 оны 353 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилга 
байгууламжийн ашиглалтын дүрэм”;  

ЗТБХБ-ын Сайдын 2010 оны А-389  тоот тушаалаар батлагдсан 
“Ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн техник 
ашиглалтын заавар”;  

“Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж “БНбД40-02-16; 

“Ариутгах татуурга, гадна сүлжээ ба байгууламж “БНбД40-01-14;  

 “Барилга доторх ус хангамж, ариутгах татуурга БНбД40-05-16. 

19 
Хаягдал ус цэвэрлэх 
байгууламжийн 
ашиглалт  

MNS 6561:2015. Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах 
татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага; 

MNS 4349:2015. Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал 
ус. Ерөнхий шаардлага; 

• MNS ISO 24511:2012. Ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээ. Ариутгах татуургын барилга, 
байгууламжийн ашиглалтын менежмент болон ашиглалт 
үйлчилгээний түвшнийг үнэлэх аргачлал; 

MNS 4288:1995. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, 
цэвэрлэгээний технологи, түвшинд тавих үндсэн шаардлага. 

Холбогдох гэрээ, төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан устай холбоотой заалтууд, арга 
хэмжээний гүйцэтгэл (хэрэгжилт) 

20 • Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг 
• Арга хэмжээ тус бүрээр, 

бодит гүйцэтгэлээр 

21 • Ус ашиглах гэрээгээр хүлээсэн үүрэг • Гэрээ дүгнэсэн тэмдэглэл 
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д.д. 
Аудитаар шалгах 

үзүүлэлт 
Шалгуур үзүүлэлт, нотлох баримт 

22 
• Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан, усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг 
нөлөөг бууруулах арга хэмжээнүүд  

• Арга хэмжээ тус бүрээр, 
бодит гүйцэтгэлээр 23 

• Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсан 
устай холбоотой арга хэмжээнүүд  

24 
• Усны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 

хэмжээнүүд 
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 ГУРАВ. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ  

3.1. Байршил 

Оюу толгой уурхайн цогцолбор нь Улаанбаатар хотоос урагш 640 км, Даланзадгад хотоос 
зүүн тийш 210 км, Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд байрладаг. Засаг захиргааны 

нэгжийн хувьд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт харьяалагддаг.  

Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордын MV-006709, MV-015225, MV-015226 дугаартай 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг “Оюу толгой” ХХК эзэмшдэг. Ашиглалтын эдгээр 
тусгай зөвшөөрөлд Оюу толгой, Жавхлант, Шивээ толгой нэртэй Оюу толгойн зэс-алтны 
бүлэг (Оюут, Хюго Даммет, Херуга) ордууд багтана. 2010-2014 онуудад хийгдсэн нэмэлт 
хайгуулын ажлын үр дүнгээр Оюу толгойн бүлэг ордын нөөцийг шинэчлэн тогтоосныг Ашигт 
малтмалын газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/10 тушаалаар улсын 
нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, тус бүлэг ордыг ашиглах Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 
Ашигт малтмалын газрын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн т/109 тоот 
тушаалаар хүлээн авсан. 

Зураг 3.1. Төслийн байршил, лицензийн талбай  

3.2. Ил уурхай 

“Оюу толгой ” ХХК нь Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордын хэсэгт Өмнөд Оюугаас ил 
уурхайн аргаар олборлолт явуулж байна. Ил уурхай нь нийт 1.5 х 2.7 км талбайг хамрах ба  
650 м орчим гүнтэй.7 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам, Ашигт малтмалын газрын Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр “Оюу толгой” ХХК-
ийн боловсруулсан Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Оюу толгойн зэс-алтны 
бүлэг ордыг ашиглах уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл 
(ТЭЗҮ)-ийг хэлэлцэж, № 24-01 тоот дүгнэлтийг гаргасан. Энэ дүгнэлтэд үндэслэн Эрдэс 
баялаг, эрчим хүчний Сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 71 тоот тушаалаар 

Оюу толгойн бүлэг ордыг ашиглах уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г хүлээж авсан.  

Ил уурхайн хөрс хуулалтын ажил 2011 оны 08 дугаар сард эхэлж, анхны хүдрийг 2012 оны 
04 дүгээр сард олборлосон бөгөөд ил уурхайгаас хүдэр олборлох үйл ажиллагаа 10 дахь 
жилдээ амжилттай үргэлжилж байна.  

 
7 “Оюу толгой” ХХК-ийн албан ёсны мэдээллийн сайт, Ил уурхай, https://www.ot.mn/open-pit/. 

https://www.ot.mn/open-pit/
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Ил уурхайн уулын ажлын төлөвлөгөөг эрчимжүүлж, олборлолтыг үечлэн явуулж, зэс, алтны 
агуулга сайтай хэсэг рүү шилжсэнээр ил уурхайгаас 2020 онд олборлосон зэсийн хэмжээ 
2019 онтой харьцуулахад 2 %-иар өсжээ.  

3.3. Гүний уурхай 

Оюу толгойн орд нь зэс, алт болон мөнгө агуулсан хэд хэдэн хүдрийн биетээс бүрдэх 
бөгөөд хойноос урагш нийт 12 км сунан тогтсон Хюго Дамметын хойд бүс, Хюго Дамметын 
өмнөд бүс, Оюут хүдрийн биет болон Херуга хүдрийн биетүүдээс бүрдэнэ. Ордын нийт 
баялгийн 80 гаруй хувь буюу хамгийн агуулга сайтай хүдэр нь газрын гүнд оршино. Гүний 

уурхайгаас олборлох хүдэр дунджаар 1.66 %-ийн зэсийн агуулгатай. 

Блокчлон олборлох сүүлийн үеийн арга дэвшилтэт технологи бүхий гүний уурхайн иж бүрэн 
цогцолборыг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил 2018 оноос эхэлсэн. Гүний 
уурхайд нийт 6.1 км урттай 5 босоо амаар нэвтрэлт хийж, газрын гадаргуугаас 1.3 км гүнд 
203 км урт хонгил барихын зэрэгцээ хүдэр бутлах, тээвэрлэх дэд бүтэц, байгууламжуудыг 
барьж байгуулна.8  

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2020 оны жилийн тайланд тусгаснаас үзэхэд гүний уурхайн 
олборлолтын баг 800 гаруй хүнтэйгээр 2020 оны 10 дугаар сард Үйл ажиллагааны бүтцэд 
шилжиж, үйл ажиллагаагаа жигдрүүлж, огтлох малталт болон гүний уурхайн олборлолтыг 
эхлүүлэх бэлтгэл ажлаа хангасан байна.  

“Оюу толгой, төслийн үнэ цэнийг нийт ард иргэд, талуудад хүртээх, гүний уурхайн огтлох 
малталтыг эхлүүлэх, түүнд шаардлагатай байгаа шинэчилсэн Нөөцийн тайланг бүртгүүлэх, 
шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын холбогдох байгууллагуудаар 
хэлэлцүүлэн батлуулах зэрэг ажлуудыг 2021 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.  

3.4. Баяжуулах үйлдвэр 

Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр нь хоногт 100 мян.тн хүртэл хүдэр боловсруулах хүчин 
чадалтайгаар 2012 онд ашиглалтад орсон. Баяжуулах үйлдвэр ойролцоогоор 255 м урт, 
144 м өргөнтэй. 2013 оны 02 дугаар сарын 01-нд анхны зэсийн баяжмалаа үйлдвэрлэж, мөн 
оны 07 дугаар сарын 09-нд экспортод гаргажээ. Гүний уурхайг ашиглалтад оруулахаас 
өмнө баяжуулах үйлдвэрийг өндөр агуулгатай хүдэр баяжуулах боломжтой болгон 
шинэчилж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байна.  

Ил уурхайгаас олборлож буй 1 тн хүдэрт агуулагдах зэс 5 кг-аас бага, харин алт нь граммыг 
гурав хуваасны нэгээс ч бага байдаг. Ил уурхайгаас гарсан хүдэр анхдагч бутлуураас газар 
дээрх туузан дамжуулгаар баяжуулах үйлдвэрт хүрч, хэд хэдэн механик, химийн иж бүрэн 
дамжлагаар орж хаягдал чулуулаг, хольцоосоо цэвэрлэгдэж, баяжмал болж экспортод 
гаргахад бэлэн эцсийн бүтээгдэхүүн болдог. Баяжмал нь 25-30 %-ийн зэсийн, мөн бага 
хэмжээний алт, бусад металлын агуулгатай. Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан хаягдал/зутан 
нь хаягдал өтгөрүүлэгч байгууламжаар дамжин, хаягдлын санд хуримтлагддаг.  

3.5. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, орлого (2016-2020 он) 

2020 онд “Оюу толгой” ХХК 138 мян.тн зэс, 150 мян.унц алт, 760 мян.унц мөнгө тус тус 
агуулсан 670 мян.тн баяжмал (2019 онд 725 мян.тн) борлуулж, 1 тэрбум 78 сая 
ам.долларын орлого олсон. Баяжуулах үйлдвэр 2020 онд 40.2 сая тн хүдэр боловсруулсан 
нь үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш гурав дахь хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Ил уурхайн нийт 
олборлосон материал 2019 онд 101.3 сая тн байсан бол 2020 онд 97.7 сая тн болж буурсан. 
Энэ нь ил уурхайн олборлолтын илүү гүнзгий хэсэг болох 4B, 6B үе шатууд руу шилжиж, 
ачаа эргэлтийн хугацаа ихэссэнтэй холбоотой.  

 
8 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг “Оюу толгой” ХХК-ийн 2021 оны Байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөө. 



“Оюу толгой” төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын тайлан, 2021 он 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 

2020 онд дэлхий нийтийг хамарсан КОВИД-19 цар тахлын нөлөөлөлтэй нүүр тулсан хэдий 
ч Оюу толгой төслийн ил уурхай, гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, баяжуулах үйлдвэрийн 
үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.9 

Хүснэгт 3.1. Оюу толгой төслийн техник, технологи, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд,  

2016-2020 он 

д.д. Үзүүлэлтүүд  Тоо хэмжээ 

1 
Батлагдсан нийц 
нөөц (2015 он) 

зэс 34.0 сая тн 

алт 1,200.0 тн 

мөнгө 7,200.0 тн 

2 Ил уурхайн хөрс хуулалт эхэлсэн  2011 он 

3 Хүдэр олборлолт эхэлсэн  2012 он 

4 
Баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд 
орсон  

2013 он 

5 
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 
эхэлсэн  

2018 он 

6 
Баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал, 
мян.тн/хон 

100.0 

7 
Ил уурхайн нийт материал олборлолт, 
сая тн/жил 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

97.0 106.0 91.0 101.3 97.7 

8 
Баяжуулах үйлдвэрийн хүдэр 
боловсруулалт, сая тн/жил 

38.0 41.0 39.0 41.0 40.2 

9 
Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал, мян.тн/ 
жил 

847.0 722.5 724.9 674.6 693.0 

10 Баяжмалын дундаж агуулга, % (зэс) 23.8 21.8 21.9 21.7 21.4 

11 
Баяжмал дахь алтны дундаж агуулга, 
гр/тн 

21.82 

12 
Баяжмал дахь мөнгөний дундаж 
агуулга, гр/т 

49.0 

13 Баяжмалын чийгшил, % 8.45 

14 

Нийт 
үйлдвэрлэсэн 
баяжмал дахь 
металлууд 

зэс, мян.тн/жил 201.3 157.4 159.1 146.3 138.0 

алт, мян.унц/жил 300.0 114.0 285.0 241.8 150.0 

мөнгө, 
мян.унц/жил 

1,420.0 974.0 914.0 866.6 760.0 

15 Борлуулалтын орлого, сая ам.$ 1,203.0 940.0 1,180.0 1,166.0 1,078.0 

16 
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
капитал, сая ам. $ 

230.0 852.0 1,234.0 1,194.0 1,010.0 

17 Урсгал капиталын зардал, сая ам. $ 101.0 82.0 91.0 134.0 58.0 

 
18 

Үндсэн үйл ажиллагааны, татвар, хүү, 
элэгдлийн өмнөх ашиг, сая ам. $ 

390 230 367 350 379 

19 
Үндсэн үйл ажиллагааны, татвар, хүү, 
элэгдлийн өмнөх ашгийн хувь, % 

32 24 29 30 35 

20 

Улсад төлсөн татвар, шимтгэл, бусад 
төлбөр, нийт сая ам. $ 

190.0 180.0 200.0 209.0 200.0 

үүнээс усны нөөц ашигласны төлбөр, 
тэрбум ₮  
            (сая ам.$) 

14.8 
(5.2) 

15.4 
(5.4) 

13.4 
(4.7) 

14.8 
(5.2) 

13.8 
(4.3) 

21 
Гүний хоолойн газрын доорх усны 
ордын батлагдсан нөөц, л/с 

918.0 

22 Жилийн дундаж ус ашиглалт, л/с 504.34 522.83 465.98 507.12 472.53 

23 
1 тн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан 
усны дундаж хэмжээ, м3/тн 

0.42 0.40 0.38 0.39 0.37 

24 Эргүүлэн ашигласан ус, % 86.16 86.15 87.69 86.11 87.67 

  

 
9 “Оюу толгой” ХХК-ийн 2020 оны жилийн тайлан. 
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ДӨРӨВ. УСНЫ АУДИТЫН ЯВЦ, ҮНЭЛГЭЭ 

4.1. Оюу толгой төслийн ус ашиглалт, түүний баланс  

Олон улсын туршлагаас үзэхэд Усны аудитын гол зорилго нь тухайн байгууллагын ус 
ашиглалт, түүний балансад дүн шинжилгээ хийж, усны нөөц, чанар, ус хангамж, усны 
барилга, байгууламжийн ашиглалтын байдалд үнэлгээ өгөх, усыг алдагдалгүй, хэмнэлттэй, 
эргүүлэн (давтан) ашиглах дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх зөвлөмж боловсруулах, 
усны менежментийг сайжруулахад чиглэгдэж байна.  

Усны тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Ус 
ашиглагч нь эрх бүхий байгууллагаас Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулж, мөн хуулийн 28.6-д 
заасны дагуу Ус ашиглах зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр үйл ажиллагаандаа 
ус ашигладаг. Энэхүү хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Оюу толгой” ХХК нь “Монгол Ус” 
ТӨҮГ-аас гаргасан Оюу толгой төсөлд 2016-2020 онд Ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн, 
Галба-Өөш, Долоодын сав газрын захиргаанаас Ус ашиглах зөвшөөрөл авч, гэрээ 
байгуулан ажиллаж, жил бүрийн Ус ашиглалтын тайлангаа зохих журмын дагуу холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлжээ.  

Ус ашиглуулах дүгнэлт, зөвшөөрөл, гэрээний биелэлтийн үнэлгээг энэхүү Аудитын 

тайлангийн 5.2 дугаар дэд бүлгээс үзнэ үү.   

Ус ашиглалтад хийсэн Аудитын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 2.1-д 
оруулсан.    

4.1.1. Нийт ус ашиглалт ...............................................................................................................  

Сүүлийн 5 жилийн ус ашиглалтад Аудит хийхдээ “Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны Ус 
ашиглалтын тайланд тусгасан бодит (баталгаажсан усны тоолуурын заалтаар) ус 
ашиглалтын хэмжээг үндэслэл болгов. Ус ашиглалтын тайланд тусгаснаар 2016-2020 онд 
Оюу толгой уурхайн цогцолборт дараах зориулалтаар ус ашиглажээ. Үүнд:  

• Уурхайн цогцолборт ажиллагсдын унд ахуй (Оюу, Манлай 1, Манлай 2, Эрчим хотхон, 

оффис);  

• Баяжуулах үйлдвэр; 

• Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, барилга, бетон зуурмагийн үйлдвэр; 

• Дулааны станцын халаалтын системийн хөргөлт;  

• Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр, ахуй үйлчилгээ, угаалгын газар; 

• Ил уурхайн ус шавхалт; 

• Уурхайн зам талбайн тоосжилт дарах; 

• Ногоон байгууламж, мод үржүүлгийн усалгаа; 

• Оюу толгой - Гашуун Сухайт болон Оюу Толгой – Ханбогд сумын хооронд баригдаж 
буй авто замын барилгын ажил зэрэгт ус ашигласан байна. 

Оюу толгой төслийн 2016-2020 оны Ус ашиглуулах дүгнэлт 10 -ээр тооцсон болон Ус 
ашиглалтын тайлан11-д тусгасан бодит ус ашиглалт (баталгаат тоолуурын заалтаар)-ад 

дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг Хүснэгт 4.1-д оруулав.  

  

 

 

 

 
10 “Оюу толгой” ХХК-д Ус ашиглуулах дүгнэлт, 2016-2020 он, “Монгол Ус” ТӨҮГ; 
11 “Оюу толгой” ХХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2016-2020 он. 
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Хүснэгт 4.1. Оюу толгой уурхайн цогцолборын нийт ус ашиглалт, 2016-2020 он 

 

Тайлбар:  

• Эргэлтээр ашигласан усыг энд оруулаагүй;  

• Дээрх хүснэгтэд байгаа “Бусад” гэсэн ангилалд зам талбайн усалгаа, бетон зуурмаг, гүний 
уурхайн бүтээн байгуулалтад ашигласан ус болон зөөврийн усыг оруулсан; 

• Дулааны станц нь 2018, 2019 онд уурхайн талбай дотор байрладаг ОTRC-1135 худгаас ус 
ашиглаагүй гэж “Оюу толгой” ХХК-ийн Ус ашиглалтын тайланд тусгасан байна.   

 

 

Зураг 4.1. Оюу толгой төслийн нийт ус ашиглалт ба хүдэр боловсруулалт 
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Зураг 4.2. Оюу толгой төслийн ус ашиглалтын бүтэц, 2020 он 

  
2016-2020 онуудад Оюу толгой төслийн жилийн нийт ус ашиглалт 14,695.1-16,488.1 
мян.м3/жил буюу 466.0-522.8 л/с (эргэлтийн усыг тооцохгүйгээр) байна. Үүний дийлэнх нь 
буюу 86.2-92.2 %-ийг Баяжуулах үйлдвэрт, үлдсэн 13.4 %-ийг унд ахуй, Дулааны цахилгаан 
станцын халаалтын системийн хөргөлт болон бусад зориулалтаар ашигласан байна.     

Жилд ашигласан усны нийт хэмжээ нь Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа буюу тухайн 
жилийн хүдэр боловсруулалтын хэмжээтэй шууд хамааралтай бөгөөд дээрх 5 жилийн 
дунджаар 1 тн хүдэр боловсруулахад 0.392 м3 ус зарцуулжээ. 

Ус ашиглалтын тайланд тусгасан оны эцсийн бодит ус ашиглалт, эргүүлэн ашигласан ус 
(ашиглалтын зарим зориулалтаар), уурхайн цогцолбор дахь зарим ус ашиглагч нэгжүүдийн 
ашигласан усны хэмжээ (зарим тоон мэдээлэл) нь зөрүүтэй байгааг цаашид анхаарч, 
тайланд зөв тусгах шаардлагатай.Тухайлбал, 2020 оны Ус ашиглалтын тайланд Дулааны 
станцын халаалтын системийн хөргөлтөд ашигласан усны хэмжээ 3.7 мян.м3 гэж 
тайлагнасан бол Аудиторын баг төслийн талбарт ажиллаж, хянан магадалгаа хийх үед 
буюу 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр “Оюу толгой” ХХК-иас ирүүлсэн Дулааны 
станцын усны тайланд 8.21 мян.м3, 2016 оных 5.46 мян.м3 гэж тайлагнасан бол 7.5 мян.м3, 
2017 оных 0.11 мян.м3 гэж тайлагнасан боловч  дээрх эх сурвалж дээр 4.74 мян.м3 гэж 

орсон байна.  

Мөн Дулааны станцын 2020 оны усны тайланд Эсрэг осмосын системээр цэвэрлэгдээд 
үлдсэн, дахин ашиглах далан руу шахсан ус 4.4 мян.м3 байгаа боловч “Оюу толгой” ХХК-
ийн 2020 оны Ус ашиглалтын тайланд энэ мэдээ тусгагдаагүй.  

Эндээс дүгнэхэд “Оюу толгой” ХХК-ийн жилийн эцсийн Ус ашиглалтын тайлан (нэгдсэн)-д 
уурхайн цогцолбор дахь Ус ашиглагч бүх аж ахуйн нэгжүүдийн ашигласан усны тоо мэдээг 
бодит гүйцэтгэлээр оруулж, эх үүсвэрээс татан авсан, эргүүлэн ашигласан усны хэмжээг 
нарийвчлан тооцож, ус ашиглалтын балансад тусгах шаардлага байна.   

2016-2020 оны бодит гүйцэтгэл (тоолуурын заалтаар)-ээр тайлагнасан ус ашиглалтын 
хэмжээ нь “Монгол Ус” ТӨҮГ-аас гаргасан Ус ашиглуулах дүгнэлтэд тооцсоноос ихэвчлэн 
бага байна. Тухайлбал, 2020 онд 40.6 сая тн хүдэр боловсруулах төлөвлөгөө нь 5 жилийн 
хамгийн их хэмжээ бөгөөд тухайн оны Ус ашиглуулах дүгнэлтэд нийт 23.9 сая м3 (эргэлтээр 
ашиглах усыг оруулахгүйгээр) газрын доорх ус ашиглахаар тооцсон бол тухайн онд бодит 
гүйцэтгэлээр 14.9 сая м3 (ил уурхайн шүүрлийн усыг оруулаад) ус ашигласан нь 9.0 сая м3 

(37.6 %)–аар бага байна.  
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Дээрх онуудад жилийн бодит ус ашиглалт, Ус ашиглуулах дүгнэлтэд тооцсон хэмжээ 
хоорондын зөрүү дунджаар 28.7 % байна. Энэ нь цаашид ус ашиглалтын төлөвлөлт, 
тооцооллын арга аргачлал болон бодит ус ашиглалтыг хянах, тайлагналтыг боловсронгуй 

болгох шаардлагатайг харуулж байна.   

Ус ашиглалтыг Оюу толгойн Усны багийн гишүүн, Ханбогд сумын Уул уурхай, ус хариуцсан 
байгаль хамгаалагчийн хамтарч шалгаж хянасан усны тоолуурын заалт болон усны 
төлбөрийн нэхэмжлэхийг түүврийн аргаар (2016 он) судалж үзэхэд усны тоолуурын заалтыг 
тэмдэглэсэн хугацаа харилцан адилгүй байв. Ашигласан усны хэмжээг сараар тайлагнадаг 
ч тоолуурын заалтыг харилцан адилгүй хугацаанд ус ашиглалтын төлбөр тооцоотой 
холбоотой авдаг нь өөр хоорондоо уялдаа муутай байна.   

4.1.2. Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон ашиглалтын бусад худгаас 

ашигласан ус 

Энэхүү Аудитад хамрагдсан хугацаа буюу 2016-2020 онд “Оюу толгой” ХХК нь жилд 
14,494.4-16,479.8 мян.м3 ус (эргэлтийн ус болон ил уурхайн шавхалтын усыг 
оруулахгүйгээр)-ыг Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон ашиглалтын бусад 

хулгуудаас татан авч ашиглажээ.   

Хүснэгт 4.2. Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон ашиглалтын бусад худгуудаас  
ашигласан ус 

 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд “Оюу толгой” төсөл нь БОАЖ-ын яамны Усны нөөцийн зөвлөлөөс 
2015 онд баталсан Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын нийт нөөцийн 
51.0-56.9 %-ийг жил бүр татан авч, Баяжуулах үйлдвэр болон уурхайн цогцолборын бусад 
хэрэгцээнд ашигласан байна. 

2016-2020 оны Ус ашиглалтын тайлангуудад Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон 
ашиглалтын бусад худгуудаас татан авч ашигласан усны нийт хэмжээнд ил уурхайн 
шүүрлийн усыг хамт оруулан тайлагнасан. Цаашид ашигласан усны эх үүсвэр (Гүний 
хоолойгоос, ашиглалтын бусад худгаас, шүүрлийн уснаас гэх мэт)-ийг тус бүрээр нь 
тодорхой тайлагнах шаардлагатай.                  

4.1.3. Эргэлтийн ус ашиглалт .....................................................................................................   

2016-2020 онд Баяжуулах үйлдвэр болон Дулааны станцын халаалтын системийн хөргөлт, 
зам талбай, ногоон байгууламжийн усалгаа, авто зам, барилгын материалын үйлдвэрлэл 
зэрэг хэрэгцээнд эргүүлэн ашигласан усны нийт хэмжээ 89,821.4-103,606.39 мян.м3/жил (ил 
уурхайн шүүрлийн усыг оруулаад). Эндээс үзэхэд тухайн хугацаанд нийт ус ашиглалтын 
86.15-87.69 %-ийг эргүүлэн ашиглаж, зорилтот түвшин ( ≥ 80 %)-дээ хүрсэн байна.  

Эргэлтийн усны гол эх үүсвэр нь Хаягдал өтгөрүүлэх байгууламжаас гарч байгаа ус (нийт 
эргэлтийн усны 85.9 %), Хаягдлын сангийн тунаах цөөрмөөс эргүүлэн татсан ус (нийт 
эргэлтийн усны 13.7 %) юм. Нийт эргэлтийн усны үлдсэн хэсэг болох 0.4 %-ийг Ахуйн 
хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжуудаас Хаягдлын санд нийлүүлж буй цэвэрлэсэн хаягдал 

ус эзэлж байна.  

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

мян.м
3 
/жил 15,854.2 16,479.8 14,494.4 15,864.6 14,753.6

л/с 502.73 522.57 459.61 503.06 467.83

Ашиглалтын батлагдсан 

нийт нөөц
л/с 918.0 918.0 918.0 918.0 918.0

Хамрах хугацаа

Ашигласан усны нийт 

хэмжээ 
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Хүснэгт 4.3. Эргүүлэн ашигласан нийт ус 

 
Хаягдал өтгөрүүлэгчээс 38-40 %-ийн чийгшилтэй зутан гарч Хаягдлын санд хуримтлагдаж 
байна. Цаашид хаягдал өтгөрүүлэх илүү дэвшилтэт технологийг нэмэлтээр ашиглах, 
улмаар хаягдалд агуулагдах чийгийн хэмжээг 20 % хүртэл бууруулах боломжийг судалж 
үзэх нь зүйтэй. Ингэснээр эргэлтээр ашиглах усны хэмжээ нэмэгдэж, Гүний хоолойн газрын 
доорх усны ордоос сэлбэлтээр авах усны хэмжээ багасна. 

4.1.4. Ил уурхайн шүүрлийн ус  

Ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолттой уялдан уурхайн талбай болон гүн нэмэгдэхийн 
зэрэгцээ түүний хананы хагарал дагасан хэсгүүдээс шүүрэн орж ирэх газрын доорх усны 
хэмжээ 2018 оноос эрс нэмэгдсэн байна.  

Шүүрлийн усыг зумпэнд хуримтлуулан, Godwin HL150 маркийн насосоор соруулж, 80 тн 
багтаамжтай хүнд даацын зориулалтын машинаар зөөвөрлөн, зам, талбайн тоосжилт 
дарахад эргүүлэн ашигладаг. Шүүрлийн ус шавхалтын шугам хоолойд усны DN маркийн 
баталгаажуулсан тоолуур суурилуулан усны хэмжээг тооцон, холбогдох төлбөрийг орон 
нутагт төлдөг. 

 Хүснэгт 4.4. Ил уурхайгаас шавхсан ус 

Ил уурхайгаас шавхсан 
ус, мян.м3/жил 

Хамрах хугацаа 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

50.87 8.30 200.68 128.04 148.04 

 

4.1.5. Ус ашиглалтын баланс  ....................................................................................................  

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны Ус ашиглалтын тайланд тухайн онуудын ус 
ашиглалтын  баланс тусгагдаагүй, харин OreWin Pty Ltd (OreWin)-гийн 2016 онд 
боловсруулсан “Oyu Tolgoi Technical Report (2016 OTTR) 12 -д төслийн ус ашиглалтын 

балансын талаар товч мэдээлэл болон бүдүүвч зургийг оруулсан байдаг (Зураг 4.3.) 

Энэхүү зурган схемийн эх сурвалж нь англи хэл дээр байсныг “Оюу толгой” ХХК-иас монгол 
хэл рүү орчуулж Аудитын багт ирүүлсэн, орчуулгын мэргэжлийн нэр томьёо энд төдийлөн 
оновчтой биш байгааг засаж сайжруулах шаардлага байна. 

Тус тайлангаас үзэхэд энэ зураг дээр үзүүлсэн ус ашиглалтын балансын үзүүлэлтүүд нь 
2015 оноос өмнөх мэдээлэл дээр үндэслэгдсэн байх бөгөөд үүнээс хойш хийсэн усны 
балансын тооцоо, мэдээлэл олдохгүй байв.  

Усны аудитын анхаарах гол асуудлын нэг болох Ус ашиглалтын балансын тооцоог жил бүр 
хийж, үр дүнг хүснэгтэн болон зурган хэлбэрээр тухайн жилийн Ус ашиглалтын тайланд 
оруулж байх зайлшгүй шаардлагатай учраас Ус ашиглалтын тайлан боловсруулах, усны 
баланс тооцох багт цаашдын ажилд нь тустай болгох үүднээс дээрх зургийг энд жишээ 
болгон оруулав. 

 

 
12 2016 Oyu Tolgoi Technical Report (2016 OTTR), OreWin Pty Ltd (OreWin). 
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Зураг 4.3. Оюу толгой төслийн ус ашиглалтын балансын тойм (2016 OTTR, OreWin) 

Аудитад хамрагдсан 2015-2020 оны Ус ашиглалтын тайланд усны балансыг тооцож 
тусгаагүй, баланс тооцоход зайлшгүй шаардлагатай зарим мэдээ, мэдээлэл дутагдалтай 
байсан  учраас Аудитын баг “Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны Ус ашиглалтын тайлан 
болон бусад холбогдох мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, тухайн хугацааны Ус ашиглалтын 
балансыг тоймлон тооцож, үр дүнг Хүснэгт 4.5, Хүснэгт 4.6–д тус тус үзүүлэв.  

Хүснэгт 4.5. Оюу толгой төслийн ус ашиглалтын балансын гаралтын тойм тооцоо 
(2015-2020 он) 
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Баяжуулах үйлдвэрийн 

нийт ус ашиглалт
103,771.41 89,464.33 -14,307.08 113,827.90 99,290.45 -14,537.44 111,574.15 98,930.60 -12,643.55 116,695.11 102,947.38 -13,747.73 112,986.34 100,602.22 -12,384.12

Унд ахуй, УЦСҮ-ийн 

савласан ус
378.03 357.07 -20.96 429.54 410.17 -19.37 551.69 550.49 -1.20 515.69 470.12 -45.57 423.92 409.61 -14.31

Оюу толгой-Гашуун 

Сухайтын авто зам 
30.76 0.00 -30.76 16.30 0.00 -16.30 49.15 0.00 -49.15 13.07 0.00 -13.07 11.50 0.00 -11.50

Ногоон байгууламж 12.15 0.00 -12.15 9.07 0.00 -9.07 10.62 0.00 -10.62 15.84 0.00 -15.84 15.10 0.00 -15.10

Дулааны станц, 

халаалтын системийн 

хөргөлт

5.46 0.00 -5.46 0.11 0.00 -0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 -3.70

Барилгын материал 

үйлдвэрлэл
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.41 0.00 -33.41

Бусад 1,144.56 0.00 -1,144.56 1,487.36 47.65 -1,439.71 1,239.38 160.86 -1,078.52 1,572.24 188.90 -1,383.34 1,881.86 254.17 -1,627.69

Нийт: 105,342.4 89,821.4 -15,521.0 115,770.3 99,748.3 -16,022.0 113,425.0 99,641.9 -13,783.0 118,811.9 103,606.4 -15,205.6 115,355.8 101,266.0 -14,089.8

Он

Бүтээгдэхүүнд 

шингэсэн ус

Ууршилт (хаягдлын 

сан+өтгөрүүлэгч+ 

эргэлтийн усан сан)

105,342.4 89,821.4 -16,175.8 115,770.3 99,748.3 -16,702.9 113,425.0 99,641.9 -14,374.9 118,811.9 103,606.4 -15,886.3 115,355.8 101,266.0 -14,733.5

Балансын буцалтгүй гаралт, мян.м3/жил

2017 он

71.57 61.05 58.56

2016 он

583.23 619.80 530.61 623.77 585.13

2016 он 2017 он

2018 он 2019 он 2020 он

Нийт ус ашиглалт ба эргүүлэн ашиглалтын хэмжээ, мян.м3

2020 он
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Ашиглалтын зориулалт

Усны балансын нийт гаралт:

61.25 57.00

2018 он 2019 он
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Хүснэгт 4.6. Оюу толгой төслийн ус ашиглалтын балансын тойм тооцоо (2016-2020 он) 

 

Тайлбар: Ууршилт, хур тунадасны хэмжээг цаг уурын Ханбогд станцын мэдээгээр авав. 

Хаягдлын сангаас шүүрсэн усыг шүүрлийн сувгаар цуглуулан, эргүүлэн Хаягдлын санд 
нийлүүлдэг, мөн шүүрлийн усны тоон мэдээ байгаагүй учраас балансын тооцоонд 
оруулаагүй болно. Цаашид шүүрлийн усанд нарийвчилсан хэмжилт, судалгаа хийж, ус 

ашиглалтын балансын тооцоонд оруулж байх шаардлагатай. 

Ус ашиглалтын балансыг тооцоход шаардлагатай оролт, гаралтын зарим тоон үзүүлэлтүүд 
(Дулааны станцын шугамын алдагдал, усан гадаргын ууршилт, хаягдлын сангийн шүүрэлт 
гэх мэт) нь тодорхойгүй, мэдээ мэдээллийн таарц төдийлөн хангалттай биш байсан учраас 
Хүснэгт 4.5, Хүснэгт 4.6-д үзүүлсэн балансын тооцооллын үр дүнг “тойм” гэж тодотгосон 
болно.     

Ус ашиглалтын балансын тойм тооцооны үр дүнгээр балансын нийт гаралтын утга хасах    
(-) тэмдэгтэй байгаа нь нөхөн сэлбэлтийн ус шаардлагатай байгааг илтгэнэ (Хүснэгт 4.5.). 
Харин ус ашиглалтын нэгдсэн балансын оролт, гаралтын зөрүү нь нэмэх (+) тэмдэгтэй 
байгаа нь тухайн жилд Хаягдлын санд хуримтлагдан үлдсэн усны хэмжээг илэрхийлнэ.  

Хаягдлын санд хуримтлагдан үлдэж байгаа усны хэмжээ аль болох бага байх нь 
технологийн усны эргүүлэн ашиглалт төдий хэмжээгээр хангалттай сайн байх нөхцөлийн 

нэг болно. 

Дээрх тойм тооцооллын үр дүнгээс үзэхэд Гүний хоолойгоос татан авч ашигласан түүхий 
усны 1.1-7.7 % (max 35.66 л/с) нь Хаягдлын санд хуримтлагдан үлдэж байгаа нь хаягдал ус 
бага, усны эргүүлэн ашиглалт хангалттай сайн буюу эх үүсвэрээс татаж авсан усны 
ашиглалт үр дүнтэй гэж дүгнэж болохоор байна. Гэсэн хэдий ч энэ тооцооллын үр дүн нь 
2016 оны “Оюу толгой” ХХК-ийн Техникийн тайланд байгаа балансын тойм (Зураг 4.3.)-д 
үзүүлсэн Хаягдлын санд хуримтлагдан үлдсэн усны хэмжээтэй харьцуулахад ихээхэн зөрүү 
(~12.6 дахин бага)-тэй байгаа юм. Иймээс ус ашиглалтын балансыг нарийвчлан тооцоолох 

зайлшгүй шаардлагатай юм.   

4.2. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн газрын доорх усны нөөц, мониторингийн 
хяналт шинжилгээний үр дүн  

4.2.1. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын нөөц 

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын нөхцөл байдалд хийсэн Аудитын шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 2.1-д үзүүлэв. 

Гүнийн хоолойн хотгорт тархсан дээд цэрдийн Баянширээгийн давхаргадасын ус агуулагч 
хурдас хөндийн төвийн хэсгээр Улаан говийн давхаргадасын ус үл нэвтрүүлэгч болон сул 
нэвтрүүлэгч шаварлаг хурдсаар хучигдан түрэлттэй давхарга үүсгэн тархана (Зураг 4.4.). 
Газрын доорх түрэлттэй усны ордын талбай 438.3 км2, урт нь 45 км, өргөн нь баруун хэсэгт 

5-8 км, зүүн хэсэгт дунджаар 14 км болно.  

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордыг анх 2003-2004 онд “Акватерра” ХХК илрүүлэн 
2006-2008 онд хайгуулын ажил гүйцэтгэсэн. Нөөцийн үнэлгээ бүхий хайгуулын ажлын 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

1
Оюу толгой төслийн хэрэгцээнд гүний 

худгуудаас татсан нийт ус  
15,905.06 16,488.13 14,695.06 15,992.61 14,901.67

2 Ил уурхайн шүүрлийн ус 50.87 8.30 200.68 128.04 148.04

3
Цэвэрлэх байгууламжаас нийлүүлсэн 

хаягдал ус
357.07 457.82 550.49 470.12 409.61

4

Хаягдлын сан, хаягдал өтгөрүүлэгч, 

эргэлтийн усан сангийн талбайд унасан 

нийт хур тунадас

37.16 20.85 53.30 29.21 29.30

16,350.16 16,975.10 15,499.5 16,620.0 15,488.6

16,175.77 16,702.86 14,374.9 15,886.3 14,733.5

174.39 272.23 1,124.6 733.7 755.1

5.53 8.63 35.66 23.26 23.94

Ус ашиглалтын нэгдсэн балансын зөрүү: 

л/с

д.д. Усны балансын оролт
Ус ашиглалтын баланс, мян.м3

Балансын нийт оролт:

Балансын нийт гаралт:
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тайланг 2008 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр УХЭГ-ын (хуучин нэрээр) дэргэдэх Усны 
салбарын ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн ордын нөөцийг үйлдвэрлэлийн В+С зэрэглэлээр 
870 л/с буюу 75,168 м3/ хоногоор хүлээн авах шийдвэрийг үндэслэн БОАЖ-ын Сайдын 2009 

оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 22 тоот тушаалаар нөөцийг баталгаажуулсан. 

2014 онд ашиглалтын хайгуулын судалгааг 2008 онд нөөц бодсон дэвсгэр талбайн хүрээнд 
явуулж, УНЗ-ийн 2015 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд, нөөцийг 
А зэргээр 184.6 л/с, В зэргээр 613 л/с, С зэргээр 117.4 л/с, нийт нөөцийг 918 л/с буюу 79,315 
м3/хоногоор хүлээн авах шийдвэр гаргаж, УНЗ-ийн даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 2-ны 
өдрийн 2015/03 тоот тогтоолоор нөөцийг баталгаажуулсан байна. 

Дээрх 2 тайлангийн нөөц бодсон аргачлал ерөнхийдөө адилхан, ордын талбайг 
хязгаарлагдмал тойрог давхаргаар бүдүүвчилж, түрэлттэй давхаргаас үйлдвэрлэлийн 
хэрэгцээг хангах захиалгын хэмжээгээр тооцож, том худгийн аргаар тооцооны ундаргад 
харгалзах усны түвшний бууралтыг тодорхойлжээ.  

Гүний хоолойн ордын гидрогеологийн тооцооны үзүүлэлтүүдийн ялгаагаар уг ордыг баруун 
ба зүүн гэсэн 2 хэсэгт хуваан нөөцийг нь үнэлжээ. Ордын баруун хэсэгт газрын доорх усны 
нөөц 18,150.8 м3/хоног (210.1 л/с), зүүн хэсэгт 57,025 м3/хоног (660 л/с) гэж тооцсон ба энэ 
хэмжээнд тохируулан Оюу толгойн уулын үйлдвэрийн ус хангамжийн барилга 
байгууламжийн зураг төсөл хийгджээ.  

 

 

Эх сурвалж: А.Түвдэндорж, 2008. 

Зураг 4.4. Ордын гидрогеологийн зураг 

Газрын доорх усны нарийвчилсан хайгуулын ажлаар тухайн ордын ашиглалтын горимын 
гол үзүүлэлт болох олборлох усны тоо хэмжээг цооног бүрээр тогтоож, усны түвшний 
зөвшөөрөгдөх бууралтыг тогтооно. Өөрөөр хэлбэл, хайгуулаар тогтоож өгсөн ашиглалтын 
цооногуудын ундарга, усны түвшний бууруулж болох хамгийн дээд хэмжээ буюу 
зөвшөөрөгдөх бууралт бол ус ашиглалтад тавих хяналтын үндсэн шалгуур үзүүлэлт юм. 



“Оюу толгой” төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын тайлан, 2021 он 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 

2008 оны хайгуулын ажлын тайланд Гүний хоолойн ордын Зүүн хэсэгт байрлах 24 худгаас 
тус бүрээс нь 27.5 л/с, ордын баруун хэсгийн 10 цооногоос тус бүрээс 21 л/с ус олборлохоор 
тооцоолон тогтоожээ. Усны түвшний зөвшөөрөгдөх бууралтын дээд хэмжээг уст давхаргын 
түрэлтийн өндрөөр авч, гүний хоолойн ордын баруун хэсэгт 106.5 м, зүүн хэсгийн 
зөвшөөрөгдөх бууралтыг 101.2 метрээр тогтоосон. 

Гэтэл 2015 оны тайланд дээрх зөвшөөрөгдөх бууралт 2009 оныхоос баруун хэсэгт 48 м, 
зүүн хэсэгт 22 метрээр нэмэгдсэн байна. Маш том (438 км2)  талбайн хэмжээнд авч үзэхэд 
их л зөрүүтэй тоо юм. 2015 оны тайланд ордын тархалтын талбай, баруун, зүүн хэсгүүдийн 
гидрогеологийн тооцооны үзүүлэлтүүд үндсэндээ өөрчлөлтгүй (Хүснэгт 4.7.), уст давхаргын 
түрэлтийн хэмжээ гүн рүүгээ нэмэгдсэн байна. Гэтэл уст давхаргын зузаалаг ердөө 2-6 
метрээр л багассан тоо харагдаж байна. Уст давхаргын гидрогеологийн тооцооны 

үзүүлэлтүүдийг дараах Хүснэгт болон Зурагт үзүүлэв.  

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын нөхцөл байдал, ус ашиглалтын үйл 

ажиллагаанаас үзүүлж буй өөрчлөлт зөвшөөрөгдөх түвшинд байгаа эсэхийг хянан 

магадлах гол шалгуур үзүүлэлт болох зөвшөөрөгдөх бууралтын тоо, хэмжээ зөрүүтэй 

байгааг хянан баталгаажуулах хэрэгтэй.  

Хүснэгт 4.7. Гидрогеологийн тооцооны үзүүлэлтүүд 

Гидрогеологийн тооцооны үзүүлэлтүүд 
2008 оны тайлан 2015 оны тайлан 

Баруун Зүүн Баруун Зүүн 

Уст давхаргын дундаж зузаан, м 88.0 153.0 86.0 147.0 

Ус дамжуулалт, km (м2/хон) 327.0 957.0 331.0 1,027.0 

Зөвшөөрөгдөх бууралт буюу түрэлт, м 106.5 101.2 154 123 

Түвшин дамжуулалтын итгэлцүүр, а (м2/хон) 1.7*104 1.4*105 2.5*104 1.8*105 

Ус өгөмж 0.019 0.03 0.019 0.03 

  
Цуглуулсан аудитын нотолгооны мэдээлэлд түүвэр судалгаа хийх, ярилцлага хийх замаар 
аудитын хяналтын хуудас бөглөж, Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын нөхцөл 

байдлын 2016-2020 оны мэдээнд хянан магадалгаа хийж үзэхэд: 

1. 2016-2020 онуудад Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос олборлосон усны хэмжээг 
(“Вотер Менежмент” ХХК, 2021 он) БОНХАЖ-ын яамны Усны нөөцийн зөвлөлийн 2015 
оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 2015/03 тоот тушаалаар баталгаажуулсан 918 л/с 
буюу 79,315 м3/хоног ашиглалтын нөөцийн хэмжээтэй харьцуулахад 2020 оны 6 дугаар 
сард 731 л/с ус олборлосон нь тайлант хугацааны хамгийн их ус олборлолт байсан. 
Хамгийн бага буюу 311 л/с усыг 2018 оны 3 дугаар сард олборложээ (Зураг 4.5). 2016-
2020 онуудад Гүний хоолойгоос олборлосон усны хэмжээ баталгаажуулсан газрын 

доорх усны ашиглалтын нөөцийн хэмжээ 918 л/с-ээс бага байна.   

2. “Монгол-Ус” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газраас гаргасан 2017 оны ус ашиглуулах 
дүгнэлтийн цооногийн (худгийн) ундаргыг 1 сарын хугацаагаар  харьцуулж үзэхэд 
2017оны 6-р сарын 23-наас 07-р сарын 23-ний хооронд GH04-PB04 худгаас 
олборлосон усны (Хүснэгт 4.8)  хэмжээ 1.83 л/с-ээр, GH02-PB01 худгийн 2017оны 10-р 
сарын 22-наас 11-р сарын 23-ний хооронд олборлосон ус 1.4 л/с-ээр, GH02-PB03 
худгийн ус 1.2 л/с-ээр илүү байсан байна.  

3. 2017 оны тухайн түүврийн хугацаан дахь ус олборлолт 2017 оны 7 дугаар сарын 23-нд 
GH04-PB04 GH02-PB01, GH02-PB02, GH02-PB03, GH03-PB05 худгаас татах усны 
хэмжээ төслийн ундарга буюу нөөцийн тооцооны утгаас их, 11 дүгээр сарын 23-нд 
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GH02-PB02 худгаас татах усны хэмжээ төслийн ундаргаас их байгаа нь зарим нэг 
худгийн ус олборлолт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их байгааг харуулж байна (Хүснэгт 4.9) 

 

4.5. 2016-2020 оны ус олборлолт (саруудаар) 

 
Хүснэгт 4.8. Нөөцийн тооцооны ундарга, сарын хэмжилтийн харьцуулалт 

Цооногийн 

дугаар 

Төслийн 
ундарга, 

л/с 

Нөөцийн 
тооцоонд, л/с 

Тоолуурын заалт 13, л/с 

VI.23-VII.23 VII.23-VIII.23 X.22.-XI.23 

GH04-PB03 28 29.89 15.89 6.51 12.84 

GH04-PB04 28 14.04 15.87 7.74 12.88 

GH05-PB02 28 30.11 11.26 4.44 08.05 

GH01-PB06 37 30.11 25.59 26.43 27.49 

GH01-PB07 37 39.91 32.11 35.84 33.40 

GH02-PB01 37 35.06 33.02 34.96 36.46 

GH02-PB02 37 40 32.99 28.93 36.74 

GH02-PB03 37 35.02 32.88 14.04 36.22 

GH03-PB05 37 34.73 15.52 21.98 25.04 

  

 
13 Ханбогд сумын Уул уурхай, ус хариуцсан байгаль хамгаалагч, Оюу толгойн Усны багаас шалгаж хянасан 
усны тоолуурын заалт. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

о
л

б
о

р
л

о
со

н
 у

сн
ы

 х
эм

ж
ээ

, л
/с

сарууд

2016 2017 2018 2019 2020



“Оюу толгой” төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын тайлан, 2021 он 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 

 Хүснэгт 4.9. Төслийн ундарга, тухайн өдрийн тоолуурын заалтын харьцуулалт 

4.2.2. Гүний хоолойн газрын доорх усны динамик түвшний хяналт шинжилгээ  

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2016–2020 оны ус ашиглалтын тайлангуудаас уурхайн хэрэгцээнд 
ашиглаж байгаа худгуудын ашиглалтын үе дэх усны дундаж хөдөлгөөнт түвшний 
хэлбэлзлээр дараах графикийг байгуулав. Эндээс харахад Гүний хоолойн газрын доорх 
усны ордоос ус олборлож буй 28 худгийн усны хөдөлгөөнт түвшин нь тогтонги түвшнээс 

доош 16-46 м буусан харагдаж байна.  

 

Зураг 4.6. 2016-2020 оны усны түвшний бууралт 

Ашиглалтын үе дэх усны дундаж хөдөлгөөнт түвшин (газрын гадаргаас доош) гэдэг 
үзүүлэлт зогсолттой, сэлгүүлэн ажиллуулдаг худгуудын хувьд нэг их хэрэгтэй мэдээлэл 
биш юм. Мөн дундаж түрэлтийн өндрөөр тооцсон зөвшөөрөгдөх бууралтыг худаг бүрээр 
гаргаж, максимум биш ашиглалтын үе дээх усны дундаж хөдөлгөөнт түвшин-тэй 
харьцуулсан байна. Зөвшөөрөгдөх бууралтад хүрэхийн тулд нэмж 100 метрээр усны 

түвшинг бүх худагт буулгах боломж харагдаж байна.  

Уг нь хамгийн их түвшин бууралт ямар худагт, ямар ундаргаар, хэд хоног олборлож байхад 
хэзээ тохиолдов гэдгийг л хянаж ажиллах хэрэгтэй юм. Жил бүрийн Ус ашиглалтын 
тайлангийн мэдээллээр гүний хоолойн газрын доорх усны ордын усны нөөц хомсдож 
байгаа эсэхийг хянан харах боломжгүй байна. Цаашид ашиглаж буй гүний усны ордынхоо 
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шинж төлөвийн байдалд дүн шинжилгээг цаг тухайд нь хийх боломжтойгоор боловсруулж, 
түүнийгээ ил тод мэдээлж байх шаардлагатай юм.  

Ус ашиглалтын бүх дамжлага нь автомат бүртгэлтэй Оюу толгойн уурхайн хувьд автомат 
удирдлагын төвдөө цаг хугацаатайгаа хуримтлагдан хадгалагдаж байгаа ус ашиглалт, усны 
түвшний бууралтын бүх мэдээллээ ашиглан дуртай цагтаа боловсруулалт хийж, гүний усны 
ордынхоо төлөв байдлыг хянаж байх боломж бүрэн байна. 

Харин “Вотер менежмент” компаниар 2021 онд 2003-2020 оны горимын судалгааны 
мэдээллийн өгөгдлөөр “Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу толгойн зэс-
алтны уурхайн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр Гүний хоолойн газрын доорх 
усны ордын ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр дүнгийн тайлан”-г 
боловсруулуулсан нь сайн хэрэг болжээ. Энэхүү тайлангийн мэдээлэл болон Оюу толгойн 
уулын үйлдвэрийн ус авах байгууламжуудад газар дээр нь хяналтын үзлэг хэмжилт хийх, 
холбогдох мэргэжлийн хүмүүстэй ярилцах явцад Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын даралт 
сийрэгжиж, даралтын алдагдал бий болж байгаа нь ажиглагдав. 

“Вотер менежмент” ХХК ашиглалтын худгуудаас ус олборлох үеийн усны түвшний хамгийн 
их бууралтын жилийн өөрчлөлтийг анхдагч мэдээллээр нь гаргаж, 2020 оны ус 
олборлолтын үеийн усны түвшний хамгийн их бууралтын хэмжээг худгуудын байршил дээр 
үзүүлсэн (Зураг 4.7).  

Зурагт үзүүлснээр ашиглалтын худгуудын ус олборлох үеийн хамгийн их динамик түвшин 
нь 1, 2, 3-р багцын орчим 43-129 м, 4, 5-р багцын худгуудад 87-144 м байна. Газрын 
гадаргуугаас 140, 180 метрийн гүнд байгаа худгуудын автомат унтраагчаас дээш 11-36 
метрт буюу өмнөх жилүүдийнхтэй адил байна. 

Усны хэрэгцээнээс хамааран усан сангийн усны түвшинг тодорхой түвшин (12 м)-д барих 
нөхцөлд оновчилсон худгуудыг 1-р багцаас 5-р багц руу чиглэсэн эрэмбээр ажиллуулдаг 
автомат тохиргоотой. Багц бүрийн бүх цооногууд бүгд ашиглагдаж байгаа ба худгуудын 
усны түвшний бууралтын хувийн тохиргоогоор тэдгээрийг ойр ойрхон сэлгүүлэн унтраах 
замаар хэрэгцээт усаа авдаг. 

 

Эх сурвалж: “Вотер менежмент” ХХК, 2021 он. 

Зураг 4.7. 2020 оны ашиглалтын үеийн хамгийн их түвшний бууралт 
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“Оюу толгой” ХХК нь Гүний хоолойн даралттай усны уян нөөцийг ашиглаж байгаа бөгөөд 
уян нөөцийг ашиглах явцад усны даралт сийрэгжиж, даралтын алдагдал үүсэж, том 
талбайгаар жигд буурцын хүнхээл үүсгэдэг онцлогтой. Нөгөө талаар, 2020 оны байдлаар 
зүүн хойд хэсгийн 1, 2, 3-р багцын худгуудад усны түвшний үлдэгдэл бууралт 11-14.7 м, 
харин баруун урд хэсгийн 4, 5-р багцын худгуудад 5.1-11.5 метрийн хооронд байна. 4, 5-р 
багцаас 2020 онд бага хэмжээний ус олборложээ.  

Усны түвшний үлдэгдэл бууралт /Residual drawdown/ гэдгийг даралтын алдагдал гэж үзвэл, 
өөрөөр хэлбэл усны хөдөлгөөнт түвшин анхны статик түвшиндээ хүртэл сэргэхгүй 10 орчим 
метр дутуу тогтож байна. 

Усны түвшний үлдэгдэл бууралт ашиглалтын болон мониторингийн цооногуудад ойролцоо 
9-14.7 метрт байгаа нь нийт ордын талбайн хэмжээнд түвшний бууралт явагдаж байгаа 

гэсэн үг юм.  

Гэхдээ Оюу толгойн ус авах байгууламжийн худгууд хоорондоо дунджаар 2.5 км зайтай ба 
байнгын ажиллагаатай, зарим худгуудын усыг бүрэн сэргээх цаг өгөлгүйгээр 
ажиллуулчихдаг зэрэг шалтгаан байж болох юм. Үүнийг нарийвчлан судлах хэрэгтэй 
бөгөөд Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын явцын усны хөдөлгөөнт 
түвшин болон бусад мониторингийн судалгааг чиглэсэн зорилготойгоор жил бүр хийлгэж, 
ашиглаж буй ордынхоо усны нөөцийн чадавх, потенциалыг хянаж ажиллаж байхыг зөвлөе. 

Усны нөөцийн чадавхдаа тохируулж уул уурхайн ашиглалтын ТЭЗҮ, төлөвлөлтөө хийх 
шаардлагатай.  

4.2.3. Газрын доорх усны байгалийн болон эвдэгдсэн горимын судалгаанд хийсэн 
дүн шинжилгээ 

Үйлдвэрлэл, унд ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэр болох Гүний хоолойн газрын доорх усны 
ордын байгалийн болон эвдэгдсэн горимд хянан магадлах шалгуур үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 
2.1-д оруулсан. 

Оюу толгойн уурхайн үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн зориулалттай газрын доорх усны 
хайгуул судалгааны ажил эхэлсэн үеэс Гүний хоолойн газрын доорх усны  эрэл, хайгуулын 
үед өрөмдсөн цооногуудад усны түвшний хэмжилтийг хийж, 2004 оноос усны 
мониторингийн анхны хөтөлбөрийг албан ёсоор боловсруулж, 2008 онд шинэчлэн, тус 
газрын доорх усны ордын дэвсгэр талбай болон ордын эргэн тойрны уст цэгүүдийг 
хамарсан мониторингийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж иржээ.  

Гүний хоолойн ордын газрын доорх усны ашиглалт эхлэхийн өмнөх үеийн газар доорх усны 
байгалийн горим, тэжээгдлийн нөхцөл, уст давхаргуудын хоорондын гидравлик холбоог 
тодорхойлох, мөн түүнчлэн ашиглалтын үеийн түвшний бууралтыг ажиглах, ус ашиглалтыг 
оновчтой зохион байгуулах, газрын доорх усны нөөцийг ашигласнаас байгаль орчинд учрах 
нөлөөллийг зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах арга хэмжээнд шаардлагатай 
мэдээллийг цуглуулах зорилгоор малчдын бага гүний 41 худаг, мониторингийн бага гүний 
8 цооног, грунтын усны 22 цооног, ус үл нэвтрүүлэх шаварлаг хучаас хурдаст нэвтэрсэн 
мониторингийн 25 цооног, ус үл нэвтрүүлэх шаварлаг хучаас хурдас болон гүний үндсэн 
уст үед нийтэд нь шүүрлэсэн холимог шүүртэй 14 цооног, гүний үндсэн уст давхаргад 
шүүрлэсэн 24 цооног, үндсэн уст давхаргад шүүрлэсэн ашиглалтын 28 худаг зэрэг нийт 162 
уст цэгт мониторинг хийдэг (Зураг 4.8.). 
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    Эх сурвалж: “Вотер менежмент” ХХК, 2021 он. 

Зураг 4.8. Мониторингийн цооногуудын байршил  

 

Мониторингийн цооногуудын хийц 

Гүний хоолойд урьд өмнө гаргасан дан мониторингийн цооногуудын хийц стандартын дагуу 
хийгдсэн. Тус газрын доорх усны ордод 2014 оны ашиглалтын хайгуулын ажлын үед хийсэн 
мониторингийн 52 цооногийн 6-г үндсэн уст давхарга, ус үл нэвтрүүлэгч давхарга, ус үл 
нэвтрүүлэгч үеийн дээд, доод хэсэгт суулгасан дан цооног, бага гүний уст давхарга болон 
үндсэн уст давхаргад суулгасан 7 хос цооног, ус үл нэвтрүүлэгч үеийн дээд, доод хэсэгт 
суулгасан 3 хос цооног, ус үл нэвтрүүлэгч болон үндсэн уст давхаргад суулгасан 8 хос 
цооног, үндсэн уст давхаргад суулгасан 10 дан цооног байв.  

Мониторингийн сүлжээний цооногуудыг уст давхарга бүрд шүүрийн цувааг суулган 
тоногложээ. Цооногийн хийц зохиомжийг хос яндангийн цуваагаар тоноглож, нэг цэг дээр 2 
уст давхаргын мониторингийн судалгаа хийх боломжтой болсон. Цооногт суулгах хуванцар 
(PVC) яндангийн диаметр 32-50 мм, хайргыг суулгалтын яндангийн гадуур шүүрээс дээш 2 
метр хүртэл хийж, шүүрийн янданг 1 мм диаметртэй нүхэлсэн байна.  

Уст үе, давхаргуудыг хооронд нь холихгүйн тулд бентонит болон цементэн тампонажийг 
хайрганаас дээш хийж өгчээ (Зураг 4.9). Түүнчлэн цооногийн амсрыг үерийн уснаас 
хамгаалж хайрцаглан, цоож цүү цуургатай таг хийж өгсөн нь мониторингийн цооногийн 
хийцийн шаардлагыг хангажээ.  
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Эх сурвалж: А.Түвдэндорж, 2015 он. 

Зураг 4.9. Мониторингийн цооногийн хийц 
 
Мониторинг хийсэн үйл ажиллагааны байдал 

“Оюу толгой” ХХК-ийн OT-10-E11-PRC-0001-E баримт бичгийн дугаартай усны хяналт 
шинжилгээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх журамд “Гүний хоолойн усны эх үүсвэрийн 
талбайд газрын доорх усны түвшний хяналт шинжилгээ хийхэд тавигдах шаардлагад усны 
түвшинг малчдын худагт сар, улирал бүр, мониторингийн цооногуудад хагас жил тутам 
гараар хэмжиж, автомат түвшин хэмжигчийн мэдээллийг хагас жил, эсвэл жил тутам авах, 
ашиглалтын худгуудад гар аргаар сар бүр хэмжихээр, автомат түвшин хэмжигчийн 
мэдээллийг алсын зайнаас цуглуулахаар заажээ. Тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага, 
ажлыг гүйцэтгэх шат дарааллыг дэлгэрэнгүй тусгасан ажлын стандарт журмыг мөрдөх”-өөр 

тусгасан байв.  

“Оюу толгой” ХХК-ийн усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд мониторингийн үйл 
ажиллагааг үзүүлэлт бүрээр байршил, хэмжилтийн давтамж, хэрэглэх арга зүйг нарийн 
тусгаж өгснөөс гадна усны мониторингийн төлөвлөгөөний хяналтыг хэрхэн үнэлэх талаар 
оруулжээ. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний орчны хяналт шинжилгээний 
төлөвлөгөөнд хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлт, байршил, хугацаа, давтамж, баримтлах 
стандарт, арга аргачлал, төсвийг тусгасан.  

2016-2020 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангуудад 
тусгаснаас үзэхэд Гүний хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд 156 
цооног, 51 гар худаг, 3 булгийг хамруулан мониторингийн судалгаа хийж байна.  

Оюу толгой уурхайн хэрэгцээнд ус авч ашиглаж буй худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь 
сар бүр 1 удаа, харин Гүний хоолойн худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь өдөр бүр 1 цаг 
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тутам, худагт суурилуулсан автомат түвшин хэмжигчээр, улиралд 1 удаа гар түвшин 
хэмжигч цахилгаан багаж (SOLINST 101 Water level meter) ашиглан хэмжиж байна. 

“Вотер Менежмент” ХХК-ийн 2021 онд гүйцэтгэсэн “Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
нутагт орших Оюу толгойн зэс-алтны уурхайн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр 
Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр 
дүнгийн тайлан”-д тусгасан Гүний хоолойн мониторингийн цооногуудын талаарх мэдээлэлд 
үнэлгээ хийхэд: 

• 5 м хүртэл гүнтэй малчдын гар худгууд, 20 м хүртэл гүнтэй мониторингийн нийт 41 
худгийн 18-ыг сар бүр, 1-ийг 2 сард нэг удаа, 3-ыг сар, улирал бүр, 16-г улирал бүр, 
Муруй, Хайрхайн шанд, Бор-Овоогийн худгийн усыг хагас жилд нэг удаа хэмждэг 
(Зураг 4.10.).  

• Бага гүний мониторингийн 8 цооногийн 3-т автомат түвшин хэмжигч суурилуулан 
хэмжилтийг 6 цаг тутам, 4 цооногийн усны түвшинг сар бүр гар аргаар хэмжиж 

байна.  

• Грунтын уст үед суурилуулсан мониторингийн 22 цооногийн 2 нь улсын 
мониторингийн сүлжээний цэгт хамаардаг. Үлдсэн 20 цооногийн 18-т автомат 
түвшин хэмжигчээр, 2 цооногийн усны түвшинг гар аргаар хэмжсэн байв. 

• Ус үл нэвтрүүлэх шаварлаг хучаас хурдаст нэвтэрсэн мониторингийн 25 цооногийн 
23-т автомат түвшин хэмжигч суурилуулан хэмжилтийг 6 цаг тутам хийдэг бөгөөд 1 
цооног улсын мониторингийн сүлжээнд хамаардаг. Малчны өрөмдмөл худаг (Хэвтээ 
бор худаг), GHMB11-44 цооногт газрын доорх усны түвшинг 2013 оны 3 дугаар 
сараас хэмжиж эхэлсэн ч сүүлийн онд хэмжилт хийгээгүй байлаа. 

• Ус үл нэвтрүүлэх шаварлаг хучаас хурдас болон гүний үндсэн уст үед нийтэд нь 
шүүрлэсэн холимог шүүртэй 14 мониторингийн цооногийн 2 цооног нь улсын 
мониторингийн сүлжээнд хамаардаг. 12 цооногт автомат түвшин хэмжигч 

суурилуулан хэмжилтийг 6 цаг тутам хийдэг. 

• Гүний үндсэн уст давхаргад нүүрлэсэн мониторингийн 24 цооногийн 2 цооног нь 
улсын мониторингийн сүлжээнд хамаарагддаг. 12 цооногт автомат түвшин хэмжигч 
суурилуулан хэмжилтийг 6 цаг тутам хийдэг. 

Зураг 4.10. Малчдын бага гүний худгийн хэмжилт 

Автомат төхөөрөмж ашигладаг цэгүүдийн хувьд хэмжилтийн мэдээллийг хуулж авах 
үед гар аргаар тогтмол хугацаанд хэмжилт хийж, хэмжилтийн төхөөрөмжийн тохиргоог 
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шалгадаг. Усны түвшин хэмжигч багажуудыг үйлдвэрээс баталгаажуулсан байдаг. Мөн 
мониторингийн өгөгдөл мэдээлэл бүртгэлжүүлэхэд зориулсан аппликейшн зохиож 
хээрийн хэмжилтэд “tablet” ашигладаг болсон нь хөдөлмөр хэмнэсэн, өмнөх 
хэмжилтийн мэдээллүүдийг харьцуулах боломжтой, механик алдаанаас сэргийлэх сайн 
талтай арга хэмжээ болжээ. 

“Вотер Менежмент” ХХК-ийн 2021 онд гүйцэтгэсэн “Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
нутагт орших Оюу толгойн зэс-алтны уурхайн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр 
Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр 
дүнгийн тайлан”-д “Ордын талбай хэмжээн дэх пьезометрийн түвшний өөрчлөлттэй 
холбоотой шаварлаг хучаас хурдасны доод зузаалагт шүүрлэж тоноглосон мониторингийн 
цооногуудын усны түвшин хөдөлгөөнт горимд байх бөгөөд ус ашиглалтын горимоос 
хамааран түвшин хэлбэлзэх ба тасралтгүй аажим бууралт ажиглагдаж байна” гэж дүгнэсэн.  

Түүврийн аргаар Гүний хоолойн газын доорх усны ордын зүүн хэсэгт байрлах 144 м зузаан 
уст давхаргатай, 5.8 м түвшний бууралтад 40 л/с ундарга өгдөг GH02-PB04 ашиглалтын 
худаг, түүнээс ойролцоогоор 200 м зайд (зайг Google Map-аас хэмжиж авсан) байрлах 250 
метр гүнтэй бага гүний болон үндсэн уст давхаргад шүүрийг суулгасан хос мониторингийн 
цооногийн үндсэн уст давхаргад нүүрлэсэн GHMB11-02 ажиглалтын цооногийн 2020 оны 1 
дүгээр сарын боловсруулаагүй мэдээнд үнэлгээ хийж үзлээ. 

 
Зураг 4.11. Ашиглалтын GH02-PB04 болон ажиглалтын GHMB11-02 цооногийн ус таталт, 

усны түвшний бууралт 

 

Гидрогеологийн тооцооны параметр өндөртэй ордын зүүн хэсэг дэх ашиглалтын GH02-

PB04 худгаас хамгийн бага буюу 18.3 л/с усыг 1 дүгээр сарын 23-нд авахад газрын 

гадаргаас доош 67.7 метрт байсан усны түвшин сэргэж 67.2 метрт хүрч, 50 см-ээр түвшин 

сэргэсэн дүр зураг харагдаж байна. Хамгийн их ус буюу 40 л/с хэмжээгээр ус олборлосон 

үед усны түвшин 67.4-67.5 м байв. Бага ус татсан 1 дүгээр сарын 23-ны дараагийн өдөр ч 

усны түвшин өндөр байгаа нь хэдий 200 гаруй метр зайтай ч ашиглалтын нөлөө байгааг 

харж болно (Зураг 4.11).  
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14  

Зураг 4.12. Ажиглалтын GHMB11-02 цооногийн усны тогтонги болон динамик түвшин 

Гүний хоолойн газын доорх усны ордын баруун хэсэгт байрлах 108 м зузаан уст 
давхаргатай, 17.515 м түвшний бууралтад 30.01 л/с ундарга өгдөг GH05-PB06 ашиглалтын 
худаг, түүнээс ойролцоогоор 600 м зайд (зайг Google Map-аас хэмжиж авсан) байрлах 320 
м гүнтэй бага гүний болон үндсэн уст давхаргад шүүрийг суулгасан хос мониторингийн 
цооногийн үндсэн уст давхаргад шүүрэлсэн GHMB11-06 ажиглалтын цооногийн 2020 оны 
1 дүгээр сарын боловсруулаагүй мэдээнд үнэлгээ хийв.  

 

Зураг 4.13. Ашиглалтын GH05-PB06 болон ажиглалтын GHMB11-06 цооногийн ус таталт, 
усны түвшний бууралт 

Ордын баруун хэсэгт орших, гидрогеологийн тооцооны параметр багатай ашиглалтын 
GH05-PB06 худгаас 1 дүгээр сарын 11-22-ны хооронд ус олборлоогүй байхад газрын доорх 
усны түвшин 4.25 метрээр сэргэсэн байна. Харин дунджаар 24 л/с ус олборлолт хийсэн 1 
дүгээр сарын 23-28 хооронд газрын доорх усны түвшин 2.96 метрээр буурсан  байна. Зураг 
4.13-аас харахад GH05-PB06 ашиглалтын худаг ус олборлоход түүнээс 600-аад метрийн 
зайтай ажиглалтын цооног GHMB11-06 усны түвшин  буурч, ус олборлолт явагдаагүй үед 
усны түвшин сэргэж байгаа нь ашиглалтын нөлөөгөөр эвдэрсэн горим тогтсоныг харуулж 
байна.  

Ашиглалтын GH05-PB06 худгаас ус олборлоогүй байхад ажиглалтын GHMB11-06 цооногт 
газрын доорх усны түвшин 0.2 метрээр сэргэж байсан байна. GHMB11-06 ажиглалтын 
цооногийн 2018 оны 1 дүгээр сараас  2021 оны 5 дугаар сар хүртэлх газрын доорх усны 

 
14 “Вотер Менежмент” ХХК, 2021 он 
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түвшний мэдээг харахад олборлолтоос өмнө 77.95 метрт  байсан усны түвшин ашиглалтын 
улмаас 6.16-16.51 метрээр буурчээ. 

“Вотер Менежмент” ХХК-ийн 2021 онд гүйцэтгэсэн “Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
нутагт орших Оюу толгойн зэс-алтны уурхайн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр 
Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр 
дүнгийн тайлан”-г ашиглан үнэлгээ хийж үзэхэд Гүний хоолойн ордын урд, баруун урд 
захын хуурай сайрын голдрил дагуух гар худгуудын усны түвшин хур тунадас, сайр дагасан 
үерийн үед ихсэж, хур тунадас багатай үед буурдаг нь цаг уурын нөхцөлөөс хамаарсан 
байгалийн горимтойг харуулж байна.  

Гүний хоолойн ашиглалтын худгаас 3 км зайд байрлах Овоо цав, 3.5 км зайтай Шинэ ус, 
4.3 км зайтай Хулсан, 5.2 км зайтай Булан тойром, бага гүнтэй мониторингийн 
цооногуудаас 2.6 км зайтай GHMB11-15, 2.9 км зайтай GH5x1-30R, 3.5 км зайтай HW18S, 
5.5 км зайтай HW13S, 6.1 км зайтай HW06S, 6.7 км зайтай GH4x6S цооногийн газрын доорх 
усны 2016-2020 оны түвшний утгуудыг харахад жигд өөрчлөлтгүй байгаа нь ус 
олборлолтын нөлөө байхгүй байгааг харуулж байна. 

“Вотер Менежмент” ХХК-ийн 2021 онд гүйцэтгэсэн “Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
нутагт орших Оюу толгойн зэс-алтны уурхайн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр 
Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр 
дүнгийн тайлан”-д Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын хил дотор байрлах грунтын 
усны мониторингийн цооногуудын усны түвшний мэдээг боловсруулж ус олборлолтын 
нөлөө байхгүй гэж дүгнэжээ. 

4.3. Нөлөөлийн бүсийн усны чанарын хяналт шинжилгээний үр дүн  

4.3.1. Гүний хоолойн газрын доорх усны чанар 

Оюу толгой компанийн газрын доорх усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 271 цооног, 69 
гар худаг болон 11 булаг шанд буюу нийт 351 уст цэгүүдийг хамруулан газрын доорх болон 
гадаргын усны хяналт шинжилгээг хийж байна (Зураг 4.8).  

Гүний хоолойн 5 багц 28 худгийн усны чанарын мониторинг судалгааг улирал тутам 
хийхдээ “Hanna” маркийн зөөврийн хэмжих багажаар цахилгаан дамжуулах чанар /ЕС/, 

нийт ууссан эрдэс /TDS/, усны орчин рН болон температур зэрэг үзүүлэлтүүдийг хэмждэг. 

28 худаг тус бүрээс 2020 он хүртэл улирал тутам, 2020 оноос хойш жилд 1 удаа усны сорьц 
авч итгэмжлэгдсэн лаборатори “ХАНЛАБ”-д химийн үндсэн 17 үзүүлэлт, бичил элементийг 
22 үзүүлэлтээр шинжлүүлдэг байна.  

Гүний хоолойн 28 худгийн усны өмнөх жилүүдэд хийсэн шинжилгээний дүнгээс харахад бүх 
худгуудын ус нь стандартаас давсан эрдэстэй, маш хатуу, хлорын брон хлор-сульфат 
натрийн ион давамгайлсан устай байна.  

Байршлын хувьд хамгийн зүүн хойд талын цацраг багц буюу 1-2-р цацраг багцын худгуудын 
ус нь илүү эрдэслэг бол баруун урагшаа болох тусмаа эрдэс нь арай багассан зүй тогтол 
ажиглагдаж байна. Химийн бүрэлдэхүүний хувьд илүү эрдэслэг усанд анионуудаас хлорын 
ион дангаараа давамгайлж байгаа бол эрдэс нь арай багасахад хлор-сульфатын ионы 
найрлагатай болж, бүх тохиолдолд катионуудаас натрийн ион дангаараа давамгайлж, 2-р 
төрлийн устай байна. 2016-2020 онуудад хийсэн бүх шинжилгээний дүнд боловсруулалт 
хийж, усны найрлагыг нь худаг тус бүрээр бодож, 28 худгийн усны чанар, найрлагыг багц 
багцаар нь тоймлон дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

 

Хүснэгт 4.10. Гүний хоолойн 1-р багц (GH 01)-ын 6 худгийн химийн шинжилгээний дүн, мг/л  
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Хүснэгт 4.11. Гүний хоолойн 2-р багц (GH 02)-ын 6 худгийн химийн шинжилгээний дүн, мг/л 

Хүснэгт 4.12. Гүний хоолойн 3-р багц (GH 03)-ын 6 худгийн химийн шинжилгээний дүн, мг/л  

MNS0900: 
2018 

1000 7.00 
0.7-
1.5 

1.5 1.0 50.0  - 350 500 200 100 30 

2016  
2364-
4256 

5.09-
15.78 

1.56-
2.47 

<0.10 <0.05 
0.01-
0.14 

ClNaII 
1.5-15.5 
/61-250 

629-
1480 

786-
1224 

712-
1264 

128-
452 

18-
45 

Дундаж 3272 11.05 1.99 <0.10 <0.05 0.03 ClNaII 5.8/147 1058 907 912 167 33 

2017               

Дундаж              

2018  
2670-
3752 

7.30-
16.98 

0.59-
1.94 

- <0.01 <0.05 ClNaII 
<1.5-
3.88/ 

62-175 

808-
1212 

797-
1154 
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964 

98-
299 

25-
33 

Дундаж 3079 12.0 1.60 - <0.01 <0.05 ClNaII 2.7/114 965 897 831 171 31 

2019  
2172-
4528 

5.78-
19.04 

2.64-
3.85 

<0.10 <0.05 
0.41-
0.63 

ClNaII 
1.5-6 

/61-256 
568-
1613 

662-
1244 

687-
1163 

80-
422 

20-
54 

Дундаж 3211 13.4 3.0 <0.10 <0.05 0.5 ClNaII 3.2/172 1041 868 862 214 34 

2020  
3064-
4560 

9.1-
25.3 

2.5-
3.6 

<0.10 <0.05 
0.01-
0.05 

ClNaII 
<1.5/ 

61-250 
932-
1509 

826-
1278 

840-
1084 

128-
452 

33-
51 

Дундаж 3654 15.7 3.0 <0.10 <0.05 0.04 ClNaII <1.5/159 1243 974 950 177 38 
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II 3/148 899 719 666 212 25 
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II <1.5/149 1036 775 769 208 26.7 
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2768 
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1.33 
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<1.5-2.3/ 

76.2 
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927 
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742 
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94-
149 
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Хүснэгт 4.13. Гүний хоолойн 4-р багц (GH 04)-ын 5 худгийн химийн шинжилгээний дүн, мг/л  

Хүснэгт 4.14. Гүний хоолойн 5-р багц (GH 05)-ын 5 худгийн химийн шинжилгээний дүн, мг/л  

Гүний хоолойн газрын доорх усны ашиглалтын худгуудын шинжилгээний дүнгээс дүгнэхэд 
28 худгийн усны химийн үндсэн элементүүдийн агууламжийн цаг хугацаанаас хамаарсан 
хэлбэлзэл харьцангуй бага байна. Гүний хоолойн 28 худгийн бүх шинжилгээний дүнд 
анализ хийж, химийн голлох үзүүлэлтийн дундаж хэмжээг цаг хугацаанаас хамааруулж 
үзэв.  

Хүснэгт 4.15. Эх үүсвэрийн худгуудын усны чанарын дундаж үзүүлэлт, мг/л  
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II 
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26 

Дундаж 1733 7.75 1.48 <0.10 <0.05 0.10 ClSNa
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2322 

6.89-
8.09 
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2.20 

<0.10 <0.05 
0.08-
0.10 

ClSNa
II 

<1.5/ 
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22 

Дундаж 1993 7.50 1.99 <0.10 <0.05 0.09 ClSNa
II 1.5/106 594 649 560 115 21 

2018  2018 7.76 1.72 <0.10 <0.05 <0.01 ClSNa
II <1.5/85.4 583 613 519 124 19 

Дундаж 2018 7.76 1.72 <0.10 <0.05 <0.01 ClSNa
II <1.5/85.4 583 613 519 124 19 

2019  
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7.34-
10.74 
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2.59 
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111-
175 

21-
29 

Дундаж 2164 8.90 2.14 <0.10 <0.05 0.42 ClSNa
II 2.4/91 633 691 538 138 25 

2020  
1786-
2654 

8.8-
11.4 

2.06-
2.88 

<0.10 <0.05 
0.01-
0.13 

SClNa
II 

<1.5-3.0/ 
85-98 

476-
687 

589-
979 

426-
732 

133-
184 

24-
34 

Дундаж 2909 10.3 2.40 <0.10 <0.05 0.09 SClNa
II 2.1/94 634 868 635 162 28.0 

Сорьц 
авсан он Н

и
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э
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Х
а
т
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у
л

а
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м
г-

э
к
в

/л
 Бохирдол  

И
н

д
е
к
с

 Үндсэн элементүүд  

F-  NH4+ NO2 NO3 
CO3-

/HCO3- 
Cl- SO42- Na+ Ca2+ Mg2+ 

MNS 
0900: 
2018 

1000 7.00 
0.7-
1.5 

1.5 1.0 50.0  - 350 500 200 100 30 

2016 
1458-
3324 

5.13-
10.27 

1.27-
1.66 

<0.10 <0.05 
0.01-
0.39 

ClSNaII 
0.01-4.65  

/40-98 
467-
924 

420-
1142 

393-
849 

70-
226 

18-24 

Дундаж 1966 8.81 1.52 <0.10 <0.05 0.10 ClSNaII 1.5/62 697 749 615 119 20 

2017 
2006-
2318 

7.84-
12.63 

1.69-
2.41 

<0.10 <0.05 
0.04-
0.27 

ClSNaII 
<1.5/ 

58-125 
633-
1089 

594-
1216 

544-
1039 

124-
221 

19-25 

Дундаж 2204 9.22 2.20 <0.10 <0.05 0.11 ClSNaII <1.5/99 761 774 683 150 21 

2018 3718 13.6 1.69 <0.10 0.09 <0.01 ClSNaII 1.5/<3 660 736 556 182 37 

Дундаж              

2019 
2002-
2316 

8.5-
12.1 

3.11-
3.54 

<0.10 <0.05 <0.01 ClSNaII 
<1.5/ 
91-110 

609-
677 

625-
736 

515-
591 

135-
182 

20-37 

Дундаж 2216 9.7 3.20 <0.10 <0.05 <0.01 ClSNaII <1.5/100 653 696 557 153 22 

2020  
2526-
3660 

10.88-
13.68 

1.89-
3.46 

<0.10 <0.05 
0.06-
0.12 

ClSNaII 
<1.5/ 
67-116 

609-
1097 

918-
1210 

648-
900 

180-
239 

21-36 

Дундаж 2909 12.10 2.4 <0.10 <0.05 0.09 ClSNaII <1.5/93 772 1020 734 199 26 

Багц/Сорьц авсан он 
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Фтор  
F-, мг/л 

И
н

д
е
к
с

 Үндсэн элементүүд,  мг/л 

CO3
-/HCO3

- Cl- SO4
2- Na+ Ca2+ Mg2+ 
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Гүний хоолойн бүх шинжилгээний дүнд боловсруулалт хийж үзэхэд 1 ба 2-р багцын 
худгуудын ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд анионуудаас хлорын ион дангаараа 
давамгайлж, хлорын ангийн,  катионуудаас натрийн ион дангаараа давамгайлж, натрийн 
бүлгийн, чанарын хувьд давсархаг (дундаж эрдэсжилт 2842-3304 мг/л), маш хатуу (дундаж 
хатуулаг 12.2-13.0 мг-экв/л) устай байгаа бол, 3, 4, 5-р багцын худгуудын ус нь химийн 
бүрэлдэхүүний хлор-сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн, чанарын хувьд давсархаг 
(дундаж эрдэсжилт 2,163-2,489 мг/л), хатуу (дундаж хатуулаг 8.4-9.9 мг-экв/л), бүх худгууд 
нь фторын өндөр агууламжтай (дунджаар F- 1.9-2.4 мг/л), бүгд 2-р төрлийн устай байна. 

Гүний хоолойд гаргасан цооногуудын ус нь анхнаасаа ямар шинж чанар, найрлагатай 
байсныг харьцуулах зорилгоор 2007 онд гаргасан хайгуулын 7, туршилт шавхалтын 8, Усны 
Агентлагийн санал болгосон 4, нийт 19 цооногийн шинжилгээний дүнд анализ 
боловсруулалт хийж үзэхэд химийн бүрэлдэхүүний хувьд анионуудаас ихэвчлэн хлорын 
ион давамгайлж 77.8% нь хлорын ангийн, 22.2% нь хлор-сульфатын ангийн,  бүгд натрийн 
бүлгийн, 2-р төрлийн устай байгаа нь Гүний хоолойн газрын доорх усанд найрлагын 
өөрчлөлт ороогүй болохыг харуулж байна. Гүний хоолойн бүх худгуудын уснаас сорьц авч 
“ХАНЛАБ” итгэмжлэгдсэн лабораторид бичил элементийг 22 үзүүлэлтээр шинжлүүлдэг ба 
шинжилгээний дүнгээс харахад аль ч тохиолдолд Стронцийн агууламж өндөр илрэлтэй, 

бусад үзүүлэлтүүд нь стандартын шаардлага хангаж байна. 

Хүснэгт 4.16. Эх үүсвэрийн худгуудын стронц (Sr)-ийн агууламж, мг/л 

Он 
1-р багц 
 (GH 01) 

2-р багц 
 (GH 02) 

3-р багц  
(GH 02) 

4-р багц  
(GH 04) 

5-р багц  
(GH 05) 

Оны дүн 

2016 1.86-7.23 (4.5) 3.27-5.19 (4.5) 2.89-4.68 (3.9) 3.22-5.50 (4.3) 3.57-8.31 (5.6) 1.86-8.31 (4.6) 

2017 - 5.18-6.26 (5.5) 4.26-5.21 (4.7) 3.22-5.38 (4.2) 4.56-8.24 (5.6) 3.22-8.24 (5.0) 

2018 2.94-7.39 (4.7) 2.83-4.10 (3.5) 3.28-4.88 (4.2) 5.29 (5.3) - 2.83-7.39 (4.7) 

2019 2.09-8.40 (4.8) 1.90-7.33 (4.8) 3.55-4.51 (4.4) 3.65-6.37 (4.5) 4.60-7.72 (5.8) 1.90-8.40 (4.9) 

2020 3.13-8.51 (5.2) 3.39-6.10 (4.8) 3.25-4.06 (3.7) 3.16-6.14 (5.0) 5.33-7.41 (6.2) 3.13-8.51 (5.0) 

MNS 0900:2018 1000 7.00 0.7-1.5  - 350 500 200 100 30 

1-р багц 

2016 3272 11.0 2.0 ClNa
II 5.8/147 1058 907 912 166 33 

2017           

2018 3079 12.0 1.6 ClNa
II 2.7/114 965 897 831 171 31 

2019 3211 13.4 3.0 ClNa
II 3.2/172 1041 868 862 214 34 

2020 3654 15.7 3.0 ClNa
II <1.5/159 1243 974 950 177 38 

GH 01-дундаж 3304 13.0 2.4 ClNa
II 3.3/148 1077 911 889 182 34 

2-р багц 

2016 2759 12.7 1.8 ClNa
II 3/148 899 719 666 140 25 

2017 2942 12.6 2.7 ClNa
II <1.5/149 1036 775 769 208 27 

2018 2374 8.4 1.1 ClNa
II 1.9/76 781 672 650 121 28 

2019 2999 13.0 3.2 ClNa
II 2.2/144 944 847 797 211 31 

2020 3162 14.3 3.0 ClNa
II 2.2/116 1031 898 808 233 27 

GH 02-дундаж 2842 12.2 2.4 ClNa
II 1.7/127 938 782 738 211 28 

3-р багц 

2016 2470 8.8 1.6 ClSNa
II 3/99 727 768 547 140 22 

2017 2521 7.6 2.3 ClNa
II <1.5/126 776 575 657 114 23 

2018 2383 8.6 1.0 ClSNa
II 2.1/57 670 789 613 138 20 

2019 2542 9.9 2.5 ClSNa
II 2.0/103 740 797 705 156 26 

2020 2530 9.3 2.9 ClSNa
II 2.7/110 728 822 680 145 26 

GH 03-дундаж 2489 8.8 2.1 ClSNa
II 2.3/99 728 750 640 139 23 

4-р багц 

2016 1733 7.7 1.5 ClSNa
II 1.5/106 629 616 547 118 22 

2017 1993 7.5 2.0 ClSNa
II 1.5/106 594 649 560 115 21 

2018 2018 7.8 1.7 ClSNa
II <1.5/85 583 613 519 124 19 

2019 2164 8.9 2.1 ClSNa
II 2.4/91 633 691 538 138 25 

2020 2909 10.3 2.4 SClNa
II 2.1/94 634 868 635 162 28 

GH 04-дундаж 2163 8.4 1.9 ClSNa
II 1.8/96 615 687 560 131 23 

5-р багц 

2016 1966 8.8 1.5 ClSNa
II 1.5/62 697 749 615 119 20 

2017 2204 9.2 2.2 ClSNa
II <1.5/99 761 774 683 150 21 

2018           

2019 2216 9.7 3.2 ClSNa
II <1.5/100 653 696 557 153 22 

2020 2909 12.1 2.4 ClSNa
II <1.5/93 772 1020 734 199 26 

GH 05-дундаж 2322 9.9 2.3 ClSNa
II <1.5/89 721 810 647 155 22 
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Дүн 1.86-8.40 (4.8) 1.90-7.33 (4.6) 2.89-5.21 (4.2) 3.16-6.37 (4.6) 3.57-8.31 (5.8) 1.86-8.51 (4.8) 

 
Дээрх хүснэгтээс харахад стронцийн агууламж бүх худгуудад, ундны усны стандартад 
заасан хэмжээ (Sr-2 мг/л)-нээс 2-3 дахин давсан үзүүлэлттэй байна. Багцуудаар нь авч 
үзвэл 5-р багцын худгуудад илүү илрэлтэй байгаа бол худгуудаар нь авч үзвэл  1-р багцын 
GH01-PB02 цооногт хамгийн өндөр буюу Sr 7.23-8.51 мг/л буюу дунджаар 8 мг/л байгаа нь 
стандартаас 4 дахин их байна. 

Харин бичил элементийн шинжилгээний дүнгүүдэд Бор (В)-ын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 
В-0.5 мг/л гэж бичсэн бөгөөд тайлан дээр мөн стандартаас давсан гэж үзжээ. “Хүрээлэн буй 
орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, 
чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018 стандартад Бор (В)-ын зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээг В-2.4 мг/л гэж заасан байдаг учир дээрх худгуудад Борын агууламж 
стандартын төвшинд байна гэж үзэхээр байна.  

Гүний хоолойд гаргасан ус ашиглалтын цооногуудын шинжилгээний дүнг нэгтгэн дүгнэхэд: 
1 ба 2-р багцын худгуудын ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд анионуудаас хлорын ион 
дангаараа давамгайлж, хлорын ангийн, катионуудаас натрийн ион дангаараа давамгайлж, 
натрийн бүлгийн, чанарын хувьд давсархаг (дундаж эрдэсжилт 2842-3304 мг/л), маш хатуу 
(дундаж хатуулаг 12.2-13.0 мг-экв/л) устай байгаа бол, 3, 5, 5-р багцын худгуудын ус нь 
химийн бүрэлдэхүүний хлор-сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн, чанарын хувьд давсархаг 
(дундаж эрдэсжилт 2,163-2,489 мг/л), хатуу (дундаж хатуулаг 8.4-9.9 мг-экв/л), бүх худгууд 
нь фтор (F- 1.9-2.4 мг/л),  болон стронци (Sr: 4.2-5.8  мг/л)-н өндөр агууламжтай, бүгд 2-р 

төрлийн устай байна.  

1-р багцын худгуудын дүнг дундажлаж, химийн бүрэлдэхүүнийг хураангуйлж  бичвэл: ClNa
II 

гэж тэмдэглэх бөгөөд Курловын томьёогоор бичвэл: 

 𝑝𝐻 8.1 𝑀3.3 

 𝐶𝑙−  58  𝑆𝑂4
2−37 

   𝑁𝑎+ 75 
  𝐹 2.4, 𝑆𝑟 4.8 

2-р багцын худгуудын дүнг дундажлаж, химийн бүрэлдэхүүнийг хураангуйлж бичвэл: ClNa
II 

гэж тэмдэглэх бөгөөд Курловын томъёогоор бичвэл: 

 𝑝𝐻 7.9 𝑀2.8 

 𝐶𝑙−  59  𝑆𝑂4
2−36 

   𝑁𝑎+ 72
  𝐹 2.4, 𝑆𝑟 4.6 

3-р багцын худгуудын дүнг дундажлаж, химийн бүрэлдэхүүнийг хураангуйлж бичвэл: ClNa
II, 

ClSNa
II гэж тэмдэглэх бөгөөд Курловын томъёогоор бичвэл: 

 𝑝𝐻 8.0 𝑀2.5 

 𝐶𝑙−  54  𝑆𝑂4
2−41 

   𝑁𝑎+ 73
  𝐹 2.1, 𝑆𝑟 4.2 

4-р багцын худгуудын дүнг дундажлаж, химийн бүрэлдэхүүнийг хураангуйлж бичвэл: 

ClSNa
II гэж тэмдэглэх бөгөөд Курловын томъёогоор бичвэл: 

 𝑝𝐻 8.0 𝑀2.2

 𝐶𝑙−  52  𝑆𝑂4
2−43 

   𝑁𝑎+ 73
  𝐹 1.9, 𝑆𝑟 4.6 

5-р багцын худгуудын дүнг дундажлаж, химийн бүрэлдэхүүнийг хураангуйлж бичвэл: 
ClSNa

II гэж тэмдэглэх бөгөөд Курловын томъёогоор бичвэл: 

 𝑝𝐻 7.8 𝑀2.3 

 𝐶𝑙−  52 𝑆𝑂4
2−44 

   𝑁𝑎+ 73
  𝐹 2.3, 𝑆𝑟 5.8 

Эндээс дүгнэхэд Гүний хоолойн худгууд нь ундны усны стандартын шаардлагад нийцэхгүй, 
эрдэслэг, хатуу, фтортой, стронцитой учир хүний унданд хэрэглэхэд тохиромжгүй. 
Стандартаас давсан үзүүлэлтийг шаардлагын төвшинд хүртэл бууруулж хэрэглэх хэрэгтэй 
гэж үздэг байна. Иймээс “Оюу толгой” ХХК ундны усанд зориулсан урвуу осмосын 
төхөөрөмжөөр дамжуулж усыг савлан хэрэглэгчдэд түгээдэг байна. 
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4.3.2. Ундны усны эрүүл ахуй, чанар 

Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэрт Гүний хоолойгоос татсан түүхий усыг урвуу осмосын нано 
шүүлтүүрээр шүүн, озоноор ариутгаж 18.9 литрийн багтаамжтай баллонд савлан уурхайн 
ундны усны хэрэглээнд ашигладаг. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэрээс гадна ажилчдын 
нэгдсэн “Мазаалай” гал тогооны хэрэглээний усыг  мөн урвуу осмосын мембран фильтрээр 
шүүж хэрэглэдэг байна. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэрийн ахлах А.Мөнхтүвшний 
мэдээллээр Мембран шүүлтүүрийн системээс гарч буй эрдэсжсэн хаягдал усны хэмжээг 
процессийн 70:30 харьцаагаар буюу 70 % цэвэр ус, хаягдал ус 30 % хүртэлх хувьд барьж 
ажилладаг ба хэрвээ хаягдал ус 30 %-иас их хаяж байж цэвэр ус гарахаар болвол Мембран 
шүүлтүүрийн системийн мембраныг тухай бүр нь солиулах арга хэмжээ авдаг.  

Мембран сольсны дараа технологийн процесс 85:15 байж байгаад хугацааны уртад 
мембраны элэгдэлтээс болж хаягдлын утга 15 %-иас ихэсч, хамгийн ихдээ 30 % хүртэл 
хаягдал гаргахыг дотооддоо зөвшөөрдөг байна. Эрдэсжсэн хаягдал усны цахилгаан 
дамжуулах чанар 6,000-8,000 µS/cm байдаг. 2020 оныг хүртэл эрдэсэжсэн хаягдал усыг зам 
усалгаанд ашигладаг байж байгаад сүүлийн 1 жил хагасын өмнөөс Ахуйн хаягдал ус 

цэвэрлэх байгууламжид шугамаар шилжүүлдэг болсон байна.  

Усны чанарын хяналтын хүрээнд, Гүний хоолойн түүхий ус болон ундны уснаас сард 1 удаа 
усны сорьц авч, химийн шинжилгээ болон бичил амь судлалын шинжилгээнд хамруулдаг. 

Оюу толгой уурхайн хотхонд ажиллаж, амьдарч байгаа ажилчдыг эрүүл, аюулгүй орчинд 
ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс ундны усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл 
ахуйн хяналтыг тогтмол тавин ажиллаж, сар тутам Бичил амь судлалын “Эрүүл зүй” 
микробиологийн итгэмжлэгдсэн лабораторид 24 цагийн дотор илгээн шинжлүүлдэг.  

Гүний хоолойгоос өргөх станц, төв усан сангаар дамжин ирсэн түүхий ус мембран 
шүүлтүүрээр дамжин гарахдаа маш сайн шүүгдэж, “Савласан ус. Техникийн ерөнхий 
шаардлага” MNS 5007:2007 стандартын болон ундны усны MNS 0900:2018 стандартын 
шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа нь хийсэн шинжилгээний дүнгүүдээс харагдаж байна.  

Бид хөндлөнгийн хяналт тавих зорилгоор түүхий ус болон савласан уснаас сорьц авч, 
ерөнхий химийн болон бохирдлын шинжилгээг Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны 
шинжилгээний лабораторид, төв усан сангаас ирсэн түүхий усанд бичил элементийн 
дэлгэрэнгүй шинжилгээг Олон улсын сүлжээ лаборатори болох “SGS IMME Mongolia” ХХК-
ийн лабораторид ICP80T маркийн багажаар шинжлүүлэв. 

Хүснэгт 4.17. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэрт ирж буй усны химийн шинжилгээний дүн, мг/л 

Сорьц авсан 
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 Үндсэн элементүүд 

рН NH4
+ 

NO2/ 
NO3 

CO3
-/HCO3

- Cl- SO4
2- Na+ Ca2+ Mg2+ 

MNS 0900:2018 1000 7.00 6.5-8.5 1.5 1.0/50  - 350 500 200 100 30 

Түүхий ус 3180 11.65 7.8 0.0 0.0/6.0 ClNaII 109.8 1058 900 892 184 29.8 

MNS 5007:2007 
100-400 1-4.5 6.5-8.5 0.0 0.0/3.5  -/70-300 3-35 10-80 7-70 20-70 2-18 

<100 <1.0 5.5-7.5 0.0 0.0/1.5  <100 <15 <15    <10 <20 <5 

Савласан  221 0.06 7.10 0.0 0.0/2.0 ClNaI 18.3 99 20 80 1.2 0.0 
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Зураг 4.14. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр 

 

Зураг 4.15. “Мазаалай” гал тогооны мембран шүүлтүүрээс гарсан уснаас сорьц авав. 

Шинжилгээний дүнгээс харахад УЦСҮ-т ирж байгаа түүхий /Гүний хоолойгоос татаж буй/ ус 
нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд анионуудаас хлорын ион дангаараа давамгайлж, анионы 
харьцаа Cl->SO4

2->HCO3
-, катионуудаас натрийн ион дангаараа давамгайлж, катионы 

харьцаа Na++K+>Ca2+>Mg2+, 2-р төрлийн, чанарын хувьд давстай (эрдэсжилт 3,180 мг/л), 
маш хатуу (хатуулаг 11.65 мг-экв/л) устай байгаа бол шүүж цэвэршүүлсэн ус нь хлорын 
ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг (эрдэсжилт 221 мг/л), маш 
зөөлөн (хатуулаг 0.06 мг-экв/л) устай болж маш сайн шүүгдсэн байна. 

Хүснэгт 4.18. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэрт ирж буй усны бичил элементийн дүн, мкг/л 

д/д Шинжилсэн үзүүлэлтүүд MNS 0900:2018 
Гүний хоолойгоос ирсэн  

түүхий ус 

1 Ag (Мөнгө) 100 <0.2 

2 Al (Хөнгөнцагаан) 500 <10 

3 As (Хүнцэл) 10 18.5 

4 Ва (Бари) 700 <10 

5 Ве (Биндэр) 0.2 <0.1 

6 Bi (Висмут)  <0.01 

7 Cd (Зөөлөн цагаан) 3 0.02 

8 Ce (Цери)  <0.05 

9 Co (/Албин)  0.39 

10 Cr (Хром)-нийт 50 <10 
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д/д Шинжилсэн үзүүлэлтүүд MNS 0900:2018 
Гүний хоолойгоос ирсэн  

түүхий ус 

11 Cs (Цези)  0.042 

12 Cu (Зэс) 2000 <5 

13 Dy (Диспрози)  <0.001 

14 Er (Эрби)  <0.001 

15 Eu (Европи)  <0.001 

16 Fe (Төмөр) 300 <50 

17 Ga (Галли)  <0.02 

18 Gd (Гадолини)  <0.003 

19 Hg (Мөнгөн Ус) 1.0 <0.5 

20 Hf (Гафни)  0.021 

21 Ho (Гольми)  <0.001 

22 In (Инди)  <0.001 

23 La (Лантан)  <0.01 

24 Lu (Лютеци)  <0.002 

25 Mn (Манган) 100 <5 

26 Mo (Анзан) 70 49.4 

27 Nb (Ниоби)  0.02 

28 Nd (Неодим)  <0.01 

29 Ni (Диц) 20 4.3 

30 P (фосфор) 1142 <50 

31 Pb (Хар тугалга) 10 <0.5 

32 Pr (Празеодим)  <0.006 

33 Rb (Рубиди)  3.2 

34 Sb (Хэврэг цагаан) 20 <0.2 

35 Sc (Сканди)  2 

36 Se (Селен) 40 <0.2 

37 Sm (Самари)  <0.002 

38 Sn (Цагаантугалга)  <0.1 

39 Sr (Стронци) 2000 4710 

40 Ta (Тантал)  0.039 

41 Tb (Терби)  <0.002 

42 Te (Теллур)  <0.1 

43 Th (Тори)  <0.002 

44 Ti (Титан)  <10 

45 Tl (Талли)  <0.007 

46 Tm (Тули)  <0.001 

47 U (Уран) 30 22.4 

48 V (Ванади)  <10 

49 Y (Иттри)  0.029 

50 Yb (Иттерби)  <0.001 

51 W (Вольфрам)  3.01 

52 Zn (Цайр) 5000 <5 

53 Zr (Циркони)  0.11 

Тус усанд 53 бичил элемент тодорхойлсон дүнгээр стронцийн агууламж ундны усны 
стандартаас 2.3 дахин их байгаа нь өмнө нь хийлгэж байсан дүнгүүдтэй дүйж байна. Харин 
хүнцэл (As)-ийн агууламж ундны усны стандартаас 1.8 дахин их байгаа боловч “Ханлаб” 
итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн өмнөх тайлангуудад As<0.01 мг/л (As<10 мкг/л) 
гэж бичсэн байна.  

УЦСҮ-ийн савласан ус болон Мазаалай гал тогооны мембран шүүлтүүрээс гарсан усыг 
хүний унданд хэрэглэдэг бол Гүний хоолойгоос татаж буй түүхий усыг ахуйн хэрэглээнд 
шууд ашигладаг байна. Хэдийгээр ахуйд хэрэглэж байгаа түүхий ус нь давстай, маш хатуу, 
фторын өндөр агууламжтай боловч “Оюу толгой” ХХК-ийн талаас “Оюу толгой уурхайн 
талбарт ахуйн зориулалтаар хэрэглэгдэх ус. Техникийн шаардлага” CS 0387:2017 
байгууллагын стандартын шаардлагын дотор байна. Уг стандартыг “Стандартын мэдээлэл, 
лавлагааны төв”-өөр батлуулж, жил бүр сунгалт хийлгэдэг байна.  
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4.3.3. Малчдын худгуудын усны чанар ...................................................................................   

Оюу толгой компанийн газрын доорх усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт бага гүний 
ихэвчлэн малчдын 69 гар худаг болон 11 булаг шандыг хамруулан газрын доорх болон 

гадаргын усны хяналт шинжилгээг зохион байгуулан ажилладаг байна.  

Эдгээр уст цэгүүдийн усны чанарын мониторинг судалгааг улирал тутам “Hanna” маркийн 
зөөврийн хэмжих багажаар цахилгаан дамжуулах чанар /ЕС/, нийт ууссан эрдэс /TDS/, усны 
орчин рН болон температур зэрэг үзүүлэлтүүдийг хэмждэг ба эдгээр 80 уст цэгээс 2 жилд 
1 удаа сорьц авч итгэмжлэгдсэн лаборатори “ХАНЛАБ”-д химийн үндсэн 17 үзүүлэлт, бичил 
элементийг 22 үзүүлэлтээр шинжлүүлдэг байна.  

Шинжилгээний үр дүнг  “Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах.  Аюулгүй байдал. 
Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018 

стандарттай харьцуулж үнэлдэг байна. 

Гүний хоолой орчмын гар худгууд 

Гүний хоолойн гар худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, хайргархаг сэвсгэр хурдсанд 
голын голдрил (сайр) дагасан, хязгаарлагдмал тархацтай, хур тунадасны усаар тэжээгддэг, 
бага гүний уст үе, давхарга дээр гаргасан байдаг учир Гүний хоолойн ордын газрын доорх 
устай харьцуулахад цэнгэг байдаг.  

Хүснэгт 4.19. Малчдын худгуудын усны чанар, химийн найрлага 
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 Үндсэн элементүүд 

NO2 NO3 
CO3

-

/HCO3
- 

Cl- SO4
2- Na+ Ca2+ Mg2+ 

MNS0900: 
2018 

1000 7.00 
0.7-
1.5 

6.5-
8.5 

1.0 50.0  - 350 500 200 100 30 

Гүний хоолойн ордын хойно байрлах гар худгууд 

Цагаан 
хошуу 

400 1.28 1.56 8.4 0.1 <0.05 CNa
I <1.5/195 37.4 93.8 119.6 17.0 5.2 

Булан 966 3.78 1.99 7.63 <0.05 <0.01 ClSNa
II <1.5/177 258.6 260.1 267.6 58.3 10.6 

Өрөлбө 550 1.14 4.60 7.85 <0.05 <0.01 CNa
I <1.5/256 74.9 122.0 186.4 15.5 4.5 

Улаан 
толгой 

792 5.63 0.61 7.54 <0.05 <0.01 SNa
II <1.5/165 149.7 264.6 162.6 83.5 17.9 

Гурван 
шавагтай 

566 1.49 0.81 8.1 <0.05 0.69 CNa
II 3/345 68.1 86.1 186.9 22.8 4.3 

Гүний хоолойн ордын урд байрлах гар худгууд 

Шавагийн 
худаг 

364 2.51 3.30 8.24 <0.05 0.31 CNa
I <1.5/195 27.3 92.2 84.0 34.0 10.0 

Хүрдэт 358 3.02 2.23 8.26 <0.05 0.8 CNaCa
I <1.5/232 30.6 72.4 66.0 47.8 7.7 

Шинэ ус 1114 3.18 2.66 8.19 <0.05 0.28 ClSNa
II <1.5/177 275.7 288.9 338.8 41.7 13.4 

Хулсан 1174 1.91 3.79 8.26 <0.05 0.31 ClSNa
II <1.5/269 251.9 288.1 394.5 25.1 7.9 

Гүний хоолойн ордын баруун хэсгийн гар худгууд 

Гүний ус 712 2.04 4.81 8.2 <0.05 0.63 XNa
I 1.5/281 115.7 168.9 226.7 29.5 6.9 

Сухай 834 1.97 2.75 8.1 <0.05 0.28 XNa
I 3 / 220 146.3 256.8 247.6 27.1 7.5 

Суурин 
шаваг 

606 0.93 3.68 8.4 <0.05 0.09 SNa
I 3/189 74.8 209.1 185.0 13.9 2.9 

Халивын сайрын эхэн хэсгээр байрлах гар худгууд 

Элгэн 2428 8.58 4.23 7.8 <0.05 <0.01 ClNa
II <1.5/ 79 789.5 727.7 644.1 166. 3.3 

Сухай 402 1.60 0.98 8.1 <0.05 2.23 XNa
I 4.5/155 71.5 84.4 114.9 24.1 4.8 

Эхэн Халив 296 1.70 0.75 8.1 <0.05 0.57 CNa
I 9 / 155 30.6 56.8 74.0 26.0 4.9 

Оюу толгойн уурхай орчмын гар худгууд 

Хар хад 480 3.21 3.05 8.17 <0.05 0.13 ClNa
II 6/158.6 131.0 72.6 111.1 51.8 7.6 

Уст бага 
мод 

166 2.51  8.11 <0.05 0.03 CCa
II 6/137.3 11.9 11.5 8.4 42.6 4.6 

Дугт 816 3.60 3.36 8.26 <0.05 0.1 SNa
II 6/176.9 125.9 298.2 215.4 57.2 9.1 

Хажуу 
хөөвөр 

504 1.39 4.27 8.25 <0.05 0.16 CNa
I 6/268.5 44.2 112.2 159.1 22.1 3.5 
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Гар худгуудын чанар, найрлагын хувьд цаг хугацаанаас хамаарсан огцом өөрчлөлт 
ажиглагдаагүй, анхны бүтэц шинж чанараа хадгалж байна. 

Гүний хоолойн ордын хойно байрлах гар худгуудын хувьд үндсэн элементүүд нь 
стандартаас даваагүй, эрдэсжилт багатай усны найрлагад анионуудаас гидрокарбонатын 
ион дангаараа зонхилж байгаа бол, эрдэсжилт нэмэгдэхэд хлор-сульфат болон сульфатын 
ион давамгайлах хандлага ажиглагдаж байгаа бол катионуудаас бүх тохиолдолд натрийн 
ион дангаараа давамгайлж, 1-2-р төрлийн устай байна. Чанарын хувьд цэнгэгээс цэнгэгдүү 
(эрдэсжилт 400-966 мг/л), маш зөөлнөөс хатуувтар (хатуулаг 1.28-5.63 мг-экв/л), 
шинжилсэн үндсэн үзүүлэлтүүд нь ундны усны стандартын шаардлага хангаж байгаа 
боловч Булан, Өрөлбийн худгуудад фторын агууламж өндөр (F-1.99-4.60 мг/л) байгаа нь уг 
уснаас тогтмол уухад шүд сөнөрөх өндөр эрсдэлтэй байна. Ялангуяа Өрөлбө /мэлхий/ гар 

худгийн усны фторын агууламж хамгийн өндөр байна. 

Гүний хоолойн ордын урд байрлах гар худгуудын хувьд  Шинэ ус, Хулсан гэсэн 2 гар 
худгийн ус нь  хлор-сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн 2-р төрлийн, чанарын хувьд 
давсархаг (эрдэсжилт 1,114-1,174 мг/л) устай байгаа бол Шавагийн болон Хүрдэт худгийн 
ус нь,  гидрокарбонатын ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг 
(эрдэсжилт 358-364 мг/л) устай бөгөөд эндэхийн бүх ус нь зөөлнөөс зөөлөвтөр (хатуулаг 
1.91-3.18 мг-экв/л) устай байна. Эдгээр худгуудын фторын агууламж бүгд стандартаас 
давсан (F- 2.23-3.79 мг/л) байгаа нь уг уснаас тогтмол уухад зохимжгүйг харуулж байна. 

Гүний хоолойн ордын баруун хэсгийн гар худгуудын хувьд үндсэн элементүүд нь 
стандартаас даваагүй, ихэвчлэн холимог ангийн, натрийн бүлгийн 1-р төрлийн, чанарын 
хувьд цэнгэг (эрдэсжилт 606-834 мг/л), маш зөөлнөөс зөөлөн (хатуулаг 0.93-2.04 мг-экв/л) 
устай байна. Эдгээр худгуудын фторын агууламж бүгд стандартаас давсан (F- 2.75-4.81 
мг/л) байгаа нь уг уснаас тогтмол уухад шүд сөнөрөх өндөр эрсдэлтэй байна. Ялангуяа 
Гүний ус гар худгийн усны фторын агууламж хамгийн өндөр байна. 

Халивын сайрын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын хувьд Элгэн гар худгийн ус нь  
хлорын ангийн, натрийн бүлгийн 2-р төрлийн, чанарын хувьд давсархаг (эрдэсжилт 2,428 
мг/л), хатуу (хатуулаг 8.58 мг-экв/л), фторын өндөр агууламжтай  (F- 4.23 мг/л) устай байгаа 
бол Сухайн болон Эхэн Халивын худгуудын бүх үзүүлэлт нь ундны усны стандартын 
шаардлага хангаж байна. 

Оюу толгойн уурхай орчмын гар худгуудын усны химийн үзүүлэлтүүд нь ундны усны 
стандартын шаардлага хангаж байгаа боловч фторын агууламж бүгд стандартаас их (F - 
3.05-4.27 мг/л) байгаа нь уг уснаас тогтмол уухад зохимжгүйг харуулж байна. Харин Уст 
бага модны худгийн усны фторын агууламжийг F-<0.05 мг/л гэж бичсэнийг тодруулах 
шаардлагатай. 

Эндээс дүгнэхэд Гүний хоолой болон Оюу толгойн уурхайн орчмын гар худгууд нь ихэвчлэн 
стандартын шаардлага хангасан цэнгэг устай боловч фторын ион ихэвчлэн стандартаас их 
байгаа учир тогтмол уухад зохимж муутай бөгөөд ядаж л фторжуулсан бүтээгдэхүүн 
/фторын агууламжтай шүдний оо зэрэг/ хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. 

Ундайн сайрын дагуу 22 нь гар худаг, 7 нь булаг задгайд мониторингийн хэмжилт хийдэг 
байна. Сайрын дагуу гар худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, хайргархаг сэвсгэр 
хурдсанд сайр дагасан, хур тунадасны усаар тэжээгддэг, бага гүний уст үе, давхарга дээр 
гаргасан байдаг. Гар худгуудын усны найрлагын хувьд харьцангуй цэнгэг байдаг. 

Худгийн усны  чанарыг “Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах.  Аюулгүй байдал. 
Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018, 
булгийн усны чанарыг “Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага”, “MNS 
4586:1998” стандартуудтай харьцуулан үнэлгээ өгөв.  
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Хүснэгт 4.20. Ундайн сайрын дагуу байрлах уст цэгүүдийн чанарын үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээний дүнгээс харахад Ундай сайрын эхэн хэсэгт байрлах уст цэгүүдийн ус нь илүү 
эрдэслэг, эрдэсжилт ихтэй, ихэвчлэн хлор-сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн 2-р 
төрлийн, чанарын хувьд ихэвчлэн давсархаг (эрдэсжилт 904-2,356 мг/л), Хөх шанд 1, Олон 
худгийн хүрэн нь маш хатуу (хатуулаг 10.95 мг-экв/л) устай байгаа бол Эргийн ус нь чанар, 
найрлагын хувьд ялгаатай, химийн бүрэлдэхүүний хувьд гидрокарбонатын ангийн, натрийн 
бүлгийн, 1-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг (эрдэсжилт 304 мг/л), маш зөөлөн (хатуулаг 
1.16 мг-экв/л) устай байна. Ундай сайрын эхэн хэсгийн бүх худгуудын усанд фторын 
агууламж бүгд стандартаас давсан (F- 1.78-4.12 мг/л) байгаа нь уг уснаас тогтмол уухад 
зохимжгүйг харуулж байна. 

Ундай сайрын дагуу байрлах уст цэгүүдийн хувьд Хөх хадны булгийн ус химийн 
бүрэлдэхүүний хувьд сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, чанарын хувьд 
давсархаг (эрдэсжилт 1,082 мг/л), Буурал худгийн ус нь холимог ангийн, натрийн бүлгийн 
1-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэгдүү (эрдэсжилт 834 мг/л) устай бол бусад худгийн ус нь 
гидрокарбонатын ангийн, 1-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг (эрдэсжилт 296-442 мг/л) 
устай байна. Хатуулгийн хувьд бүх худаг, уст цэгүүдийн ус нь зөөлөн (хатуулаг 1.86-2.73 
мг-экв/л) устай байна. Буйлсан хөөвөр, Зүрх салаа, Буурал худгийн усны фторын агууламж 
стандартаас давсан (F- 2.06-3.04 мг/л) байгаа нь уг уснаас тогтмол уухад зохимжгүйг 
харуулж байна.  

Усны орчин рН-ийн хувьд Хөшөөгийн дэрсэн рН-8.97, 2019 оны 7 дугаар сарын 30-ны 
шинжилгээгээр Шинэ Бор-Овоогийн усны рН-8.88 гэж бичсэн нь стандартын шаардлага 
хангахгүй шүлтлэг ус гэж үзэхээр байгаа боловч хэрэв эдгээр дүн үнэн бол карбонатын ион 
харьцангуй өндөр илрэх ёстой. Гэвч шинжилгээний дүнгээр  СО3

2-<1.5 гэж бичсэн нь усны 
орчин рН-ийн хэмжээг буруу бичсэн байх магадлалтай байна.  

Эндэхийн усанд хийсэн уст цэгүүдийн усны бичил элементүүдийн дүнгээр стандартаас 
давсан үзүүлэлтгүй байна.   
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 Үндсэн элементүүд  

NO2 NO3 
CO3

-

/HCO3
- 

Cl- SO4
2- Na+ 

Ca2

+ 
Mg2+ 

MNS 0900: 
2018 

1000 7.00 
0.7-
1.5 

6.5-
8.5 

1.0 50.0  - 350 500 200 100 30 

MNS 
4586:1998 

  1.5 
6.5-
8.5 

0.06 39.8  - 300 100    

Ундай сайрын эхэн хэсэгт байрлах уст цэгүүд 

Хөх шанд 1 2356 10.95 1.78 8.42 <0.05 <0.01 ClSNa
II 9/134 673.8 747.0 603.6 163. 34.4 

Хөх шанд 2 1144 3.62 4.12 8.41 <0.05 0.08 ClSNa
II 

13.5/1
74 

270.5 332.0 345.7 56.0 10.1 

Эргийн ус 304 1.16 1.99 8.08 <0.05 0.57 CNa
I 

4.5/16
2 

23.8 65.0 81.8 17.8 3.3 

Олон худ-
гийн хүрэн 

1422 10.95 2.30 8.07 <0.05 0.05 ХNa
II 

12/445 
245.0 419.6 298.9 131. 53.6 

Улаан 
толгой 

904 5.04 2.54 8.51 0.05 0.69 ClSNa
II 

6/104 
238.2 256.5 227.3 78.1 13.8 

Ундай сайрын дагуу байрлах уст цэгүүд 

Буйлсан 
хөөвөр 

296 1.87 2.83 8.12 <0.05 0.22 CNa
I 6/122 28.9 83.0 69.0 30.1 4.5 

Хөх хадны 
булаг 

1082 2.17 1.62 8.36 <0.05 0.28 SNa
I 

21/274 
161.6 372.1 366. 29.7 8.3 

Зүрх салаа 404 2.63 3.04 8.13 <0.05 0.16 CNa
I 6/152 79.6 79.8 95.7 42.5 6.1 

Буурал 
худаг 

834 2.73 2.06 7.76 <0.05 0.27 ХNa
I 

4.5/22
3 

149.7 254.4 252. 41.1 8.3 

Хөшөөгийн 
дэрсэн ус 

442 2.55 1.36 8.97 0.25 1.35 CNa
I 

<1.5/2
85 

59.6 50.2 111. 34.5 10.1 

Шинэ Бор-Овоо булгийн усны чанарын мониторинг судалгааны дундаж дүн 

Шинэ Бор -
Овоо булаг 

310 3.10 0.7 8.20 0.06 0.01 CNa
I 

3/145 
45.0 67.5 53.5 50.0 6.3 
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Ундайн сайрын дагуу байрлах 11 уст цэгийн усны шинжилгээний дүнг нэгтгэн дүгнэхэд 
химийн бүрэлдэхүүний хувьд 45.5% нь гидрокарбонатын ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р 
төрлийн, 27.3% нь хлор-сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн 2-р төрлийн, 18% нь  холимог 
ангийн, натрийн бүлгийн, 1-2-р төрлийн, 9% нь сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р 
төрлийн устай байна. Эрдэсжилтийн хувьд  36% нь стандартаас давсан давсархаг устай, 
18% нь маш хатуу устай, 64% нь фторын агууламж өндөртэй байна. Эдгээр давсан 
үзүүлэлтүүд нь уул уурхайн нөлөөлөлтэй холбоотой биш, байгалийн горимоороо тухайн ус 

бүрэлдэн тогтоход үүссэн агууламж болно. 

4.3.4. Хаягдлын сангийн болон шүүрлийн усны чанар  

Хаягдлын санд хуримтлагдсан усны чанар 

 Мониторингийн хөтөлбөрийн дагуу улирал тутам усны сорьц авч итгэмжлэгдсэн 
лабораторид илгээж шинжлүүлдэг. (Зураг 4.16)  

Хаягдлын сангаас Баяжуулах үйлдвэрт эргүүлэн ашиглаж байгаа усанд хийсэн 
шинжилгээний дүнгээс харахад бүх тохиолдолд эрдэсжилт болон хатуулгийн хэмжээ 2-3 
дахин нэмэгдэж, үүнийгээ дагаад хлор, сульфат, натри, кальцийн хэмжээ нэмэгдэж, харин 
гидрокарбонат болон магнийн ион бага зэрэг буурсан үр дүнтэй байна. Түүнчлэн фторын 
дундаж агууламжийг 2.5 мг/л гэж үзвэл бүх тохиолдолд нэмэгдсэний гадна, бохирдлын 
үзүүлэлт болох аммони, нитритийн агууламж ихэнх тохиолдолд өндөр илрэлтэй байна.  

Бид 2021 оны 11 дүгээр сард Усны аудит хийх явцдаа уг уснаас сорьц авч хөндлөнгийн 
шинжилгээ хийхэд ерөнхий үзүүлэлтүүд нь дундаж дүнтэй дүйж байна.  

Хүснэгт 4.21. Хаягдлын сангийн эргэлтийн усны шинжилгээний дүнгийн дундаж, мг/л  

Сорьц авч итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээх болгондоо өөрсдөө газар дээр нь усны орчин 
рН, цахилгаан дамжуулах чанар (EC), ууссан эрдэс давс (TDS), усны температур зэрэг 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, шинжилгээний дүн эрс зөрсөн тохиолдолд давтан шинжилгээ 
хийлгэх, хөндлөнгийн шинжилгээ хийлгэх зэргээр үр дүнг эцэслэн шийдвэрлэж, хэрэв үр 
дүн ижил гарсан тохиолдолд баяжуулах үйлдвэрийн технологид доголдол гарсан байж 
болзошгүй гэж хяналт тавьж, асуудлыг шийдвэрлэж байх хэрэгтэй.  
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Үндсэн элементүүд 

NH4
+ 

NO2/ 
NO3 

CO3
-

/HCO3
- 

Cl- SO4
2- Na+ Ca2+ Mg2+ 

MNS 6148:2010   6.5-8.5/1.5 3.0 1.0/50  - 350 500    

Анхны түүхий ус 2994 11.6 7.9/2.5 0.0 0.0/6.0 ClNaII 0/109.8 1058 900 892 184 29.8 

2016 6347 24.0 8.0/5.6 0.6 0.5/0.1 ClSNaII 3/37.7 1743 2167 1595 468 7.0 

2017 6173 23.0 8.1/4.3 0.6 0.1/0.1 ClSNaII 3/45.0 1800 2180 1480 450 5.5 

2018 6469 26.0 7.4/5.5 4.1 8.7/0.1 SClNaII 2.6/35 1650 2650 1560 508 7.5 

2019 6890 29.7 7.1/4.0 3.2 5.7/0.1 SClNaII 2/35.4 1917 2766 1640 575 13.0 

2020 8475 37.1 6.3/5.8 1.3 0.7/0.1 SClNaII 2/40.2 2166 3240 2088 728 11.0 

2021 6536 31.8 6.3/5.1 3.1 0.5/0.1 ClSNaII 1.5/39.7 1983 2211 1490 618 13.4 

2021.XI 6305 33.7 8.5 / - 4.5 1.5/25 ClSNaII 6/54.9 2307 2850 2115 661 8.5 

Дундаж 6742 29.3 7.4/5.0 2.5 2.5/3.6 ClSNaII 2.8/41.1 1938 2580 1710 572 9.4 
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Хаягдлын сангийн усанд хийсэн бичил элементүүдийн дүнгээр Гүний хоолойгоос ирэх 
түүхий усны дундаж хэмжээтэй харьцуулахад бүх тохиолдолд стронцийн агууламж өндөр 
(Sr 8.8-12.1 мг/л) илрэлтэй байгаа нь (Sr 4.8 мг/л) 1.8-2.5 дахин их,  молибден буюу анзаны 
агууламж Мо 0.7-1.6 мг/л илрэлтэй байгаа нь дундаж хэмжээ (Мо-0.04 мг/л)-ээс 17-40 дахин 
их байгаа бөгөөд бидний SGS лабораториор хийлгэсэн шинжилгээгээр Мо-2.11 мг/л гарсан 
нь анзааны агууламж хаягдлын сангийн усанд маш өндөр илрэлтэй байгааг харуулж байна. 
Бусад үзүүлэлтийн хувьд илрэл багатай байна. 

 

Зураг 4.16. Хаягдлын сангийн шүүрэлтэд хяналт тавих мониторингийн цэгүүдийн байршил 
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Хаягдлын сангийн шүүрлийн усны чанар 

Шүүрлийн ус цуглуулах хэсэгт 2014 оны сүүлийн улирлаас шүүрлийн ус ажиглагдаж 
эхэлсэн бөгөөд шүүрлийн ус болон ойр орчмын хяналтын цооногуудад тогтмол мониторинг 
хийж байна. 

Шүүрэл цуглуулах хэсэгт хяналтын цооног OTRC1533 байрлах бөгөөд энэ цооногийн усны 
чанар шүүрлийн ус болон үйлдвэрлэлийн устай харьцуулахад 2-4 дахин цэнгэг байдаг. 
Шүүрэл нь Хаягдлын сангийн зүүн хойд өнцөгт буюу эргэлтийн усан сангийн харалдаа 
илэрч байгаа бөгөөд шүүрэл-1 нь хамгийн их ундарга болон эрдэсжилттэй байгаа юм.  

Шүүрлийн усыг Хаягдлын сангийн устай харьцуулахад химийн бүрэлдэхүүний хувьд 
өөрчлөгдөж, анионуудаас хлорын ион дангаараа зонхилж, хлорын ангийн, натрийн 
бүлгийн, 2-р төрлийн устай болж, химийн үндсэн үзүүлэлтүүд ихэнхдээ нэмэгдсэн байна. 
Тухайлбал, үзүүлэлтүүдийг дундажлаж тооцоход: эрдэсжилт 2 дахин, хатуулаг 1.5 дахин, 
хлорын ион 3.2 дахин, гидрокарбонатын ион 2.7 дахин, натрийн ион 2.4 дахин, кальцийн 
ион 1.2 дахин, магнийн ион 17 дахин тус тус нэмэгдэж, харин сульфатын ион болон фторын 
ионы  агууламж буурсан, бичил элементүүдийн хувьд стонцийн агууламж хаягдлын сангийн 
устай ойролцоо утгатай, харин анзааны агууламж багассан дүнтэй байна. 

Хүснэгт 4.22. Хаягдлын сангийн шүүрлийн усны шинжилгээний дүнгийн дундаж, мг/л 

Хаягдлын сангийн ойролцоох мониторингийн цооногуудын усны чанар  

Хаягдлын сангаас доош, шүүрэл цуглуулах далангаас урсгалын доод хэсэгт усны 
мониторингийн цооногуудад усны чанарын хяналт шинжилгээг хийж байна.  

OTMB16-79, OTMB16-81 болон OTMB11-25 цооногууд нь шүүрэл цуглуулах далангийн 
урсгалын доод хэсэгт байрлаж байгаа усны хяналт шинжилгээний цооногууд юм. Эдгээр 
цооногууд нь шүүрэл цуглуулах далангаас доош ямар нэг усны түвшний болон чанарын 
өөрчлөлт гарч байгаа эсэхийг хянах зорилгоор өрөмдөгдсөн.  

Мөн Хаягдлын сангаас доош байрлах хяналтын цооногуудаас болон гар худгаас жил бүр 
сорьц авч итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлдэг. Хаягдлын сангаас доош орших 
хамгийн ойрын гар худаг нь Байшинт худаг бөгөөд тус худгийн усны чанар нь харьцангуй 
цэнгэг, эрдэсжилт нь 420-546 мг/л байна. Хаягдлын сангаас доош 2 цооногт хяналт 
шинжилгээ хийдэг ба эдгээр цооногуудыг усны чанараас харахад эрдэсжилт нь улирлаас 
хамаарч 368-1,386 мг/л хооронд хэлбэлзэж байна гэж “Оюу толгой” ХХК-ийн Усны 
мониторингийн тайланд бичжээ.  

 

 

Шүүрлийн усны 
дээжлэлтийн 

огноо У
у
с
с
а
н

 

э
р

д
э
с
/ 

T
D

S
 

Х
а
т
у
у
л

а
г 

м
г-

э
к
в

/л
 

рН/F- 

Бохирдол 

И
н

д
е
к
с

 Үндсэн элементүүд 
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CO3
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Cl- SO4
2- Na+ Ca2+ Mg2+ 

MNS 6148:2010   6.5-8.5/1.5 3.0 1.0/50  - 350 500    

Эргэлтийн ус 6742 29.3 7.4/5.0 2.5 2.5/3.6  2.8/41.1 1938 2580 1710 572 9.4 

2016 11447 37.0 8.1/1.7 0.2 0.2/0.5 ClNa
II 4/115.4 5329 1664 3359 558 118 

2017 12239 37.5 8.0/0.6 0.1 0.2/0.05 ClNa
II 3/110.8 5579 1813 3430 603 146 

2018 13689 40.2 8.1/1.3 0.05 0.6/0.03 ClNa
II 3/82.4 6535 1832 3928 652 160 

2019 17087 43.7 8.3/1.5 0.04 0.9/0.01 ClNa
II 7.5/67.0 8062 2341 5044 881 203 

2020 11992 52.9 7.9/1.6 0.01 0.1/0.39 ClNa
II 1.9/139 5905 1983 3716 771 176 

2021 16614 56.5 7.6/1.8 0.4 0.13/0.1 ClNa
II 1.5/162 6160 2531 4887 824 187 

Дундаж 13845 44.6 8.0/1.4 0.1 0.3/0.2 ClNa
II 3.5/113 6262 2027 4060 715 165 
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Хүснэгт 4.23. Хаягдлын сангаас доош байрлах мониторингийн цооногийн усны шинжилгээний 
дундаж дүн, мг/л 

Хаягдлын сангаас доош байрлах мониторингийн цооногуудын шинжилгээний дүнгээс 
харахад бага гүний цооног болох OTMB16-79 цооногийн ус нь 2019 он хүртэл химийн 
бүрэлдэхүүний хувьд холимог ангийн, натрийн бүлгийн, 2-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг 
(эрдэсжилт 437-792 мг/л), зөөлнөөс зөөлөвтөр (хатуулаг 2.55-4.34 мг-экв/л)  устай байсан 
бол 2019 оноос эхлэн эрдэсжилт, хатуулгийн хэмжээ тогтмол өссөн дүнтэй байгаа нь өнгөн 
хөрсөөр дамжин шүүрлийн ус нөлөөлсөн байж болзошгүй гэсэн таамаг байна.  

Түүнчлэн он дотроо маш их хэлбэлзэл байгаа нь эргэлзээтэй дүн байна. Тухайлбал, 2020 
оны 6 дугаар сарын 17-ны шинжилгээний дүнгээр эрдэсжилт 4,770 мг/л, хатуулаг 39.27 мг-
экв/л байснаа мөн оны 9 дүгээр сарын 13-нд хийсэн шинжилгээгээр эрдэсжилт 660 мг/л, 
хатуулаг 2.26 мг-экв/л болж огцом буурснаа эргээд өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Бид уг цооногийн уснаас 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-нд сорьц авч хөндлөнгийн 
шинжилгээ хийхэд уг усны эрдсийн хэмжээ өндөр, хлорын ангийн, натрийн бүлгийн, 3-р 
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 Үндсэн элементүүд 

NH4
+ 

NO2/ 
NO3 

CO3
-

/HCO3
- 

Cl- SO4
2- Na+ Ca2+ Mg2+ 

MNS 6148:2010   6.5-8.5/1.5 3.0 1.0/50  - 350 500    

Эргэлтийн ус 6742 29.3 7.4/5.0 2.5 2.5/3.6  2.8/41.1 1938 2580 1710 572 9.4 

Шүүрэлийн ус 13845 44.6 8.0/1.4 0.1 0.3/0.2 ClNa
II 3.5/113 6262 2027 4060 715 165 

OTRC1533 /гүн- ,,,,/ 

2016 2345 4.9 8.3/1.8 0.2 0.05/0.02 ClNa
II 6/219 759 582 733                                                                                      69.4 17.3 

2017 2277 4.9 8.3/1.3 0.2 0.05/0.01 ClNa
II 6.7/235 744 570 711 71.5 16.9 

2018 2249 4.6 8.2/2.1 0.1 0.05/0.01 ClNa
II 1.8/232 776 551 700 66.5 17.1 

2019 2200 4.9 8.3/1.5 0.15 0.05/0.11 ClNa
II 8.2/206 725 541 725 71.5 17.1 

2020 2242 5.1 8.2/2.6 0.1 0.05/0.09 ClNa
II 4.5/189 722 603 720 74.5 17.5 

2021 2160 4.9 8.1/2.3 0.1 0.05/0.09 ClNa
II 4.5/217 723 518 645 71.7 15.9 

OTMB11-25 /гүн-30 м/ 

2016 1046 0.52 8.7/7.2 0.35 0.08/0.35 CClNa
I 16/410 207 183 379 8.2 1.4 

2017 1184 0.53 8.6/4.1 0.1 0.05/0.05 CClNa
I 6.8/458 216 198 383 8.4 1.4 

2018 686 034 8.7/4.0 0.1 0.05/0.10 CNa
I 12/308 116 124 248 5.6 0.7 

2019 1084 0.7 8.5/2.8 0.1 0.05/0.64 ClNa
I 15/279 299 189 382 11.4 1.4 

2020 882 0.6 8.4/4.4 0.1 0.05/0.11 ClNa
I 8.2/275 231 147 265 9.4 1.4 

OTMB15-61 /гүн-96 м/ 

2010 15200 73.3 7.6/0.28 0.11 22.3/2.6 ClNa
III  6190 3170 6220 969 305 

2014 16862 78.7 8.5/0.12  0.02/1.0 ClNa
III 4.1/41 8576 1504 4496 1031 146 

2015 17900 95.5 7.3/0.06 0.20 0.05/0.06 ClNa
III 1.5/85 9831 2260 4501 1470 268 

2016 20586 101.2 7.9/0.08 0.35 0.1/0.05 ClNa
III 1.5/115 11806 535.8 5595 1141 537 

2017 14058 71.6 8.3/0.06 0.10 0.05/0.06 ClNa
III 5/66.3 7672 1027 3538 902 323 

2018 16589 82.5 7.4/0.77 1.60 0.02/0.05 ClNa
III 1.5/160 8852 1173 4287 1008 390 

2019 18212 96.7 7.3/0.33 0.86 0.07/0.46 ClNa
III 1.5/155 9845 1365 4490 1308 385 

2020 18373 111.4 7.5/0.60 1.00 0.05/0.01 ClNa
III 2.0/151 10202 1340 4443 1441 481 

2021 17905 97.0 7.2/0.05 1.00 0.1/0.80 ClNa
III 1.5/189 9859 1264 4649 972 591 

2021.XI 18828 147 7.4/- 1.20 0.0/0.0 ClNa
III 0/177 10650 3800 5399 1733 736 

OTMB16-79 /гүн-2.2 м/ 

2016 556 2.71 8.2/2.37 0.3 0.25/0.16 XNa
II 3/143 126 139 150 42 7.5 

2017 437 2.55 8.0/0.83 <0.1 <0.05/0.5 XNa
II 1.5/158 131 140 152 40 6.9 

2018 792 4.34 8.1/0.70 0.11 <0.05/0.1 SNa
II 1.5/227 78 301 201 69 10.3 

2019 2309 15.50 8.3/0.30 <0.1 0.05/0.01 SClNa
II 10/287 501 806 471 165 40 

2020 2785 20.70 8.0/1.0 <0.1 0.05/0.01 ClNa
II 6.0/356 826 819 468 351 52 

2021 4580 31.15 7.7/1.1 1.2 0.05/0.01 ClSNa
II 1.5/419 1207 1426 873 495 78 

2021.XI 5087 44.30 7.8/- 0.0 0.0/0.0 ClNaCa
III 0/494 1782 1400 993 711 107 
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төрлийн, маш хатуу, шорвог устай байв. Харин мониторингийн цооногийн гүний усанд 
өөрчлөлт ороогүй, OTMB15-61 цооногийн ус анхнаасаа эрдсийн өндөр агууламжтай байсан 
нь шинжилгээний дүнгээс харагдаж байна.  

Хүснэгт 4.24. Эргэлтийн болон мониторингийн цооногийн усны бичил элементийн дүн  

д/д 
Шинжилсэн үзүүлэлтүүд 

мкг/л 
MNS 6148:2010 

Хаягдлын 
сангийн ус 

OTMB15-61 OTMB16-79 

1 Ag (Мөнгө) 100 0.3 0.3 <0.2 

2 Al (Хөнгөнцагаан) 500 <10 <10 <10 

3 As (Хүнцэл) 10 29.2 155 27.2 

4 Ва (Бари) 2000 16 143 37 

5 Ве (Биндэр) 1 <0.1 <0.1 <0.1 

6 Bi (Висмут)  <0.01 <0.01 <0.01 

7 Cd (Зөөлөн цагаан) 3 0.54 0.05 0.02 

8 Ce (Цери)  <0.05 <0.05 <0.05 

9 Co (/Албин)  1.71 5.49 1.62 

0 Cr (Хром)-нийт 70 <10 <10 <10 

11 Cs (Цези)  1.59 0.148 0.008 

12 Cu (Зэс) 1000 <5 <5 <5 

13 Dy (Диспрози)  0.018 0.002 <0.001 

14 Er (Эрби)  0.018 0.001 <0.001 

15 Eu (Европи)  0.01 0.02 0.01 

16 Fe (Төмөр) 300 <50 <50 <50 

17 Ga (Галли)  0.89 0.8 0.03 

18 Gd (Гадолини)  0.03 <0.003 0 

19 Hg (Мөнгөн Ус) 2.0 <0.5 <0.5 <0.5 

20 Hf (Гафни)  0.993 0.033 0.033 

21 Ho (Гольми)  0.01 0.001 <0.001 

22 In (Инди)  0.001 0.001 <0.001 

23 La (Лантан)  0.51 0.09 0.02 

24 Lu (Лютеци)  0.004 <0.002 <0.002 

25 Mn (Манган) 100 41 36289 22 

26 Mo (Анзан) 40 2110 84.1 10.8 

27 Nb (Ниоби)  0.06 0.16 0.12 

28 Nd (Неодим)  0.06 0.02 <0.01 

29 Ni (Диц) 100 12.7 63.7 22 

30 P (фосфор) 1142 <50 <50 <50 

31 Pb (Хар тугалга) 50 <0.5 <0.5 <0.5 

32 Pr (Празеодим)  <0.006 <0.006 <0.006 

33 Rb (Рубиди)  54.6 14.2 0.76 

34 Sb (Хэврэг цагаан)  4.3 0.5 0.2 

35 Sc (Сканди)  1 2 3 

36 Se (Селен) 40 0.5 <0.2 <0.2 

37 Sm (Самари)  0.03 0 0.01 

38 Sn (Цагаантугалга)  0.4 <0.1 <0.1 

39 Sr (Стронци) 2000 11254 44049 5579 

40 Ta (Тантал)  0.245 0.12 0.162 

41 Tb (Терби)  0.01 <0.002 <0.002 

42 Te (Теллур)  <0.1 <0.1 <0.1 

43 Th (Тори)  0.87 <0.002 <0.002 

44 Ti (Титан)  <10 <10 <10 

45 Tl (Талли) 0.5 0.04 0.01 0.01 

46 Tm (Тули)  0.01 0 <0.001 

47 U (Уран) 20 0.91 24.9 47.6 

48 V (Ванади)  <10 <10 <10 

49 Y (Иттри)  0.631 0.299 0.048 

50 Yb (Иттерби)  0.01 0 0 

51 W (Вольфрам)  8.5 5.16 3.17 

52 Zn (Цайр) 5000 <5 <5 <5 

53 Zr (Циркони)  1.95 0.4 0.36 
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Хаягдлын сангийн ус болон сангаас дооших мониторингийн цооногийн усанд 53 бичил 
элементийг Олон Улсын сүлжээ лаборатори болох “SGS IMME Mongolia” ХХК-ийнн 
лабораторид ICP80T маркийн багажаар шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүнг “Хүрээлэн буй 
орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Усны чанар. Газрын доорх ус 
бохирдуулагч бодис, элементийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” MNS 6148 : 2010 стандарттай 
харьцуулахад Эргэлтийн усанд Хүнцлийн агууламж 2.9 дахин, Анзаны агууламж 52.7 
дахин, Стронцийн агууламж 5.5 дахин, OTMB15-61 гүний цооногийн усанд Хүнцлийн 
агууламж 15.5 дахин, Манганы агууламж 363 дахин, Анзаны агууламж 2.1 дахин, 
Стронцийн агууламж 22 дахин, OTMB16-79 бага гүний цооногийн усанд Хүнцлийн агууламж 
2.7 дахин, Стронцийн агууламж 2.3 дахин,  Ураны агууламж 2.3 дахин тус тус  их байна.  

4.3.5. Цэвэрлэсэн ахуйн хаягдал усны чанар   

Оюу толгойн уурхайн цогцолборт ашиглагдаж байгаа Ахуйн хаягдал ус цэвэрлэх 4 
байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшинд хөндлөнгийн хяналт хийн, сар тутам химийн болон 
бичил амь судлалын сорьц авч итгэмжлэгдсэн лабораториуд руу илгээж шинжилгээ 
хийлгэдэг байна.  

Цэвэрлэсэн бохир усны чанарыг үнэлэхдээ “Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэрлэсэн 
бохир ус. Ерөнхий шаардлага MNS 4943-2015” стандартад заасан үзүүлэлтүүдийг мөрдлөг 
болгон ажилладаг бөгөөд цэвэрлэгдэн гарсан усыг замын усалгаанд болон хаягдлын 
сангаар дамжуулан баяжуулах үйлдвэрийн технологид 100% ашигладаг байна.  

Хүснэгт 4.25. Цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдэн гарсан усны чанарын үзүүлэлтүүд, мг/л 

 

ЦБ-ийн 

нэр 

ПИЧ 

(Oxid.) 

ХХХ 

(COD) 

БХХ5 

(BOD) 

Фосфор 

(P) 

Аммони 

(NH4
+) 

Нитрит 

(NO2
-) 

Нитрат 

(NO3
-) 

Төмөр 

(Fe) 

Ууссан 

давс 

(TDS) 

MNS 4943 : 
2015 

20 50 20 TP-1.5 TN-15 1 1000 

Оролт 118.4 419 151.5 3.07 50.0 <0.05 <0.01 0.19 3926 

ХААНЗАА 6.24 <20 <3.0 0.68 <0.10 <0.05 0.60 <0.03 3046 

Мазаалай 1 9.60 <20 <3.0 1.63 0.80 0.08 <0.01 <0.03 3228 

Мазаалай 2 12.80 <20 6.06 2.90 3.0 0.20 <0.01 0.15 2430 

Цэвэрлэх  байгууламжид ирж байгаа бохир усыг маш сайн шүүн цэвэршүүлж байгаа нь 
дээрх шинжилгээний дүнгээс харагдаж байна. Бичил амь судлалын шинжилгээгээр 
цэвэрлэгдэн гарсан усанд нян бактери илрээгүй байна. Харин усны анхны найрлагад 
байгаа усны эрдсийг төдийлөн шүүхгүй бөгөөд эрдсийн хэмжээ нь “Оюу толгой уурхайн 
талбарт ахуйн зориулалтаар хэрэглэгдэх ус. Техникийн шаардлага” CS 0387:2017 
байгууллагын стандартын шаардлагын хэмжээнд байна.  

4.4. Нөлөөллийн бүсийн уур амьсгал, гадаргын усны горим, нөөцийн төлөв 

4.4.1. Уур амьсгал, түүний өөрчлөлт ба усан гадаргын ууршил, хур тунадас 

Цаг уурын Даланзадгад станц 1936 оны 10 дугаар сарын 19-нд байгуулагдсан ба өнөөгийн 
байдлаар тус станц нь 8 цаг ба автомат станцаар 1 цаг тутамд ажиглалт хийж байна. Цаг 
уурын Ханбогд станц нь 1975 онд байгуулагдсан бөгөөд өнөөгийн байдлаар тус станц нь 8 
цаг тутамд ажиглалт хийж байна. Баян-Овоо цаг уурын харуул нь 1974 оны 10 дугаар сард 
байгуулагдсан бөгөөд өнөөгийн байдлаар 3 цаг тутамд ажиглалт хийж байна.  

Оюу толгой төслийн сууринд автомат цаг уурын станцыг 2003 онд байрлуулсан ба энэ нь 
хөрсний температур, агаарын температур, харьцангуй чийг, нарны цацраг, салхины хурд, 
чиглэл ба хур тунадасны мэдээг өндөр нарийвчлалтайгаар автоматаар бүрдүүлж байна.16  

 
16 Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойн газар доорх усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, Экотрейд, 2009 он; 
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Даланзадгад өртөөний ажиглалтын мэдээгээр сүүлийн 81 жилийн дундаж агаарын 
температур 4.6°С ба 1933-2017 онд агаарын жилийн дундаж температур 2.72°С, өвлийн 
хамгийн хүйтэн буюу 1 дүгээр сарын дундаж температур 3.0°С, зуны хамгийн дулаан буюу 
7 дугаар сарын дундаж температур 2.4°С-аар нэмэгдэж, хур тунадасны хэмжээ төдийлөн 
өөрчлөлтгүй байна. Ийнхүү өөрчлөлт, түүнтэй уялдаж гарах усны балансын элементүүдийн 
өөрчлөлтийг тайланд тусгаж байвал уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох усны 
менежментийн бодлого, ус хэмнэлт, зохистой ашиглалтын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх 

технологийн шийдэл улам боловсронгуй болно.   

Галба-Өөш-Долоодын говьд усны гадаргын ууршил жилд 1,500 орчим мм бол энэ нь 2046-
2065 оны үед 160-295 мм/жил-ээр нэмэгдэх хандлагатай байна. Харин 2046-2065, 2081-
2100 оны үед дунджаар хур тунадас ялимгүй нэмэгдэх ба үүнтэй уялдан гол мөрний урсац 
төдийлөн нэмэгдэхгүй боловч усан гадаргын ууршил, нийлбэр ууршил нэмэгдэж, голын сав 
газар, нуур, ил усны балансын зарлагын хэсэг үлэмж нэмэгдэх хандлага илэрч байна.17.  

Гүний хоолойн газар доорх усыг 200,000 м3 эзлэхүүнтэй хос усан санд нөөцөлж, түүнээс 
сэлбэлтийн усыг авч, ашиглаж байна. Эдгээр усан сангийн гадаргын талбайг геомембран 
хальсаар хучиж (Зураг 4.24), жилд дунджаар 135,000 орчим м3 хэмжээгээр уурших усыг 
Гүний хоолойн усны ашиглалтаас хэмнэсэн нь Говийн бүсэд усыг зохистой ашиглах, бусад 
уурхай, аж ахуйн нэгжид дэлгэрүүлэх нэн чухал туршлага болжээ. 

Зураг 4.17. Ууршилтаас хамгаалах геомембранаар битүүмжлэгдсэн Төв усан сан  

 

Байгаль орчны менежментийн 2016-2020 оны төлөвлөгөө, тэдгээрийн биелэлтийн тайланд 
хур тунадасны хэлбэлзэл, өөрчлөлтийг сар, сараар тооцож, үр дүнг газар доорх усны 
түвшинтэй харьцуулан графикаар үзүүлж, хэлбэлзлийг хур тунадасны олон жилийн 
дундажтай харьцуулан дүгнэлт өгч байна. Уурхайн талбайд “Campbell scientific” загварын 
цаг уурын автомат станц ажиллуулан цаг уурын үзүүлэлтүүдийг цаг, хоногийн 

давтамжтайгаар тасралтгүй ажиглалт, хэмжилт хийж иржээ.  

Хэмжилзүйн баталгаажуулалтын эрх бүхий БОШТЛ-аар энэ станцын хэмжилзүйн 
баталгаажуулалтыг жил бүр хийдэг байна.   

Түүнчлэн цаг уурын Оюу толгой станцын агаарын температур, хур тунадас, салхины хурд, 
агаарын харьцангуй чийг болон бусад мэдээг Ханбогд өртөөний мэдээтэй харьцуулан 
хоног, сар, жилийн дундаж, үнэмлэхүй их, бага хэмжээ, тэдгээрийн дунжаас хацайх зэргийг 
тайланд оруулжээ.  

Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай Монгол Улсын хуулийн 3.1.1.-д "Ус, цаг уур, 
орчны хяналт шинжилгээ гэдэг нь тогтоосон хөтөлбөрийн дагуу хийн мандал, усан мандал, 
чулуут мандал, шим мандлын байгалийн төлөв байдлын үзүүлэлтүүдийг хэмжин 
тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр зохих шийдэл гаргах үйл ажиллагаа” гэж 
томьёолсон байдаг. Энэ агуулгыг багтаан хяналт шинжилгээг гүйцэд хийх нь чухал юм.  

 
17 Монгол улс: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн Үндэсний III илтгэл, Улаанбаатар, 2018 он. 
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Оюу толгой станцад усны гадаргын ууршлыг дулааны улиралд, сублимацийг хүйтний 
улиралд хэмжиж иржээ. Усны гадаргын ууршил, сублимацийн жилийн нийлбэр 2016 онд 
2,722 мм, жилийн нийлбэр ууршилт энэ нутагт 2,370 мм орчим байдаг хэмээн дүгнэжээ. 
Харин 2017-2020 онд Усны гадаргын ууршлыг хэмжсэн үр дүн Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланд ороогүй байна. Усан сангуудын усны 
гадаргын ууршлыг цаг уурын станцын мэдээгээр тооцоход салхины дундаж хурд, усны 
гадаргын температур, агаарын үнэмлэхүй чийг буюу усны уурын даралт зэрэг мэдээний 

хоног, сар, жилийн дунджийг гаргах шаардлага бий.  

Ууршуур ба Хаягдлын сан, Өтгөрүүлэгчийн болон Ус сэлбэлтийн сан зэрэг ил усны ууршил 
тэдгээр сан тус бүрийн дулааны урсгалын зөрүүтэй байдлаас шалтгаалан ууршуураар 
хэмжсэн ууршил, ил ус, усан сангийн гадаргын ууршлаас хавар, зуны улиралд ямагт их, 

намрын улиралд бага байх ба жилийн нийлбэр ууршлаар ч их байх нөхцөлтэй. 

Цаг уурын Оюу толгой станцад АНУ-д үйлдвэрлэсэн “А” ангиллын ууршуураар усны 
ууршлыг бууруулах туршилтыг 2019 онд хийжээ. Туршилтыг 306 л багтаамж бүхий 1.25 м 
голчтой 2 ууршуурт ус хийж, нэг ууршуурын усны гадаргууг 10 см голчтой 122 ширхэг 
бөмбөлгөөр дүүргэж, хоёр дахь ууршуурыг усаар бөмбөлөггүйгээр дүүргэж байрлуулан 
нийт 55 хоногийн турш зэрэгцээ ууршилт хэмжиж туршилт хийжээ. Туршилтын үр дүн 
энэхүү бөмбөлгийг ашигласнаар ууршилтыг ойролцоогоор 2.4 дахин багасгах боломжтойг 
харуулжээ. Эдгээр ууршуурын ус нь хэмжээний хувьд бага учраас хөрсний гадаргын 

температур, орчны дулааны урсгалын нөлөөгөөр түргэн хугацаанд халж, хөрнө.  

Хаягдлын болон өтгөрүүлэгчийн сангууд зэрэг ил ус ууршууртай харьцуулахад харьцангуй 
удаан халах, хөрөх ба Гүний хоолойн ус, Баяжуулах үйлдвэрт ашигласан ус болон бусад 
ашигласан усаар сэлбэгдэх учраас усны температур дулааны бодит урсгалын нөлөөгөөр 
бага байх нөхцөлтэй. Иймээс эдгээр усан сангийн гадаргаас уурших усны хэмжээ 
ууршуураар хэмжсэн ууршлаас бага байна. Гагцхүү түүнийг Хаягдлын сангийн ус, 
Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлэгч, эргэлтийн усан сан бүрд туршилтаар тогтоох, 
тооцооны арга боловсруулах нь усыг хэмнэх технологийн шийдэл гаргах үндэс болно.    

4.4.2. Нөлөөллийн бүс дэх малчдын худгуудын усны түвшин, Ундай сайрын урсацын 
хяналт шинжилгээ 

Галбын говийн газрын доорх ус ашиглалтаас Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд “Газрын доорх усны 
түвшин бууралтыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байлгаж ашиглах, хяналт шинжилгээ хийх, 
газрын доорх усны ордын Гадаргын усны системд хяналт шинжилгээ хийх” зэрэг арга 
хэмжээг (Экотрейд, 2005) тусгажээ.  

“Оюу толгой” ХХК-ийн "Ундай сайрыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга 
хийх" төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан (“Натур 
фрейндли”, 2012)-д гадаргын болон ул хөрсний усны урсгалыг хэвээр хадгалахын тулд 
өөрчлөгдсөн голдрилын урсгал үндсэн голдрилдоо эргэн нийлж буй эсэхэд хяналт тавих, 
Бор-Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх, голын голдрилын урсацын тохируулга хийсэн 
талбайгаас доош байрлах Хөх хад, Мааньт, Бурхант зэрэг булгуудад байнгын мониторинг 
хийх, нөхөн сэргээлт хийсэн Шинэ Бор-Овоогийн булгийн усанд хяналт-шинжилгээ хийх 
зэрэг ажлуудыг байгаль орчны төлөвлөгөөнд тусгасан байна. 

“Шивээ толгой, Жавхлант, Оюу толгойн уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх Орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр”-т Шинэ Бор-Овоо, Хөх хад, Мааньт, Бурхантын булаг, Хөх хад 
зэрэг нийт 18 худаг, усны нийт 72 цооногт усны түвшин хэмжих болон гадаргын урсцыг 
үерийн үед Ундай сайрын 6 цэгт хэмжих, усны чанар, бактериологийн шинжилгээ хийхээр 
тусгажээ.    

Нөлөөллийн бүс дэх газрын доорх усны түвшин, чанарын хяналт шинжилгээний сүлжээ нь: 

• Гүний хоолойгоос татсан усан хангамжийн шугам хоолойн дагуух хэсэг; 

• Малчдын худгууд; 

• Ундай сайрын голдрилд тохируулга хийсэн хэсэг ба гол дагуух хамгаалалтын хэсэг;  
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• Оюу толгой-Гашуун Сухайтын авто зам дагуух Галбын говийн хэсэг болон Оюу 
толгойн ил уурхай орчмын цооног, худгууд гэсэн 3 хэсэгт багтаж байна.   

Дээрх баримт бичигт үндэслэн 2016, 2017, 2018 онд 292 цооног, 86 гар худаг болон 11 булаг 
шанд буюу нийт 389 уст цэг, 2019 онд 271 цооног, 69 гар худаг болон 11 булаг шанд буюу 
нийт 351 уст цэг, 2020 онд 332 уст цэгийг хамруулан газрын доорх болон гадаргын усны 
хяналт шинжилгээг хийж, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, түүний биелэлтийн 
тайлан, Усны хяналт шинжилгээний тайлан зэргийг жил бүр (2016-2020 он)-ээр 
боловсруулан гаргаж, холбогдох байгууллагад тайлагнажээ (Байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 он) (Хүснэгт 4.26-4.29). 

Газрын доорх усны түвшний хэмжилтийг Ундай сайрын урсцыг хэсэгчлэн шилжүүлэг хийсэн 
ба гол дагуух хамгаалалтын хэсэг, Гүний хоолойгоос татсан усан хангамжийн шугам 
хоолойн дагуух хэсэг, Оюу толгой-Гашуун Сухайтын авто зам дагуух Галбын говийн хэсэг 
болон Оюу толгойн ил уурхай орчмын цооног, худгуудад хийж, уул уурхайн нөлөөгөөр 
малчдын худгуудын усны түвшний горимд байнгын хяналт шинжилгээ хийж иржээ.  

Худгуудын усны түвшний горим сар, улирлын хур тунадасны явц, тэжээлтэй уялдаатай 
байгаа нь уул уурхайн ашиглалтын нөлөөгүйг харуулж байна.  

Ашиглалтын бус цооногуудыг битүүмжилж, Сав газар, орон нутгийн захиргаанд хүлээлгэн 
өгч байгаа нь газар доорх уст үе хооронд цооног дагуу усны механик солилцоо  явагдах 
нөлөөллийг бууруулахад чухал ажиллагаа болсон байна.      

Худаг, цооногийн усны түвшний мэдээг нэгтгэн боловсруулалт хийж, түрэлтийн өндөр, ул 
хөрсний усны ижил түвшний тархцын жил, жилийн зургийг харьцуулан усны түрэлтийн 
өндөр, усны түвшний өөрчлөлтийг тогтоож, шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан уурхайн үйл 
ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөлөл, түүний зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэхэд дүгнэлт 
гаргаж, холбогдох шийдлийн үндэслэлийг Усны хяналт шинжилгээний тайланд тусгах, 
мэдээ боловсруулалтын үр дүнг сайжруулах, мэдээллийн нэгдсэн сантай болох шаардлага 
байна .
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Хүснэгт 4.26. Ундай сайрыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр ба түүний 
биелэлт 

Төлөвлөгөө 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Ундай сайрын дагуух булаг, 
малчдын гар худгууд 11,  
Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, 
Буурлын булаг, Эхэн бурхант, 
Саглагар 
сайрын ус, Хулсан худгийн 
усны түвшин, гар худаг болон 
хяналтын 5 цооног, 
Далангийн ус хуримтлуулах 
цөөрөмд чанарын хяналт 
шинжилгээ 

Ундай сайрын дагуух булаг, 
малчдын гар худгууд 11,  
Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, 
Буурлын булаг, Эхэн бурхант, 
Саглагар сайрын ус, Хулсан 
худгийн усны түвшин, гар 
худаг болон хяналтын 5 
цооног, Далангийн ус 
хуримтлуулах цөөрөмд 
чанарын хяналт шинжилгээ  

Ундай сайрын дагуух булаг, 
малчдын гар худгууд 11,  
Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, 
Буурлын булаг, Эхэн бурхант, 
Саглагар сайрын ус, Хулсан 
худаг усны түвшин,  гар худаг 
болон хяналтын 5 цооног, 
Далангийн ус хуримтлуулах 
цөөрөмд чанарын хяналт 
шинжилгээ 

Ундай сайрын дагуух булаг, 
малчдын гар худгууд 11,  
Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, 
Буурлын булаг, Эхэн бурхант, 
Саглагар сайрын ус, Хулсан 
худаг, усны түвшин, гар худаг 
болон хяналтын 5 цооног, 
Далангийн ус хуримтлуулах 
цөөрөмд усны түвшин, 
чанарын хяналт шинжилгээ 

Ундай сайрын дагуух булаг, 
малчдын гар худгууд 18,  
Хөх хад, Мааньт булаг, Эхэн 
Бурхант, Буурал, Хөх Хадны 
худгийн усны түвшин, гар 
худаг болон хяналтын 5 
цооног, Далангийн ус 
хуримтлуулах цөөрөмд усны 
түвшин, чанарын хяналт 
шинжилгээ 

Гүйцэтгэл 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Ундай сайрын дагуу нийт 40 
мониторингийн уст цэгт 
хэмжилт хийж байна. 
Эдгээрийн 13 нь ажиглалтын 
цооног, 22 нь гар худаг, 7 нь 
булаг задгай юм. Үүнээс 
Ундай сайрын эхэн хэсэгт 7 
гар худаг, 2 задгай байдаг. 
Энэ оны байдлаар Ундай 
сайрын эхэн хэсгийн 
худгуудын хувьд хэвийн 
горимтой байгаа. Энэ жилийн 
хувьд Ундай сайр үерийн 
урсац урссантай холбоотой 6-
р сараас усны түвшин 
дээшилж, бороо ихтэй үеэр 
зарим худгуудын түвшин 
огцом дээшилсэн байдал 
ажиглагдаж байна (График 
100). 

Ундай сайрын дагуу нийт 40 
мониторингийн уст цэгт 
хэмжилт хийж байна. 
Эдгээрийн 13 нь ажиглалтын 
цооног, 22 нь гар худаг, 7 нь 
булаг задгай юм. Үүнээс 
Ундай сайрын эхэн хэсэгт 7 
гар худаг, 2 задгай байдаг. 
2017 оны 8-р сард их хүчтэй 
үер урсаж далангийн хойд 
хэсэгт ус тогтсоноор усны 
түвшин огцом дээшилсэн 
байдал ажиглагдаж байгаа 
бөгөөд өмнөх онуудтай 
харьцуулахад илүү их 
дээшилсэн байгаа нь үерийн 
хэмжээ их байсантай 
холбоотой. 

Ундай сайр нь нийт 120 км 
орчим урт, 1081 км2 ус хурах 
талбайтай бөгөөд ОТ уурхайн 
зөвшөөрөлтэй талбайг 
дайран өнгөрч Галбын говийн 
хуурай нуур хүрч сарнидаг. 
2018 онд 6, 7 болон 8-р сард 
их хэмжээний үер болсон 
бөгөөд үерийн ус сувгаар 
чөлөөтэй нэвтрэн Цанхын 
сайранд нийлж, уурхайн 
талбайг  өнгөрч, Ундай 
сайрын үндсэн голдрилд 
цутгасан байна (33-р зураг). 

2019 онд хур тунадас багатай 
байсантай холбоотой Ундай 
сайр үерлээгүй. 2019 оны 9-р 
сарын байдлаар олон жилийн 
дунджаас маш бага 
хэмжээний хур тунадас 
орсонтой холбоотой Ундай 
сайраар үер урсаагүй.  
Гэсэн хэдий ч 2018 онд олон 
жилийн дунджаас 2 дахин их 
хур тунадас орж олон хоног 
үерлэсний нөлөөгөөр Ундай 
сайрын дагуух 
мониторингийн цэгүүдийн 
усны түвшин тогтвортой 
байна. 

2020 оны нийлбэр хур 
тунадас 9-р сарын 30-ны 
байдлаар Оюу толгой цаг 
уурын станцын мэдээгээр 
122.4 мм буюу олон жилийн 
дунджаас ахиу хур тунадас 
орсон байна. Мөн Ундай 
сайраар их бага хэмжээний 6 
удаагийн үер урссан нь 
тэмдэглэгдсэн 
Байна. Газрын доорх усны 
түвшний ажиглалтын 
зэрэгцээ үерийн тоо, өвлийн 
улиралд халиа тошингийн 
талбайг Дроноор хэмжиж 
эхэлсэн байна.  
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Хүснэгт 4.27. Шивээ толгой, Жавхлант, Оюу толгойн уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр ба түүний биелэлт  

Төлөвлөгөө 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Шинэ Бор-Овоо, Хөх хад, 
Мааньт, Бурхантын булаг, 
Хөх хадны худаг зэрэг нийт 
18 худаг, 72 цооногт усны 
түвшин, булгийн ундарга, 
Ундай сайрын урсцыг 6 цэгт 
(хөндлүүрт) хэмжих, бүх гар 
худаг болон Шинэ Бор-
Овоо, Хөх хад, Мааньтын 
задгай, Эхэн Бурхант, 
Халивын голын худгууд 
зэрэг уст цэгт, Үйлдвэрийн 
усан хангамжийн худгууд, 
үйлдвэрийн хаягдал ус, 
БУЦБ-д орж ирж буй болон 
цэвэршүүлээд гарч буй ус, 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
хаягдал зутан, Хог хаягдал 
булах газрын хяналтын 
цооногуудад усны чанарын 
хяналт шинжилгээ хийх 

Шинэ Бор-Овоо, Хөх хад, Мааньт, 
Бурхантын булаг, Хөх хадны 
худаг зэрэг нийт 18 худаг, 72 
цооногт усны түвшин, Шинэ Бор-
Овоо  булгийн ундарга,  
Ундай сайрын урсцыг 4 цэгт 
(хөндлүүрт) хэмжих,  ашиглагдаж 
буй бүх усны эх үүсвэр, гал 
зуухны угаалтуурын цорго, гар 
худаг булгуудад,  
Шинэ Бор овоо, Хөх хад, 
Мааньтын задгай, Эхэн Бурхант, 
Халивын голын худгууд зэрэг уст 
цэг, Үйлдвэрийн усан хангамжийн 
худгууд, хаягдал усанд, БУЦБ-д 
орж ирж буй болон цэвэршүүлээд 
гарч буй усанд, Баяжуулах 
үйлдвэрийн хаягдал зутан, хог 
хаягдал булах газрын хяналтын 
цооногууд, ХХБ-ийн хяналтын 
цооногуудад усны чанарын 
хяналт шинжилгээ хийх  

Шинэ Бор-Овоо, Хөх хад, 
Мааньт, Бурхантын булаг, Хөх 
хадны худаг зэрэг нийт 18 худаг, 
72 цооногт усны түвшин, Шинэ 
Бор-Овоо булгийн ундарга,  
Ундай сайрын урсцыг 6 цэгт 
(хөндлүүрт) хэмжих, 
ашиглагдаж буй бүх усны эх 
үүсвэр, гал зуухны цорго, гар 
худаг булгуудад, Шинэ Бор-
Овоо, Хөх хад, Мааньтын 
задгай, Эхэн Бурхант, Халивын 
голын худгууд зэрэг уст цэг, 
үйлдвэрийн усан хангамжийн 
худгууд, хаягдал усанд, БУЦБ-д 
орж ирж буй болон 
цэвэршүүлээд гарч буй усанд, 
Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал 
зутан, хог хаягдал булах газрын 
хяналтын цооногууд, ХХБ-ийн  
хяналтын цооногуудад усны 
чанарын хяналт шинжилгээ хийх 

Шинэ Бор-Овоо, Хөх хад, 
Мааньт булаг, Бурхантын, Хөх 
хадны худаг зэрэг нийт 18 худагт 
усны түвшин,  Шинэ Бор-Овоо 
булгийн ундарга, Ундай сайрын 
урсцыг 6 цэгт (хөндлүүрт) 
хэмжих, ашиглагдаж буй бүх 
усны эх үүсвэр, гал зуухны 
угаалтуурын цорго, гар худаг 
булгуудад, Шинэ Бор-Овоо, Хөх 
хад, Мааньтын задгай, Эхэн 
Бурхант, Халивын голын 
худгууд зэрэг уст цэгүүдэд, 
Үйлдвэрийн усан хангамжийн 
худгууд, үйлдвэрийн хаягдал 
усанд, БУЦБ-д орж ирж буй 
болон цэвэршүүлээд гарч буй 
усанд, Баяжуулах үйлдвэрийн 
хаягдал зутан, хог хаягдал 
булах газрын хяналтын 
цооногууд, ХХБ-ийн  хяналтын 
цооногуудад усны чанарын 
хяналт шинжилгээ хийх 

Ундай сайрын дагуух, Ил 
уурхай, Хаягдлын сан 
гэх мэт уурхайн талбайн 
цооногуудын усны 
түвшин, Шинэ Бор-Овоо 
булгийн ундарга, Ундай 
сайрын дагуух 3 цэгт 
(хөндлүүрт) усны урсац, 
ашиглагдаж буй бүх 
усны эх үүсвэр, гал 
зуухны угаалтуурын 
цорго, гар худаг 
булгуудад, БУЦБ-аас 
цэвэрлэгдээд гарч буй 
усанд, Хаягдлын 
удирдлагын төвийн 
хяналтын цооногуудад, 
Хаягдлын сангийн 
хяналтын цооногуудад, 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
хаягдал зутанд усны 
чанарын хяналт 
шинжилгээ хийх 

Гүйцэтгэл 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Шинэ Бор-Овоогийн 
булгийн ундаргыг ус 
халиураар (2013-2016), 
Хаягдлын далангийн 
талбайн 6 цооногт хяналт 
шинжилгээг хийжээ, Голын 
дагуух булгууд устай 
болсон байна. Ил уурхайн 
баруун хэсгээр байрлах 
цооногуудад ГДУ-ны 
түвшний бууралт 

Ундай сайр үерлэхээс хамаарч 
Шинэ Бор-Овоогийн ундарга 
огцом сэргэж,  хамгийн их буюу 
2.45 л/с байна. Ил уурхайн 
баруун хэсгээр байрлах 
цооногуудад ГДУ-ны түвшний 
бууралт харьцангуй их байна. 
Түвшний бууралт 
ил уурхайн зүүн хойно ойр 
байрлах цооногуудад 
ажиглагдаж байгаа бол ил 

Олон жилийн дунджаас 2 дахин 
их хур тунадас орсон бөгөөд ил 
уурхайн баруун талд байрлах 
хоёр цооногийн усны түвшин 
тогтмол буурч байсан бол энэ 
оны долоо дугаар сараас усны 
түвшин 4 м орчим нэмэгдэн, 
эргэн буурч байна. Түвшний 
бууралт ил уурхайн зүүн хойно 
ойр байрлах цооногуудад 
ажиглагдаж байгаа бол ил 

Олон жилийн дунджаас бага хур 
тунадас орсноос усны түвшин 
буурах хандлагатай ба зуны 
сүүлчээр орсон бага зэргийн хур 
тунадасны дараа сэргэсэн 
байна. 8-р сард орсон хур 
тунадасны дараагаар Ундай 
сайр үерлэж урсгалын дагууд 
тогтонги ус ажиглагдав. Будагт 
булаг болон тогтонги ус сэвсгэр 
хурдсаар хучигдсан байна.  

Ундай сайрын дагуу 
нийт 40 уст цэгт хэмжилт 
хийж байна. Эдгээрийн 
13 нь ажиглалтын 
цооног, 22 нь гар худаг, 7 
нь булаг задгай юм. 
Үүнээс Ундай сайрын 
эхэн хэсэгт 7 гар худаг, 2 
задгай байдаг. Ундай 
сайрын дагуух гар 
худгуудын усны түвшин 



“Оюу толгой” төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын тайлан, 2021 он 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61 

 

Хүснэгт 4.28. Гашуун сухайтын дэд бүтцийг барих барилгын болон ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр ба түүний 
биелэлт 

Хүснэгт 4.29. Гүний хоолойн шугам хоолойн ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр ба түүний биелэлт  

Төлөвлөгөө 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Улаан дэл, Баруун суу, Эргэнтовог, 
Шорвог шанд, Бүрхээстэй, 
Сэвхүүл, Гучин-Ус, Хацавчийн ус 
зэрэг уст цэг, Гүний хоолойн ус 
ашиглалтын гүний худгуудын бүсэд 
10 цооногт усны түвшний хэмжилт, 
бүх гар худаг болон Хэвтээ бор 
худаг, Сухай-Ус, Шавагийн худаг, 

Элгэн, Хулгар, Мөнх-Овоо, 
Хайрхан шанд, Улаан толгой, 
Шар хад, Гурван шавагтай, 
Өрөлбө, Булан тойром зэрэг 
уст цэг, Гүний хоолойн ус 
ашиглалтын гүний худгуудын 
бүсэд 10 цооног, бүх гар 
худгуудад усны түвшин, 

Гүний хоолойн ГДУ-ны орд 
орчмын гар худгуудад, ус 
ашиглалтын гүний 
худгуудын бүсэд 10 цооногт 
усны түвшний хэмжилт, бүх 
гар худаг болон Хэвтээ бор 
худаг, Сухай-Ус, Шавагийн 
худаг, Эргийн ус зэрэг 4 гар 

Гүний хоолойн ГДУ-ны 
орд орчмын гар худгууд, 
ус ашиглалтын гүний 
худгуудын бүсэд 10 
цооногт усны түвшин, бүх 
гар худаг болон Хэвтээ 
бор худаг, Сухай ус, 
Шавагийн худаг, Эргийн 

Гүний хоолойн ГДУ-ны орд 
орчмын гар худгууд, Гүний 
хоолойн ашиглалтын худгууд 
болон хяналтын цооногт усны 
түвшин, гар худаг болон булгууд, 
Гүний хоолойн ГДУ-ны орд 
орчмын гар худгууд, Хэвтээ бор 
худаг, Сухай ус, Шавагийн худаг, 

харьцангуй их байна. 
Түвшний бууралт ил 
уурхайн зүүн хойно ойр 
байрлах цооногуудад 
ажиглагдаж байгаа бол ил 
уурхайн төлөвлөгөөт 
талбайгаас хойших 
цооногуудад бууралт 
байхгүй. 

уурхайн төлөвлөгөөт талбайгаас 
хойших цооногуудад бууралт 
байхгүй. 

уурхайн төлөвлөгөөт 
талбайгаас хойших цооногуудад 
бууралт байхгүй байна. 
Шинэ Бор-Овоогийн булгийн 
ундарга хамгийн их 2.6 л/с 
хүрсэн байна. 

олон жилийн дунджаас 
дээгүүр байна. Энэ онд 
усны түвшин олон 
жилийн дунджаас ахиу, 
гэхдээ буурах 
хандлагатай, зуны 
сүүлээр орсон хур 
бороо, үерийн дараа 
сэргэсэн байна. 

Төлөвлөгөө 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Бөгтөр хөөврийн худаг, Дугат, Борхошуу , Гашуунсухай, Хавцал, 
Буландэрс, Даравгайн худагт усны түвшний хэмжилт, Гар худаг 
болон хяналтын 5 цооног, Далангийн ус хуримтлуулах цөөрөмд 
усны чанарын шинжилгээ хийх 

Бөгтөр хөөврийн худаг, Дугат, Бор хошуу, Гашуун 
сухай, Хавцал, Булан дэрс худагт усны түвшний 
хэмжилт, Гар худаг, булгууд,  хяналтын гар худгууд 
болон ус ашиглаж буй худгуудад усны чанарын 
шинжилгээ хийх 

- - - 

Гүйцэтгэл 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Галбын говьд 7 гар худаг, 6 цооногт хяналт шинжилгээ хийж байна. 
Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүртэлх замын дагуу байрлах гар 
худгуудын ихэнхийг нь малчид ашигладаг тул тухайн малчны 
хэрэглээний хэмжээнээс хамаарч, усны түвшин хэлбэлзэж байдаг. 
Усны түвшин тогтвортой байна. 

Галбын говьд 7 гар худаг, 6 цооногт хяналт 
шинжилгээ хийж байна. 

- - - 
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Эргийн ус зэрэг 4 гар худаг, 
Төслийн талбай болон түүний ойр 
орчмын булгууд, цөөрмийн нийт 12 
цэгт, Гүний хоолойн  
8-10 цооногт усны чанарын 
шинжилгээ хийх 

Хэвтээ бор худаг, Сухай ус, 
Шавагийн худаг, Эргийн ус 
зэрэг 4 гар худаг, төслийн 
талбай болон түүний ойр 
орчмын булгууд, цөөрөм 
нийлсэн 12 цэг дээр, Гүний 
хоолойн 8-10 цооногт усны 
чанарын шинжилгээ хийх   

худаг, Төслийн талбай 
болон түүний ойр орчмын 
булгууд, цөөрмийн нийт 12 
цэгт, Гүний хоолойн 8-10 
цооногт усны чанарын 
шинжилгээ хийх 

ус зэрэг 4 гар худаг, 
Төслийн талбай болон 
түүний ойр орчмын 
булгууд, цөөрмийн нийт 
12 цэг, Гүний хоолой 
орчмын 8-10 цооногуудад 
усны чанарын шинжилгээ 
хийх 

Эргийн ус зэрэг гар худаг, Гүний 
хоолойн ашиглалтын 
худгуудад усны чанарын 
шинжилгээ хийх 

Гүйцэтгэл 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Гүний хоолойн орд болон түүний 
тэжээмжийн мужийн хүрээнд 117 
цооног, 54 гар худаг, 4 булагт усны 
хяналт шинжилгээ хийжээ. Эдгээр 
худгуудад гүний усны ашиглалттай 
холбоотой усны түвшний огцом 
бууралт ажиглагдаагүй байна. 
Харин бусад худгуудад хур тунадас 
болон малчдын хэрэглээний 
байдлаас хамаарсан усны түвшний 
бага зэргийн хэлбэлзэл 
ажиглагдсан байна. 

Гүний хоолойн орд болон 
түүний тэжээмжийн мужийн 
хүрээнд 117 цооног, 54 гар 
худаг, 4 булагт усны хяналт 
шинжилгээ хийжээ. Эдгээр 
худгуудад гүний усны 
ашиглалттай холбоотой усны 
түвшний огцом бууралт 
ажиглагдаагүй байна. Харин 
бусад худгуудад хур тунадас 
болон малчдын хэрэглээний 
байдлаас хамаарсан усны 
түвшний бага зэргийн 
хэлбэлзэл ажиглагдсан 
байна. 

Гүний хоолойн орд болон 
түүний тэжээмжийн мужийн 
хүрээнд 117 цооног, 54 гар 
худаг, 4 булагт усны хяналт 
шинжилгээ хийжээ. 

Гүний хоолойн орд болон 
түүний тэжээмжийн 
мужийн хүрээнд 156 
цооног, 51 гар худаг, 3 
булагт усны түвшнийг 
хэмжиж байна. Ордын 
баруун хэсэг нь зүүн 
талтай харьцуулахад 
усжилт багатай, 
ашиглалтаас хамаарсан 
түвшний хэлбэлзэл их, 
баруун хэсгийн төвд байх 
бага гүний уст давхаргын 
усны түвшин ус 
ашиглалттай шууд 
холбоотойгоор бууралт 
болон хэлбэлзэл 
өндөртэй байна. 
Малчдын гар худгийн 
усны түвшин ОЖД-аас их 
байна.  
 

Гүний хоолойн орд болон түүний 
тэжээмжийн мужийн хүрээнд 
одоогоор 156 цооног, 51 гар 
худаг, 3 булаг 3 булагт усны 
түвшнийг хэмжиж байна. 
Баруун хэсгийн төвийн бага гүний 
үндсэн уст давхаргын 
ажиглалтын цооногуудын усны 
түвшин ус ашиглалттай шууд 
холбоотойгоор бууралт болон 
хэлбэлзэл өндөртэй байна. 
Ордын зүүн хэсгийн төвийн бага 
гүний үндсэн уст давхаргын 
цооногийн усны түвшин ус 
ашиглалттай шууд 
холбоотойгоор хэлбэлзэл 
өндөртэй байгаа бол бага гүнд 
тоноглосон цооногийн хувьд 
усны түвшин тогтвортой 
хэлбэлзэл бага байна. 
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Зураг 4.18. Ундай сайрын дунд хэсэг Оюу толгой уурхайн талбайгаас урагш байрладаг 

мониторингийн цооногийн усны түвшин (2013-2017 он) 

 

 

Зураг 4.19. Хаягдлын сангаас доош орших усны хяналтын цооногийн усны түвшин 
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Зураг 4.20. Ундай сайрын дунд хэсэг Оюу толгой уурхайн талбайгаас урагш байрладаг 
мониторингийн цооногийн усны түвшин (2013-2020 он) 

 
“Оюу толгой” ХХК нь БОУТ-ны удирдлагын дүн шинжилгээг жил бүр хийж, тогтолцоог 
сайжруулахад нээгдсэн шинэ боломжуудыг үнэлж, орсон өөрчлөлтийг үйл ажиллагаандаа 
тусгадаг байна. Ингэснээр БОУТ нь дахин төлөвлөлтийн үе шатанд орж, байгаль орчныг 
хамгаалах үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулах боломжтой болж байгаа юм. Дээрх 
бодлогыг цогц дараалалтай авч хэрэгжүүлсний үр дүнд олон улсад зөвшөөрөгдсөн 
менежментийг хэрэгжүүлж буйг батлах батламж болох ISO 14001 сертификатыг 2013 оны 
1 дүгээр сард DNV (Det Norske Veritas) байгууллагаас “Оюу толгой” ХХК-д олгосон байна.  

“Ундай голыг хамгаалах, голын голдрил хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл”, түүний Ундай 
сайрын усны горим, нөөцөд гарсан өөрчлөлтийг тогтоох хяналт шинжилгээний ажлын 
хүрээнд энэ сайрын үерийн усны түвшний хэмжилтийг хийж иржээ. Сайрын ул хөрсний усыг 
голдирлын ёроолын хурдас дахь ус цуглуулах санд хуримтлуулж, усыг яндан хоолойгоор 
хэвгий дагуу урсгаж Шинэ Бор-Овоогийн булгийн урсац болгон сэргэээжээ. Энэ булгийн 
ундаргын хэмжилтийг хийж байна. Өвлийн улиралд энд халиа тошингийн мөсний талбайн 
хэмжилтийг Дроноор зураг авч хийж иржээ. Энэ нь эндхийн мал, хулан, хар сүүлт зэрэг 
амьтад ундаалах усны шинэ эх үүсвэр болж байна. Энд уурхайг Ундайн сайрын үерийн 
урсац, ул хөрсний усны шүүрэлтээс хамгаалах далан, сувгийг байгуулснаас ил уурхай 
орчмын худгуудын усны түвшин буурчээ. Энэ нь уурхайг үерийн урсац, ул хөрсний 
шүүрлийн уснаас хамгаалах үйл ажиллагаа болжээ. Гэхдээ Ундай сайрын урсац, Шинэ Бор-
Овоогийн булгийн ундарга, халиа тошинд байнгын хяналт шинжилгээ хийж, усны горим, 

нөөцийн өөрчлөлтийг илрүүлэх судалгааг хийхийг зөвлөмж болгож байна.     

4.4.3. Хаягдлын сангийн ууршилт, шүүрэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээний үр дүн 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн 2016-2020 
оны тайлангуудад Хаягдлын сангийн усан толионоос уурших ууршилт, хаягдлын сангийн 
шүүрэлтэд хяналт тавих зорилгоор хийгдэж буй мониторингийн ажлын талаар дэлгэрэнгүй 
оруулж, дараах үр дүнгүүдийг онцолсон байна. Үүнд:     

• 2013 оноос Хаягдлын 1-р санг ашиглаж эхэлсэн нь хаягдлын санд их хэмжээний 
талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж, 2020 оны байдлаар 
Хаягдлын сангийн нийт талбайн 6 орчим хувьд нь усан гадаргуу үүссэн байна.  
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• Хаягдлын сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хаягдал хаях шугам хоолойг 
нэмэгдүүлж, хаягдал хураах горимыг оновчтой зохион байгуулснаар хаягдлын налуу 
жигд болж, хатуу хэсгүүдийн туналт сайжирч, эргүүлэн татах ус тунаах цөөрөмд 
саадгүй ирэх болсон. Ингэснээр Хаягдлын санд үүсэх усан толиог аль болох бага 
байлгаж, зөвхөн эргүүлэн татах усны цөөрмийн орчимд устай байлгах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн.  

• Хаягдлын сангийн далангаас урсгалын доош хэсэгт байрлах мониторингийн цооногууд 
(OTMB16-79, OTMB16-81, OTMB11-25)-ад усны түвшний болон чанарын хяналт 
шинжилгээний үр дүнгээр эдгээр цооногуудад шүүрлийн устай холбоотой гэж үзэхээр 

өөрчлөлт ажиглагдаагүй гэж дүгнэжээ.   

• Хаягдлын сан нь цэрдийн шаварлаг хурдсаар хучигдсан талбайд байрладаг учир тус 
талбайн газрын доорх ус хур тунадасны уснаас шууд хамаарах хамаарал бага. 
Хаягдлын сангийн талбайн баруун болон өмнөд хэсгийн Сан-1-ийн мониторингийн 
цооногуудын усны түвшин нэмэгдэх хандлага ажиглагдсан байна. Энэ нь тус талбайд 
байрладаг их хэмжээний шороон далан овоолго бүхий хаягдлын сангаас ирэх 
даралттай холбоотой байх боломжтой.  

• Хаягдлын сангийн баруун хойд хэсэгт байрлах хяналтын цооногуудад далан баригдаж 
эхэлсэнтэй холбоотой усны түвшин нэмэгдэж, жил ирэх тусам далан өндөр болж, нэмж 
хаягдал зутан хүлээж авахын хэрээр усны түвшин өсөж байна.18 

• Хаягдлын сангийн урд далангаас 600 м орчим зайнд байрлах OTRC1549 
мониторингийн цооногийн усны түвшний хэлбэлзлээс харахад далангаас ирэх 
даралтын нөлөөгөөр усны түвшин нэмэгдэх нь бага, харин 2018 онд орсон их 
хэмжээний хур борооны дараа усны түвшин 2 м орчим нэмэгдэж байсан бол 2020 онд 
мөн адил борооны дараа өссөн байна. Эндээс үзэхэд цооногуудын усны түвшин нь хур 
тунадаснаас хамааралтай бөгөөд өөр ямар нэгэн тэжээмж буюу Хаягдлын сангаас 

ямар нэгэн шүүрэл цуглуулах даланг нэвтрэн гарч ирэхгүй байгааг харуулж байгаа юм.  

4.5. Ус хангамж, усны барилга байгууламжуудын ашиглалт  

4.5.1. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн хүчин чадал 

Оюу толгой төслийн ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглагдаж байгаа Гүний хоолойн газрын 
доорх усны ордын ашиглалтын нөөцийг 2015 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 

Усны нөөцийн зөвлөлөөс 918 л/сек-ээр шинэчлэн баталсан.  

4.5.2. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн бүрдэл 

Баяжуулах үйлдвэр болон уурхайн цогцолборт үйл ажиллагаа явуулдаг бүх нэгжүүдийн 
хэрэгцээт усыг цаг тухайд нь найдвартай хангахад ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга 
байгууламж, ус дамжуулах шугам сүлжээний аюулгүй ажиллагаа нэн чухал. Иймээс 
тэдгээрийн төслийн хүчин чадал, техникийн үндсэн шийдэл болон ашиглалтын горим, 
одоогийн ашиглалтын байдалд үнэлгээ өгөх нь Усны аудитын нэг чухал хэсэг юм.           

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж нь гүний худгууд, цуглуулах болон 
дамжуулах шугам, ус нөөцлөх болон даралтат усан сан /лагун/, өргөлтийн насос станц, 
салбар болон түгээх шугам хоолой, алсын хяналт, удирдлагын төв зэргээс бүрдэнэ (Зураг 
4.21.). Үүнд: 

• Баяжуулах үйлдвэр болон унд ахуйд гүний худаг – 28, бусад зориулалтын гүний 
худаг - 4;  

• Эх үүсвэрийн худгуудаас 5 багцад ус цуглуулах шугам хоолой;  

• Гүний 28 худгаас ус цуглуулах шугам хоолойгоор ирсэн усыг 5 багцад хүлээн авч, ус 
дамжуулах гол шугам хоолойд шахах насос станц - 5; 

 
18 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, “Оюу толгой” ХХК, 2020 он. 
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• 5 багцаас ирсэн усыг дамжуулан өргөх насос станцад хүргэх зориулалттай ус 
дамжуулах гол шугам хоолой;  

• Гол шугам хоолойгоор ирсэн усыг дамжуулан өргөх насос станц - 1; 

• Ус хуримтлуулах даралтат, төв усан сан (лагун) – 2; 

• Төв усан сангаас усыг өөрийн даралтаар Оюу толгой уурхайн цогцолборт хүргэх гол 
шугам хоолой;  

• Автомат хяналт, удирдлагын төв зэрэг болно. 

 

Зураг 4.21. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн ерөнхий схем 

4.5.3. Эх үүсвэрийн худгууд 

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос Оюу толгой төслийн ус хангамжид ус авах 
зориулалттай 28 гүний худаг нь 2011-2012 онд ашиглалтад орсон бөгөөд 5 багцад 
хуваагддаг. 1, 2, 3-р багц нь тус бүрдээ гүний 6 худаг (нийт 18 худаг)-тай, 4 ба 5-р багц нь 
тус бүрдээ гүний 5 худагт (нийт 10 худаг)-ай.  

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн худгуудын ашиглалт, засвар үйлчилгээг “Энержи Интернэшнл” 

ХХК гэрээгээр гүйцэтгэдэг.  

Гүний худгуудад 150-190 метрт суурилуулсан SP-160-8N, SP-95-20N,  маркийн, 72-158 
м3/цаг хүчин чадалтай насосуудын тусламжтайгаар усыг 165-284 м гүнээс татаж, цуглуулах 
шугамуудад өгдөг.  

Худгуудын төслийн ундарга 30-40 л/с. Эх үүсвэрийн худгуудын байршлыг Зураг 4.22-т, 
ерөнхий мэдээллийг Хүснэгт 4.30-д тус тус оруулав.   
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Зураг 4.22. Эх үүсвэрийн ашиглалтын худгууд, цуглуулах, дамжуулах шугамын байршлын схем 

 

Хүснэгт 4.30. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн худгуудын ерөнхий мэдээлэл 

Багцын 
дугаар 

Худгийн 
дугаар 

Насосын 
марк 

Насосын 
хүчин 
чадал, 
м3/цаг 

Насосын 
хүчин 
чадал, 

л/с 

Ус 
өргөх 
гүн, м 

Насосын 
гүн, м 

Худгийн 
төслийн 
ундарга, 

л/с 

1-р багц 

GHO1-PBO2 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO1-PBO3 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO1-PBO4 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO1-PBO5 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO1-PBO6 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO1-PBO7 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

2-р багц 

GHO2-PBO1 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO2-PBO2 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO2-PBO3 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO2-PBO4 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO2-PBO6 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO2-PBO7 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

3-р багц 

GHO3-PBO1 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO3-PBO2 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO3-PBO3 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO3-PBO4 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO3-PBO5 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

GHO3-PBO6 SP-160-8N 158 43.9 165.0 150 40 

4-р багц 

GHO4-PBO1 SP-160-8N 158 43.9 165.0 190 30 

GHO4-PBO3 SP-160-8N 158 43.9 165.0 190 30 

GHO4-PBO4 SP-160-8N 158 43.9 165.0 190 30 

GHO4-PBO5 SP-160-8N 158 43.9 165.0 190 30 

GHO4-PBO6 SP-160-8N 158 43.9 165.0 190 30 

5-р багц 

GHO5-PBO1* SP-95-20N 108 30 192 190 15* 

GHO5-PBO2 SP-95-20N 72 20.0 284.0 190 30 

GHO5-PBO3 SP-95-20N 72 20.0 284.0 190 30 
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Багцын 
дугаар 

Худгийн 
дугаар 

Насосын 
марк 

Насосын 
хүчин 
чадал, 
м3/цаг 

Насосын 
хүчин 
чадал, 

л/с 

Ус 
өргөх 
гүн, м 

Насосын 
гүн, м 

Худгийн 
төслийн 
ундарга, 

л/с 

GHO5-PBO5 SP-95-20N 72 20.0 284.0 190 30 

GHO5-PBO6 SP-95-20N 72 20.0 284.0 190 30 

Тайлбар: GHO5-PBO1* ундарга багатай худаг 

Зураг 4.23. Худгийн тоног төхөөрөмж, тоноглолын суурилуулалт 

Оюу толгой-Гашуун Сухайтын авто зам, барилгын ажил Ханбогд сум дахь Байгалийн 
ургамлын үржүүлгийн газар болон Оюу толгой уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд нийт 4 
гүний худаг ашиглагдаж байна. Эдгээр худгуудын ерөнхий мэдээллийг Хүснэгт 4.31-д 
оруулав. 

Хүснэгт 4.31. Оюу толгой төслийн эзэмшлийн бусад худгуудын ерөнхий мэдээлэл 

д.д. 
Худгийн 
дугаар 

Яндан 
суулгасан 

гүн, м 

Ундарга, 
л/с 

Насосны 
хүчин 

чадал, м3/ц 
Зориулалт  

1 GGW32  100 1.2 20 
Оюу толгой-Гашуун Сухайтын авто 
зам, барилгын ажлын хэрэгцээнд 

2 OTRC-1135 100 1 20 Оюу толгойн уухайн талбайн усны 
хэрэгцээнд 3 OTRC-1395 94 2.5 20 

4 MR-HB-08 150 4.0 - 
Ханбогд сум дахь байгалийн 
ургамлын үржүүлгийн талбайн 
усалгаанд 

“Оюу толгой” ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн Усны багийн өгсөн мэдээллээр 2016-2020 
онуудад эх үүсвэрийн худгууд ямар нэгэн доголдолгүй хэвийн ажилласан, харин дараах 8 

худагт гүний насосыг сольсон (Хүснэгт 4.32.) байна.  

Хүснэгт 4.32. Зарим худгуудад насос сольсон тухай мэдээлэл 

д.д. Худгийн дугаар 
Худгийн 
байршил  

Ашиглалтад 
орсон он 

Худгийн насос сольсон 
огноо  

1 GH03-PB06 3-р багц 2012 2014.03.04 

2 GH01-PB07 1-р багц 2012 2014.08.27 

3 GH03-PB04 3-р багц 2012 2015.08.24 

4 GH05-PB03 5-р багц 2011 2016.04.20 

5 GH02-PB01 2-р багц 2012 2016.10.26 

6 GH05-PB05 5-р багц 2011 2017.01.21 

7 GH04-PB04 4-р багц 2012 2020.08.13 

8 GH02-PB06 2-р багц 2012 2021.09.15 
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Аудитын баг төслийн талбарт очиж хянан магадалгаа хийсэн 2021 оны 11 дүгээр сарын 17-
22-ны байдлаар Гүний хоолойн ус хангамжийн эх үүсвэрийн болон бусад зориулалтаар 
ашиглагдаж байгаа гүний худгууд зураг төслийн дагуу бүрэн тоноглогдсон, ашиглалтын 
үеийн техник технологийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангагдаж байгаа 
бөгөөд үйл ажиллагааг хяналт, удирдлагын төвөөс хянаж зохицуулах бүрэн боломжтой. 

Ашиглалтын явцад зарим ундарга багатай гүний худгуудын мониторинг хийж буй дүгнэлтэд 
үндэслэн технологийн тохируулга хийх шаардлага гарах боломжтой. 

4.5.4. Эх үүсвэрийн худгуудын ус олборлолтын тоолууржуулалт 

Оюу толгой төслийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн болон бусад зориулалтаар ашиглагдаж 
байгаа гүний худаг бүрд баталгаажуулалт хийгдсэн усны тоолуур ашиглаж байна. 
Стандартчилал хэмжил зүйн газрын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/255 
тушаалыг үндэслэн ХБНГУ-ын “ABB” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь салбарт 
үйлдвэрлэсэн “Process Master FEP 311” маркийн цахилгаан соронзон тоолуурын загварын 
туршилт, баталгааны гэрчилгээний хугацааг 5 жилийн хугацаатай сунгуулсан байна. Усны 
тоолуурууд болон тэдгээрийн баталгаажуулалтын мэдээллийг Хүснэгт 4.33-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 4.33. Гүний худгуудын тоолууржуулалтын мэдээлэл  

д.д. 
Тоолуурын 

Диаметр 
Тоолуурын 

Үйлдвэрлэгчийн  
нэр 

Баталгаажуулалт,  огноо 

байршил 
марк, серийн 

дугаар 
хийгдсэн дуусах 

1 GH01-PB02 2016491348 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

3/26/2020 3/26/2022 

2 GH01-PB03 2016491344 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

3/26/2020 3/26/2022 

3 GH01-PB04 2016491345 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

3/26/2020 3/26/2022 

4 GH01-PB05 2016491347 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

3/26/2020 3/26/2022 

5 GH01-PB06 2016491343 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

3/26/2020 3/26/2022 

6 GH01-PB07 2019221245 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

4/1/2020 4/1/2022 

7 GH02-PB01 2012200283 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

4/16/2020 4/16/2022 

8 GH02-PB02 2012200286 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

4/16/2020 4/16/2022 

9 GH02-PB03 2012200281 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

4/16/2020 4/16/2022 

10 GH02-PB04 2012200288 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

4/16/2020 4/16/2022 

11 GH02-PB06 2012200282 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

4/16/2020 4/16/2022 

12 GH02-PB07 2012200287 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

4/16/2020 4/16/2022 

13 GH03-PB01 6711070996 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

5/15/2020 5/15/2022 

14 GH03-PB02 6711070998 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

5/15/2020 5/15/2022 

15 GH03-PB03 6711110665 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

5/15/2020 5/15/2022 

16 GH03-PB04 6711070994 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

5/15/2020 5/15/2022 

17 GH03-PB05 72012200289 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

5/15/2020 5/15/2022 

18 GH03-PB06 6711070997 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

5/15/2020 5/15/2022 

19 GH04-PB01 6711071002 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/16/2020 6/16/2022 
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д.д. 
Тоолуурын 

Диаметр 
Тоолуурын 

Үйлдвэрлэгчийн  
нэр 

Баталгаажуулалт,  огноо 

байршил 
марк, серийн 

дугаар 
хийгдсэн дуусах 

20 GH04-PB03 6711110664 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/16/2020 6/16/2022 

21 GH04-PB04 6711071003 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/16/2020 6/16/2022 

22 GH04-PB05 672012200290 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/16/2020 6/16/2022 

23 GH04-PB06 6711071000 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/16/2020 6/16/2022 

24 GH05-PB01 6711121179 150(6”) (Shanghai) Ltd 6/25/2020 6/25/2022 

25 GH05-PB02 6711121180 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/25/2020 6/25/2022 

26 GH05-PB03 6711121181 150(6”) (Shanghai) Ltd 6/25/2020 6/25/2022 

27 GH05-PB05 6711110663 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/25/2020 6/25/2022 

28 GH05-PB06 6711121183 150(6”) 
ABB Engineering 
(Shanghai) Ltd 

6/25/2020 6/25/2022 

29 MR-HB-08 1911001853 50 мм Zenner 1/2/2020 1/2/2022 

30 GGW32 1704000027 50 мм DH 10/24/2019 10/24/2021 

31 OTRC-1135 1911001819 50 мм Minol 1/2/2020 1/2/2022 

32 OTRC-1395 1911001824 50 мм DH 1/2/2020 1/2/2022 

4.5.5. Ус цуглуулан шахах, дамжуулан өргөх насос станцууд 

Гүний хоолойн ус хангамжийн эх үүсвэрийн 28 худгаас ус цуглуулан шахах насос станц 5, 
цуглуулах шугамаас гол шугамаар ирсэн усыг дамжуулан өргөх насос станц 1 ашиглагдаж 
байна. Цуглуулан шахах болон дамжуулан өргөх насос станцуудад төвөөс зугтах хүчний 
насосууд суурилагдсан.   

Ус цуглуулан шахах насос станц дээр тус бүр нь 400 м3 ус нөөцлөх 2 сантай (5 багц дээр 
нийт 4,000 м3 ус нөөцлөх 10 сантай). Дамжуулан өргөх насос станц нь тус бүр нь 600  м3 

эзлэхүүнтэй ус нөөцлөх 2 сантай (Зураг 4.24).   

Эдгээр насос станцууд нь 2012 онд ашиглалтад орсон бөгөөд зураг төсөлд заасан тооцоот 
хүчин чадал, горимоор хэвийн ажиллаж байна. Эх үүсвэрийн насос станцуудын байршлыг 
Зураг 4.22-д, ерөнхий мэдээллийг Хүснэгт 4.34-д тэдгээрийн ашиглалтын байдалд 
Аудиторын өгсөн үнэлгээг Хүснэгт 4.41-д тус тус үзүүлэв.  

 Хүснэгт 4.34. Эх үүсвэрийн насос станцуудын ерөнхий мэдээлэл  

д.д. 
Насос 

станцын 
нэр 

Байршил 
Насосын 

тоо 

Насосын 
хүчин 

чадал, л/с 
Зориулалт 

1 

Ус 
цуглуулан 

шахах 
I насос 
станц 

1-р багц 
дээр 

3 
Qmax = 120 

Qmin = 69.5 

GHO1-PBO2, GHO1-PBO3, GHO1-
PBO4,  GHO1-PBO5, GHO1-PBO6, 
GHO1-PBO7 дугаартай худгуудын 
усыг 1-р багц дээр цуглуулан ус 
дамжуулах гол шугам хоолойд өгөх 

2 

Ус 
цуглуулан 

шахах 
II насос 
станц 

2-р багц 
дээр 

3 
Qmax = 120 

Qmin = 69.5 

GHO2-PBO1, GHO2-PBO2, GHO2-
PBO3, GHO2-PBO4, GHO2-PBO6,  
GHO2-PBO7 дугаартай худгуудын 
усыг 2-р багц дээр цуглуулан ус 
дамжуулах гол шугам хоолойд өгөх 

3 

Ус 
цуглуулан 

шахах 
III насос 

станц 

3-р багц 
дээр 

3 
Qmax = 120 
Qmin = 69.5 

GHO3-PBO1, GHO3-PBO2, GHO3-
PBO3, GHO3-PBO4, GHO3-PBO5, 
GHO3-PBO6 дугаартай худгуудын 
усыг 3-р багц дээр цуглуулан ус 
дамжуулах гол шугам хоолойд өгөх 
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д.д. 
Насос 

станцын 
нэр 

Байршил 
Насосын 

тоо 

Насосын 
хүчин 

чадал, л/с 
Зориулалт 

4 

Ус 
цуглуулан 

шахах 
IY насос 

станц 

4-р багц 
дээр 

2 
Qmax = 150 

Qmin = 86.85 

GHO4-PBO1, GHO4-PBO3, GHO4-
PBO4, GHO4-PBO6 дугаартай 
худгуудын усыг 4-р багц дээр 
цуглуулан ус дамжуулах гол шугам 
хоолойд өгөх 

5 

Ус 
цуглуулан 

шахах 
Y насос 
станц 

5-р багц 
дээр 

2 
Qmax = 150 

Qmin = 86.85 

GHO5-PBO1*, GHO5-PBO2, GHO5-
PBO4, GHO5-PBO6, GHO1-PBO7 
дугаартай худгуудын усыг 5-р багц 
дээр цуглуулан ус дамжуулах гол 
шугам хоолойд өгөх 

6 

Дамжуулан 
өргөх 
насос 
станц 

Ус 
дамжуулах 

гол 
хоолойн 

62.57 км-т 

4 
Qmax = 300 

Qmin = 260 

5 багцаас гол шугам хоолойгоор 
ирсэн усыг  Төв усан сан хүртэл өргөх   

4.5.6. Ус цуглуулах болон дамжуулах шугам хоолой 

Ус хангамжийн эх үүсвэрийн 25 худгаас 5 багцад ус цуглуулах шугам хоолой нь 2012 онд 
ашиглалтад орсон, нийт 88 км урттай, Ø 250 мм голчтой, хүчилтгэсэн хуванцар полиэтилин 
(HDPE) хоолой юм.  

Төв усан сан (Лагон)-д ус дамжуулах гол шугам хоолой нь мөн 2012 онд ашиглалтад орсон 
бөгөөд 62.51 км урттай, Ø 500-900 мм голчтой, цементен доторлогоотой зөөлөн ширмэн 
хоолой (Ductile Iron Cement Lined Pipe-DICLP) юм. Тус шугам хоолойн үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 4.35-д оруулав.  

Хүснэгт 4.35. Ус дамжуулах гол шугам хоолойн ерөнхий мэдээлэл  

д.д. Гол шугам хоолой 

Үндсэн үзүүлэлт 

Голч, мм Урт, км 
Тооцоот 

зарцуулаг, л/с 

1 1-2-р өргөх станц хооронд Ø 500 L = 3.677 Qmax = 240 

2 2-3-р өргөх станц хооронд Ø 700 L = 5.455 Qmax = 480 

3 3-4-р өргөх станц хооронд Ø 800 L = 10.249 Qmax = 720 

4 4-5-р өргөх станц хооронд Ø 800 L = 7.829 Qmax = 810 

5 
5-р өргөх станцаас Дамжуулан өргөх насос 
станц хүртэл  

Ø 900 L = 4.129 Qmax = 900 

6 
Дамжуулан өргөх насос станцаас Төв усан 
сан хүртэл  

Ø 900 L = 31.174 Qmax = 900 

Нийт: Ø 500-900 Lнийт = 62.513 Qmax = 240-900 

 

Ус цуглуулах болон дамжуулах гол шугам хоолойн байршлын ерөнхий схемийг Зураг 4.21-
д үзүүлсэн болно.   

Төв усан сангаас Оюу толгой уурхайн цогцолборт ус дамжуулах хос шугам хоолой нь 2012 
онд ашигласанд орсон, 4.65 км урттай, Ø 900 мм голчтой, мөн цементэн доторлогоотой 
зөөлөн ширмэн хоолой (DICLP) юм. Тус хос шугам хоолой нь зэрэгцээ ажиллахгүй байх 
горимтой (нэг нь нөөц) бөгөөд нэг шугам дангаараа ажиллахад ус дамжуулах хүчин чадал 
буюу зарцуулга Qmax = 745 л/с.19 

Аудитын баг төслийн талбарт ажиллаж, хянан магадалгаа хийх үеэр буюу 2021 оны 11 
дүгээр сарын 18-ны өдөр Төв усан сан, ус дамжуулах гол шугам хоолойн ашиглалтын 
байдалтай танилцахад усан сангийн гаргалгааны Ø 900 мм-ийн шугам гэмтлийн улмаас 
засвартай байлаа.  

 
19 Оюу толгойн ус хангамжийн шугам хоолойн төсөл, “Престиж инженеринг” ХХК, “Yellow Enginering” Co 
LTD, 2010 он. 
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“Оюу толгой” ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн Усны багийн өгсөн мэдээллээр 2020 оны 
11 дүгээр сарын 25-ны өдөр уг гэмтэл гарсан бөгөөд Төв усан сангаас ус дамжуулах шугам 
эхэн хэсэгтээ суулт өгч, гэмтэл (шугам хоолой хагарсан) үүссэнээс тухайн хэсэгт усны 
алдагдал гарсныг илрүүлэн, хагарсан шугамыг солих ажил хийгдэж байгаа ч цаг хугацааны 
хувьд удаашралтай, ашиглалтад хараахан ороогүй байв.  

Ус дамжуулах гол шугам хоолойд тус бүр 500-600 м зайд VonRoll–ийн, нийт 126 ширхэг 
шугамын алдагдлын мэдээлэл цуглуулагч (logger) багаж суурилуулан, 7 хоног тутамд 
мэдээллийг тус багажаар авдаг болсон нь шинэлэг бөгөөд ач холбогдолтой ажил юм. 
Шугам хоолойн ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангах юүлэх худаг, хий гаргагч, засвар 
үйлчилгээний таслах хаалт бүхий байгууламж зураг төслийн дагуу тоноглогдсон байна. 

4.5.7. Төв усан сан   

Оюу толгой төслийн хэрэгцээт усыг хуримтлуулах, нөөцлөх зориулалттай Төв усан сан 
(Лагон) нь уурхайн цогцолбороос хойд зүгт 4.5 км зайнд байрладаг, тус бүр нь 200,000 м3 
эзлэхүүнтэй хос усан сан юм. Ашиглалтын горим нь усан сангийн нийт эзлэхүүний 80 %-
иас доошгүй хувийн дүүргэлттэй байх нөхцөлийг хангах ёстой.20    

Төв усан сан нь амсарын хэсгээрээ 206.0 x 164.0 м, ёроолын хэсгээрээ 120.0 х 89.0 м 
хэмжээтэй, дундаж гүн 12.5 м, усны ууршилт, шүүрэлтээс бүрэн хамгаалах геомембранаар 
битүүмжлэгдсэн. Усан сангийн амсрын тэмдэгт 1,222.5м, ёроолын тэмдэгт 1,210.0 м, усны 
хамгийн их түвшин 1,221.0 м. 21  

Төв усан сангийн дэргэд ослын үед технологийн усыг юүлэн нөөцлөх 1,000 м3 эзлэхүүнтэй 
нөөцийн усан сантай (Зураг 4.24.).  

                                                                                                                                                                     

Зураг 4.24. Төв усан сан 

 
20 Усны аудитын тайлан, 2016 он; 
21 Хиймэл нуурын хөвүүр болон хүндрүүлэгчийн байгуулалт, огтлол, зураг төсөл, “Престиж групп” 2010 он. 
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Дамжуулан өргөх насос станцаас гол шугам хоолойгоор ирсэн усыг Төв усан санд хүлээн 
авч, хуримтлуулан Ø 900 мм голчтой хос шугам хоолойгоор, өөрийн урсгалаар нь уурхайн 
цогцолборт хүргэдэг. Төв усан сангийн ашиглалтын менежментийг “Энержи Интернэшнл” 

ХХК гэрээгээр гүйцэтгэж байна.  

Цаашид энэхүү чухал объектыг зохих журмын дагуу харуул хамгаалалттай болгох, 
байгууламжийн найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг 
улам эрчимжүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай.  

 
Зураг 4.25. Төв усан сангийн үйл ажиллагааны ерөнхий схем 

Төв усан сангийн байршлыг Зураг 4.24-д, ерөнхий мэдээлэл болон ашиглалтын байдалд 

Аудиторын өгсөн үнэлгээг Хүснэгт 4.41-д тус тус оруулав. 

4.5.8. Хаягдал өтгөрүүлэх байгууламж  

Баяжуулалтаас гарах хаягдал булингыг өтгөрүүлэх байгууламж нь тус үйлдвэрийн дэргэд 
байрлах ба зэрэгцээ ажиллах, төвийн дамжуулгын гидравлик редуктортэй, тус бүр нь Ø 80 
м голчтой 2 өтгөрүүлэгчтэй. Хаягдал өтгөрүүлэлтийн процесст BASF компанийн магнафлок 
5,250 флокулянт урвалж ашигладаг. Хаягдал булингар шахах Weir 20x18 AHPP маркийн, 
48 м х5,040 м³/цаг хүчин чадалтай 6 насостай.  

Баяжуулах процессын дараах хаягдал булинга буюу хаягдал өтгөрүүлэгчийн тэжээлийн 
хатуулаг 26-28%, өтгөрүүлэгчийн доод бүтээгдэхүүний хатуулаг 61-62 %. Хаягдал булинга 
өтгөрүүлэлтэнд ашигладаг полиакриламидын төрлийн флоккулянт нь баяжмал болон 
хаягдал чулуулгийн гадаргууд наалдах ба байгаль орчин болон хаягдлын сангаас эргүүлэн 
ашиглах эргэлтийн усанд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй. Хаягдал өтгөрүүлэгчийн доод 
бүтээгдэхүүний хатуулаг нэмэгдэх тусам тухайн жилийн халиа ус буюу эргэлтийн ус 
нэмэгддэг.22  

 
22 http://www.tailings.info/basics/history.htm. 

http://www.tailings.info/basics/history.htm
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Хаягдал өтгөрүүлэгч нь Баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтийн усны чухал эх үүсвэр болдог. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны Ус ашиглалтын тайлангаас үзэхэд тухайн хугацаанд 
жилд дунджаар 85.81 сая м3 усыг Хаягдал өтгөрүүлэгчээс татаж, Баяжуулах үйлдвэрийн 
технологит эргүүлэн ашигласан байна. Энэ нь нийт эргэлтийн усны дийлэнхийг буюу 84.7%-
ийг эзэлж байна.    

 Хүснэгт 4.36. Хаягдал өтгөрүүлэх байгууламжаас эргүүлэн ашигласан ус  

Хаягдал өтгөрүүлэгчээс 
эргүүлэн ашигласан 

ус, сая м3/жил 

Хамрах хугацаа 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

77.79 85.44 85.30 89.24 86.26 

 

 

Зураг 4.26. Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэх байгууламж 

http://www.ord.mn/uploads/posts/2017-09/1505285835_23.png
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Хаягдал өтгөрүүлэгчээс гарсан усыг 0.41 км урттай Ø1,300 мм голчтой шугамаар эргэлтийн 
усан санд, эргэлтийн усны насос станцаас 0.53 км урттай Ø1,200 мм шугамаар Баяжуулах 
үйлдвэрт эргүүлэн ашигладаг. Харин өтгөрсөн хаягдлыг 5.6 км урттай Ø 800, 750 мм 

голчтой хос шугамаар Хаягдлын санд дамжуулдаг. 

Баяжуулах үйлдвэрт хаягдал өтгөрүүлэх технологи ашигласны үр дүнд: 

• Эргэлтийн ус ашиглалтыг эрс нэмэгдүүлдэг; 

• Хаягдлын аж ахуйн ашиглалтын зардал буурна; 

• Хаягдлын далангаар нэвчих, шүүрэх усны хэмжээ багассанаар далан сэтрэх, гулсах 
эрсдэл буурна;   

• Хаягдал илүү нягт, хатуугийн агууламж өндөртэй болсноор хаягдлын сангийн эзлэх 
зай талбай багасдаг. 

• Өтгөрүүлсэн хаягдал илүү зуурамтгай, нягт учраас дээд өнгөн хэсэг нь бат бөх хатуу 
өрөм тогтож хатдаг учир тоосжилт үүсэх эрсдэл буурдаг байна. 

4.5.9. Дулааны станцын ус хангамж .........................................................................................  

“Оюу толгой” ХХК нь ус ашиглах гэрээний дагуу жил бүр ус ашиглах зориулалт бүрээр 
дүгнэлт гаргуулан мөрдөж ажиллаж байна. Дулааны станцын технологийн хэрэгцээний 
гүний худаг 2019 оноос ашиглагдахгүй болсноор станцын ус сэлгэлтийн хэрэгцээ Гүний 

хоолойн ус хангамжийн эх үүсвэрээс хангагдаж байна. 

Дулааны станцад 7 хоногт дунджаар 60 м3 ус сэлгэлтэд хэрэглэж байгаа бөгөөд ус 
зөөлрүүлэх өндөр хүчин чадлын төхөөрөмж суурилуулан ажиллуулж байгаагаас гадна 720 
м3 бүхий иж бүрэн галын систем зураг төслийн дагуу суурилагдан ашиглагдаж байна. Ус 
хэрэглээг бүрэн тоолууржуулсан байна. Станцын ус хангамж, ариутгах татуургын 
байгууламж, тоног төхөөрөмж ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангаж байна. 

4.5.10. Эргэлтийн ус хангамжийн шугам сүлжээ, усан сан, насос станц  

Өнгөрсөн 5 жилд буюу 2016-2020 онд “Оюу толгой” төсөл нь нийт ашигласан усныхаа 86.11-
87.69 %-ийг эргүүлэн ашигласан байна. Энэхүү аудитын тайлангийн 4.5.8, 4.9.1-р дэд 
хэсгүүдэд дурдсанчлан эргэлтийн усны гол эх үүсвэр нь Хаягдал өтгөрүүлэх байгууламж 
болон Хаягдлын сан юм. Уурхайн хотхонуудын ахуйн хаягдал усыг цэвэрлэн цэвэрлэх 
байгууламжуудаас цэвэрлэгдэн гарсан болон зарим тохиолдолд Дулааны станц (хаягдал 
ус)-ын усыг мөн Хаягдлын санд нийлүүлж, тэндээсээ Баяжуулах үйлдвэрийн технологит 
эргүүлэн ашигладаг. Эргэлтийн ус хангамжид ашиглагдаж байгаа шугам хоолой, усан сан, 
насос станцуудын ерөнхий мэдээллийг Хүснэгт 4.37-д үзүүлэв. 

 Хүснэгт 4.37. Эргэлтийн усны шугам хоолой, усан сан, насос станцын ерөнхий мэдээлэл 

д.д. Мэдээлэл Байршил Тайлбар 

1 
Хаягдал өтгөрүүлэгчээс Эргэлтийн 
усан санд ус дамжуулах шугам 
хоолой (L=0.41км, Ø1,300 мм) 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

урд 

Хаягдал өтгөрүүлэгчээс гарсан 
шугам нь цуглуулах танк 1-т 
холбогдоно. Цуглуулах танкнаас 2 
шугам тус тусдаа 2 эргэлтийн усан 
санг тэжээдэг. 

2 

Хаягдлын сангаас Эргэлтийн усан 
санд ус дамжуулах шугам хоолой 
(L=4.66км, Ø 650мм; L=3.37км, Ø 
700мм) 

Хаягдлын 
сангаас 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

урд 

  

3 

Хаягдлын сангийн тунаах цөөрмөөс 
Баяжуулах үйлдвэрт эргэлтийн ус 
татах насос, (марк ITT Goulds 
20CHG , хүчин чадал 734 м³/цаг ) 

Хаягдлын 
сангийн зүүн 

хойно 

Насосны хүчин чадлыг нэг 
насосоор орууллаа. Нийт 3 насос 
суурилагдсан. 



“Оюу толгой” төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын тайлан, 2021 он 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

76 

д.д. Мэдээлэл Байршил Тайлбар 

4 
Эргэлтийн усан сан (2 x107 x138м, 
усны гүн 9 м, V=180,392 м³) 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

урд 
  

5 
Эргэлтийн усны насос станц, (марк 
ITT Goulds VIC-L/32GHC, хүчин 
чадал 3,133 м³/цаг ) 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

урд 

Насосны хүчин чадлыг нэг 
насосоор орууллаа. Нийт 8 насос 
суурилагдсан. Мөн өндөр 
даралтын 2 насос суурилагдсан, 
нэг насосны хүчин чадал 2,110 
м³/цаг. 

6 
Эргэлтийн усан сангаас Баяжуулах 
үйлдвэрт ус дамжуулах шугам 
хоолой (L=0.53 км, Ø1,200 мм) 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

урд 
  

7 

Хаягдал өтгөрүүлэгчээс гарсан 
зутанг Хаягдлын санд дамжуулах 
хос шугам (L=0.5 км, Ø900 мм; L=4.3 
км, Ø800 мм; L=0.78 км, Ø750 мм ) 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
урд талаас 
Хаягдлын 
сангийн 

баруун хойд 
булан 

  

8 

Ахуйн хаягдал ус цэвэрлэх 
байгууламжуудаас цэвэрлэгдэн 
гарсан усыг Хаягдлын санд 
дамжуулах шугам  (L=1.5 км, Ø150 
мм; L=0.7 км, Ø200 мм; L=3.9 км, 
Ø250 мм ). 

Оюут кэмпээс 
Хаягдлын сан 

хүртэл 

Оюут кэмпийн Төв цэвэрлэх 
байгууламжаас тооцов. Манлай 
кэмпийн цэвэрлэх байгууламжаас 
ирсэн усыг дундаас нь нэмж 
шахдаг.  

 

Зураг 4.27. Баяжуулах үйлдвэрийн Эргэлтийн усан сан 
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4.6. Хаягдал ус цэвэрлэгээ, ариутгах татуургын шугам сүлжээ 

4.6.1. Хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжууд 

2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Оюу толгой төслийн хүрээнд ахуйн хаягдал ус 
цэвэрлэх “Оюу” төв цэвэрлэх байгууламж, Манлай-1, Манлай-2 хотхонд тус бүр 1, Эрчим 
хотхонд 1, нийт 4 цэвэрлэх байгууламж ашиглагдаж байна. Харин Ханбумбат нисэх 
буудлын цэвэрлэх байгууламжийг усны хэрэглээнээс шалтгаалан түр хугацаагаар 
ажиллуулахгүй байгаа. Цэвэрлэх байгууламжуудын техникийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
Хүснэгт 4.38-д үзүүлэв. Цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээг “ХААНЗАА” ХХК 

гэрэээгээр гүйцэтгэж байна. 

 Хүснэгт 4.38. Цэвэрлэх байгууламжуудын техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд 

д.д. 
Цэвэрлэх 

байгууламжийн 
нэр, байршил 

Ашиглалтад 
орсон 

он 

Хүчин чадал, 
м3/хон 

Цэвэрлэ- 
гээний 

арга 

Цэвэрлэ-
гээний 
үр дүн,  

% 

Ашиглалтын 
байдалд өгсөн 

Аудиторын 
үнэлгээ 

төслийн ашиглалтын 

1 
“Оюу” төв 
цэвэрлэх 
байгууламж  

2006 2000 1600 биологи 98.2 Хэвийн 

2 “Манлай” – 1  2008 280 210 биологи 98.1 Хэвийн 

3 “Манлай” - 2 2008 280 250 биологи 93.7 Хэвийн 

4 Эрчим кемпийнх 2010 160 100 биологи 97.2 Хэвийн 

5 

Ханбумбат 
нисэх буудлын 
цэвэрлэх 
байгууламж  

2012 60 - биологи  
Ажиллахгүй 

байгаа 

Нийт: 2560     

 
Тайлбар:  

• Ашиглалтын хүчин чадал, цэвэрлэгээний хувийг Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “ХААНЗАА” 
ХХК –ийн танилцуулгаас авсан болно. 

   

Зураг 4.28. Цэвэрлэх байгууламжуудын байршил 
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Хүснэгт 4.39. Цэвэрлэх байгууламжуудаас 2016-2020 онуудад цэвэрлэсэн ус, м3 

Цэвэрлэгдсэн хаягдал 
усны хэмжээ, мян.м3/жил 

Хамрах хугацаа 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

357.07 457.82 711.35 722.88 663.78 

Зураг 4.29. Оюу толгой төв цэвэрлэх байгууламжийн технологи схем 

  

 

Зураг 4.30. Уурхайн хотхонд ашиглагдаж байгаа цэвэрлэх байгууламжууд 

Төв цэвэрлэх байгууламж, 2021.11.18 

Манлай- 1, Манлай -2 Цэвэрлэх байгууламж, 
2021.11.18 

Эрчим цэвэрлэх байгууламж, 2021.11.18 
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2020 онд цэвэрлэгдсэн ахуйн хаягдал усны 409,609 м3 буюу 61.7 %-ийг үйлдвэрийн 
хэрэгцээнд эргүүлэн ашигласан байна. Цэвэрлэх байгууламжийн оруулга, гаргалгааны 
шугам дээр тоолуур суурилуулан ирж буй болон цэвэрлэгдсэн усны хэмжээ, хаягдал хаях 
байгууламжид шахах, усалгааны зориулалтаар ашиглах усны хэмжээг хянах боломжийг 
бүрдүүлсэн. Хаягдал ус цэвэрлэх Төв цэвэрлэх байгууламж 2006 оноос 800 м3/хон хүчин 
чадалтай ашиглагдаж  байсныг  2019 онд өргөтгөн мембран технологи бүхий шинэчлэлт 
хийж хүчин чадлыг 2,000 м3/хон болгон нэмэгдүүлсэн байна.  

Төв цэвэрлэх байгууламжид SCADA систем суурилуулан цэвэрлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагааг бүрэн хянах боломжийг бүрдүүлсэн. Цаашид бусад бага хүчин чадлын 
цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг энэ программ хангамжид хамруулан хүрээг 
өргөтгөх боломжийг судалж хэрэгжүүлэх боломжтой. 

Цэвэрлэх байгууламжаас ялгаран гарч буй шингэн лагийн хэмжээг багасгах зорилгоор  
2020 оноос лаг нягтруулагч төхөөрөмжийг Төв ус цэвэрлэх байгууламжид суурилуулснаар 
лагийн хэмжээг 90% хүртэл бууруулах буюу сард 180 м3 шингэн лагийг нягтаршуулах 
боломжийг бүрдүүлжээ. Бусад бага оврын цэвэрлэх байгууламжид орчин үеийн жишиг 
технологийн тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх нь онцгой ач холбогдолтой болохыг харуулж 
байна. 2020 онд нийт 6,415.0 м3 лагийг тусгай цэгт хаясан байна.  

 

Зураг 4.31. SCADA системийн удирдлагын программ хангамжийн ерөнхий схем 

Орчин үеийн технологийн шаардлагад нийцсэн лаг нягтруулагч суурилуулснаар гарах 
хаягдлын хэмжээг эрс бууруулах, дотоод хяналтын лаборатори байгуулж ажиллуулан 
цэвэрлэх байгууламжийн оруулга, гаргалгааны усан дахь умбуур бодис, химийн хэрэгцээт 
хүчилтөрөгч, биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, нийт азот, фосфор болон аммон зэрэг 
үзүүлэлтүүдийг тогтмол шинжилж байгаа нь ихээхэн ач холбогдолтой бөгөөд өнөө цагийн 
шаардлагад  нийцэж байна.  

Хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжууд зураг төсөлд заасан хүчин чадлаас бага ачаалалтай, 
цэвэрлэгээний түвшин стандарт шаардлагын түвшинд явагдаж, ашиглалтын хэвийн 
ажиллагаа хангагдаж байна. Ялангуяа төв цэвэрлэх байгууламжийн төлөвлөлт, техник 
ашиглалтын байдлыг нийтийн хүртээл болгож сурталчлах боломжтой.  

Цаашид авто засварын цех, угаалгын газар. Дулааны станц зэрэг хэрэглэгчдээс ариутгах 
татуургын сүлжээнд нийлүүлж буй хаягдал усны найрлага MNS 6561:2015 стандартын 
шаардлагад хэрхэн нийцэж байгааг үе шаттай шинжлүүлж, дүгнэлт гаргуулах шаардлага 
байгааг судалж үзэх нь зүйтэй. Мөн цэвэрлэгдсэн усыг зам усалгаа, Хаягдлын санд 
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нийлүүлж байгаа тул дээрх зориулалтаар ашиглах байгууллагын стандарт боловсруулан 
баталж, мөрдөж ажиллахыг санал болгож байна.  

Зураг 4.32. Хоногт 50 м3 шингэн лагийг усгүйжүүлэх пресс суурилуулсан байдал 

4.6.2. Ариутгах татуургын шугам сүлжээ ................................................................................  

Оюу толгой төслийн хүрээнд ашиглагдаж буй ариутгах татуургын 87 км шугам, танилцах 
аяллын явцад мэдээлэл авснаар хаягдал усны шугамын дагуух худагт байрлуулсан “бага 
оврын насосын станц” 17 ашиглагдаж байна. Эдгээр нь сүүлд авсан мэдээлэлд 
тусадсанаар зураг төслийн шийдэлтэй, ашиглалтын шаардлага хангах боломжтой. Зураг 
4.33-д төлөвлөлтийн ерөнхий бүдүүвчийг тусгав. 

 
Зураг 4.33. Ариутгах татуургын байгууламжийн төлөвлөлтийн ерөнхий бүдүүвч  

 

Аудитын зөвлөх баг газар дээр нь танилцах явцад ариутгах татуургын байгууламжийн 
ашиглалт хэвийн явагдаж байгаа нь ажиглагдлаа. Уурхайн хотхоны ариутгал татуургын 
салбар шугам хоолойн ашиглалтын ачаалалтай нь уялдуулан урсгал засвар, үйлчилгээнд 
анхаарах, үе шаттай үзлэг явуулж байх хэрэгтэй.  Хуучирсан шугам хоолойг солих ажил 
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үргэлжилж байгаа бөгөөд 2020 онд нийт 228 м урт ахуйн бохир шугам хоолойг шинээр 
сольсон байна. 

4.7. Үерийн хамгаалалтын далан, суваг  

Ундай сайрын голдрилын хэсэгчилсэн тохируулга: 

Ундайн сайр  (түр зуурын урсацтай)-ын баруун салааг хамгаалах, ил уурхайд үерийн урсац 
орж ирэхээс хамгаалах зорилгоор голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийг 2015-
2018 онд хэрэгжүүлсэн. Төсөл нь дараах 4 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

1. Хойд далан нь 600 м урт, бөгөөд Ундай голын гадаргын болон газрын доорх урсцыг ил 

уурхай руу урсахаас хамгаалдаг; 

2. Үерийн урсац шилжүүлэх суваг нь Ундай голын гадаргын урсцын чиглэлийг өөрчлөн 
тус голын баруун талын байгалийн голдрилтой холбож, улмаар уурхайн талбайн 
өмнөд хэсэгт Хүрэн толгойн голд нийлүүлдэг. Ундай гол мөн Хүрэн толгойн гол руу 

нийлдэг; 

3. Урсац цуглуулан шилжүүлэх далд шугам хоолой нь Ундай голын голдрил дагуух 
хөрсний усыг хуримтлуулж, уурхайн талбайг тойруулан чиглэлийг нь өөрчлөн, шинэ 
Бор-Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх гол тэжээл болно. Шугам хоолой нь нийт урт 5,418 

км, Ø 200 мм. 

4. Өмнөд далан буюу голын гарам нь 576 м урт, бөгөөд Ундай голын өмнөд хэсэг рүү 
аливаа урсац орохоос урьдчилан сэргийлэх ба үерийн тохиолдолд Ундай голоос 
үерийн урсац ил уурхай руу буцаж урсахаас хамгаалах зориулалттай;  

Зураг 4.34. Ундай сайрын тохируулгын ерөнхий схем     

 
Төсөл хэрэгжүүлэгч нь үерийн урсац тохируулга хийсэн голдирлоор саадгүй урсаж байгаа 
эсэхэд тухай бүр хяналт тавин ажилладаг бөгөөд өнгөрсөн жилүүдэд тохиолдсон үерүүд 
тохируулга хийсэн голдирлоор чөлөөтэй нэвтрэн Цанхын сайранд нийлж, уурхайн 
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талбайгаас гарч Ундайн сайрын үндсэн голдрилд нийлжээ. Харин 2019 онд хур тунадас 
багатай байсантай холбоотой Ундайн сайр үерлээгүй байна. 

Ундай сайрын голдрилд хийсэн хэсэгчлэн тохируулга нь тухайн хэсэгт голын голдирлыг ил 
уурхайн малталтад өртөж сарнихаас хамгаалахын зэрэгцээ үерийн болон өнгөн хөрсний 
урсац ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэхэд ач холбогдолтой ажил болсон байна.  

Аудитын баг газар дээр нь танилцаж, хянан магадалгаа хийх үед буюу 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 18-ны байдлаар Ундай сайрын голрилд хийсэн хэсэгчилсэн тохируулгын 
байгууламжууд, үерийн хамгаалалтын далан суваг эвдрэл гэмтэлгүй, хэвийн ажиллаж 
байсан бөгөөд Ундай сайранд ил урсац ажиглагдаагүй.  

Зураг 4.35. Хойд ба өмнөд далан, шинэ Бор-Овоо булаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 4.36. Ундай сайр, хойд далан, ил уурхайн овоолго, 2021.11.18. 

 

Хойд далан, ил уурхайн овоолго, Ундай сайр, 
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Хаягдлын сангийн үерийн хамгаалалт: 
 
Одоо ашиглаж байгаа Хаягдлын сан-1-ийг үерээс хамгаалах зориулалттай далан суваг нь 
Хаягдлын сангийн хойно орших Халив-Дугтын сайрын усыг Будаагийн сайранд эргэн 
нийлүүлэхээр төлөвлөгдсөн. Нийт урт 15.4 км бөгөөд ашиглалтын хэвийн ажиллагааг 
хангаж байна.    

4.8. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр .......................................................................  

Энэхүү үйлдвэр нь уурхайн цогцолборт ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг хангах 
зорилгоор байгуулагдсан.  

Үйлдвэрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 36 м х 40 м, өндөр нь 7.25 м. Төмөр бетонон суурьтай, 
сэндвичэн хана бүхий барилга ба цагт 200 баллон ус савлах 400 м3 хэмжээтэй 4 ширхэг 
усан сантай усан насос станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр гэсэн үндсэн 2 
танхимтай. 

Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэрийн ашиглалтын байдалтай газар дээр нь танилцах явцад 
ахуйн хэрэглээнд 65 м3/цаг, ундны хэрэглээнд 4-5 м3/цаг буюу цагт 120 баллон ус 
цэвэршүүлэн савлах хүчин чадалтай, бүрэн автомат удирдлагатай орчин үеийн технологи 
бүхий үйлдвэрлэл явагдаж байна. 

Гүний хоолойн эх үүсвэрийн усыг урвуу осмосын нано шүүлтүүрийн технологид суурилсан 
гүн цэвэрлэгээний аргаар цэвэрлэн, хэт ягаан туяа, озоны шаталсан ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлт хийгдэн, ундны усны MNS 900-2018 стандартын шаардлагыг хангах 
түвшинд цэвэршүүлэн 18.9 литрээр савлаж, ундны усны хэрэглээнд нийлүүлдэг. 

Үйлдвэрийн 2 дахь хэсэг нь ахуйн ус, гал унтраах ус нөөцлөх усан сан, өргөлтийн насосууд, 
ахуйн зориулалтын усыг шүүн, халдваргүйжүүлэх байгууламжаас бүрдэх бөгөөд ахуйн 
зориулалтаар ашиглах ус байгууллагын Оюу толгой уурхайн талбарт ахуйн зориулалтаар 
хэрэглэгдэх ус. Техникийн шаардлага CS 0387:2017” стандартын шаардлагыг хангаж 
байна. Усны цэвэршилтэд хяналт тавих өөрийн лаборатори үйлдвэр дотроо 
агуулагдажбайна. Үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж, тоноглолууд ашиглалтын 
хэвийн ажиллагааг хангаж байна.  

  

Зураг 4.37. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр  

4.9. Хаягдлын сан, шүүрлийн суваг, насос станц      

4.9.1. Хаягдлын сан 

Хаягдлын сан нь Баяжуулах үйлдвэрээс зүүн урагш 5.4 км зайнд, харьцангуй тэгш 
гадаргуутай 500 орчим га талбайд байрлах ба тус бүр ойролцоогоор 2,0х2,0 км хэмжээтэй 
2 хэсэг (Сан-1, Сан-2)-тэй, хэсэг бүртээ шаталсан ханаар тусгаарлагдсан 4 үүртэй байхаар 

Урвуу осмосын шүүлтүүр Түгээхэд бэлэн болсон баллонтой ус  
урвуу осмосын шүүлтүүр 
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төлөвлөгдсөн. Хаягдлын сангийн далангийн байгуулалтад ил уурхайн ухлаганаас гарсан 
хаягдал материал (чулуулаг)-ыг ашигладаг.  

Xаягдлын сангийн зураг төслийг Канадын Golden Associates Corporation 2004 оноос эхлэн 
үе шаттайгаар боловсруулсан байна. Зураг төсөл болон барилгын ажилд D5, E13 (Rio Tinto) 
ANGOLD (Австрали) CDA 2007 (Канад) стандарт, удирдамжийг мөрдлөг болгожээ.  

 2021 оны байдлаар Хаягдлын сангийн 1-р хэсэг (С-1)-ийн даланг өндөрлөх ажил 
үргэлжилж, Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хүлээн авч байгаа бөгөөд 2-р хэсэг 
(С-2)-ийг байгуулах газар шорооны ажил эхлэлийн үе шатандаа явагдаж байна. Хаягдлын 
сангийн 2-р хэсэг (С-2)-ийн зураг төслийг 2021 онд боловсруулсан ба зураг төслийн 
ерөнхий гүйцэтгэгчээр “АТС Williams” ажиллаж, баталгаажуулалтын зураг төслийг 
“Констракшн инженеринг энд консултинг сервис” ХХК гүйцэтгэж, Барилга хөгжлийн төвөөс 

Магадлалын дүгнэлт авсан байна. 

Хаягдлыг 3-6 долоо хоногоор бага хэсгүүдэд сэлгүүлэн хаядаг. Хаягдлын эзлэхүүний 60 
орчим хувийг лаг шавар эзэлдэг, уян чанар багатай элсэрхэг бүтэцтэй, 72-77 %-ийн 
нягтшилтай. Хаягдал нь 2 дахь өдөртөө өөрийн жингээр доошоо сууж, илүүдэл ус нь тунаах 
цөөрөмд цуглана. Эндээс хөвөгч насосоор цагт дунджаар ~1,534-1,650 м3 усыг Баяжуулах 
үйлдвэрийн эргэлтийн усны шугам руу буцаан татдаг. 

Аудитад хамрагдсан 2016 – 2020 онд Хаягдлын сангаас жилд дунджаар 13.441.79 мян м3 
усыг баяжуулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд эргүүлэн ашиглаж ашигласан нь нийт ашигласан 

усны 13.7 % -ийг эзэлж байна. 

Хүснэгт 4.40.Хаягдлын сангаас Баяжуулах үйлдвэрт эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ 

Хаягдлын сангаас 
эргүүлэн ашигласан 

ус, сая м3 

Хамрах хугацаа 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

11.6 13.85 13.6 13.7 14.3 

   

Зураг 4.38. Одоо ашиглагдаж байгаа болон төлөвлөгдөж буй Хаягдлын сангийн байршил 

Хаягдал өтгөрүүлэгчээс гарч байгаа хаягдал зутан нь нягт зуурамтгай, мөн хатуугийн 
агууламж өндөр байдгаас Хаягдлын санд хурдан тунаж, тунасан ус нь урсан эргэлтийн усны 
цөөрөмд ордог учир, хуримтлагдсан хаягдлын өнгөн дээд хэсэгт харьцангуй богино 
хугацаанд нягт хатуу өрөм тогтож хатдаг. Энэ нь Баяжуулах үйлдвэрийн Хаягдлын сангаас 
тоос үүсэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Хэрэв өрөм тогтож хатуу гадаргуу үүсэхгүй 
тохиолдолд оператор хаягдал хураах шугамын байрлалыг өөрчлөн гадаргууг нойтон 
байлгаж, тоос дарах нөхцөлийг бүрдүүлдэг байна. 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн тогтворжилт, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор 
одоогийн авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг улам эрчимжүүлэх, шаардлагатай гэж үзсэн 
тохиолдолд хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах боломжийг судалж 
үзэхийг санал болгож байна. 

Одоо байгаа 
Хаягдлын сан (С-
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4.9.2. Шүүрлийн суваг, насос станц 

Хаягдлын сан нь хойд болон зүүн талаараа шүүрлийн усыг гадагш урсаж, орчиндоо 
тархахаас хамгаалсан далан, шүүрлийн ус цуглуулах сувагтай. Шүүрлийн сувгийн нийт урт 
4.3 км, сувгийн дундаж гүн  1.5-2.0 м, ёроолын өргөн 1.0 м, шүүрлийн насос станцын ус авах 
хэсэг (~28 м)-т бетонон доторлогоотой. Шүүрлийн усыг цуглуулан Хаягдлын санд буцаан 
нийлүүлж, Баяжуулах үйлдвэрийн технологит эргүүлэн ашигладаг. Шүүрлийн ус цуглуулах 
понд нь HDPE геомембран доторлогоотой бөгөөд, насос станцын дотор тал төмөр бетон 

усан сантай.   

Өмнөх буюу 2016 оны Усны аудитын дүгнэлтээр “Хаягдлын сангийн шүүрлийн ус өргөх 
суваг нь одоо үүссэн байгаа цөөрмийн усны түвшнээс өндөр тул өргөлтийн насос ажиллах 
боломжгүй байв. Иймд шүүрлийн ус өргөх насосын ус авах сувгийг засварлах, цөөрөм 

үүсгэхгүй байх арга хэмжээг авах” гэсэн зөвлөмж өгсөн байдаг.  

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу 2018 онд Хаягдлын сангийн далангийн зүүн хойд талд шүүрлийн 
ус хальж задгайран, цөөрөм үүсгэсэн хэсэгт шүүрлийн сувгийг засварлаж, даланг 
өндөрлөсөн байна. Ингэснээр шүүрлийн ус хальж, задгайран цөөрөм үүсэхгүй нөхцөл 

бүрдсэн байна.  

 

Зураг 4.39. Хаягдлын сангийн шүүрлийн суваг (2021.11.18) 

4.10. Усны барилга байгууламжуудын ашиглалтанд өгсөн ерөнхий үнэлгээ  

Төсөл хэрэгжүүлэгчээс гаргаж өгсөн холбогдох тайлан, мэдээ мэдээлэл, Аудитын баг 
төслийн талбарт очиж хийсэн хянан магадалгааны үеэр бүрдүүлсэн нотлох баримт 
мэдээлэлд үндэслэн Оюу толгой уурхайн цогцолборт ашиглагдаж байгаа ус хангамж, 
ариутгах татуурга, усны барилга байгууламжийн ашиглалтын байдалд Аудиторуудын өгсөн 
үнэлгээг нэгтгэн Хүснэгт 4.41-д оруулав.  

Хүснэгт 4.41. Усны барилга байгууламжуудын ашиглалтын байдалд Аудиторын өгсөн үнэлгээ 

д.д. 
Барилга байгууламж, шугам хоолойн нэр, техникийн 

ерөнхий үзүүлэлт 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

1 Эх үүсвэрийн худгууд (28+4)  

• MNS ISO 
24512:2012. 

Ус хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
ашиглалт, 

үйлчилгээ, Ус 
хангамжийн 

барилга, 
байгууламжийн 

Хэвийн 

2 
Ус цуглуулан шахах насос станц   (НС-5), ус нөөцлөх сан 
(5 х 2 x 400 м3) 

Хэвийн 

3 Ус цуглуулах шугам  (L= 88 км, Ø 250 мм) Хэвийн 

4 
Дамжуулан өргөх насос станц, ус нөөцлөх сан   (1 ширхэг) 
(2 x 600 м3)  

 

5 
Төв усан санд ус дамжуулах шугам 
(L=62.513 км, Ø 500-900 мм) 

Хэвийн 

6 
Төв усан сан (Лагон), (Амсараараа 206 х 164 м, 
ёроолоороо 120 х 89, дунадж гүн 12.5 м; 
V1= 200,000 м3, V2= 200,000 м3) 

Хэвийн 
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д.д. 
Барилга байгууламж, шугам хоолойн нэр, техникийн 

ерөнхий үзүүлэлт 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

7 
Ослын үед технологийн усыг юүлэн нөөцлөх усан сан 
(V=1,000 м3) 

ашиглалтын 
менежмент 

болон ашиглалт 
үйлчилгээний 

түвшинг үнэлэх 
аргачлал; 

 
 
 
 

• “Барилга 
байгууламжийн 

ашиглалтын 
дүрэм”, 

БНбД40-01-14. 
БНбД 40-02-16. 

(ЗГ-ын 2017 
оны 353 дугаар 

тогтоолоор 
батлагдсан) 

 
 
 
 

• Газар дээр нь 
хийсэн хянан 
магадалгаа 

 
 
 
 
 

• Зарим барилга 
байгууламж, 

шугам хоолойн 
технологийн 
схем, зураг 

төсөл 
 

 

Хэвийн 

8 
Төв усан сангаас уурхайн цогцолборт ус дамжуулах хос 
шугам (Ø 900 мм, L=4.5 км) 

Хэвийн бус 
(доголдолтой)  

9 
Хаягдал өтгөрүүлэх байгууламж  
(тус бүр Ø 80 м, V=28,000 м3 , 2 өтгөрүүлэгч) 

Хэвийн 

10 
Хаягдал өтгөрүүлэгчээс Баяжуулах үйлдвэрийн процесс 
усан сан руу ус татах шугам (Ø 1,300 мм, L=0.41 км) 

Хэвийн 
Хэвийн 

11 Далангийн эргэлтийн усан сан (V=180,392 м3) Хэвийн 

12 

Эргэлтийн усны насос станц: (GOULDS 3ш насос,  Qmax 
2,200 м³/цаг). 

• 4400-PUM-071 (Загвар: 14x20 CHC 3, хүчин чадал: 734 
м3/цаг, хурд 1,500 RPM), Q: 14”– 300 RF); 

• 4400-PUM-072 (Загвар: 14x20 CHC 3, хүчин чадал: 734 
м3/цаг, хурд 1,500 RPM, Q: 14”– 300 RF); 

• 4400-PUM-073 (Загвар: 14x20 CHC 3, хүчин чадал: 734 
м3/цаг, хурд 1,500 RPM, Q: 14”– 300 RF). 

Хэвийн 

13 
Өтгөрүүлсэн хаягдал зутан шахах насос станц  
(6 х 5,040 м³/цаг) 

Хэвийн 

14 

Хаягдал өтгөрүүлэгчээс Хаягдлын санд өтгөрүүлсэн 
хаягдал дамжуулах хос шугам:  
(Ø900 мм, L=0.5 км; Ø800 мм, L=4.3 км;                                         
Ø 750 мм, L= 0.78 км);       
Өргөлтийн насос станц хүртэл HDPE хоолой, өргөлтийн 
насос станцаас далангийн хяр хүртэл резин 
доторлогоотой ган шугам суурилагдсан.                                                                                   

Хэвийн 

15 
Хаягдлын сан : 
(2.0х2.0 км, дундаж өндөр 56.2 м, V=320,093,057.57   м3) 

Хэвийн 

16 
Хаягдлын сангийн тунаах цөөрмөөс ус шахах хөвөгч 
насос: 3 ш, ( ITT GOULDS -3 насос;  2,200 м³/цаг)  

Хэвийн 

17 

Хаягдлын далангийн эргэлтийн усан сангаас эргэлтийн ус 
татах шугам  
Шугамын нийт урт ойролцоогоор 8.03 км урт: 
28NI HPDE DR9   (L=4.66 км, Ø 650 мм)  
26NI HPDE DR11 (L=3.37 км, Ø 700 мм)  

Хэвийн 

18 
Хаягдлын сангийн шүүрлийн суваг (L = 4.3 км, ёроолын 
өргөн 1 м, шүүрлийн насос станцын ус авах хэсэг (28 м)-т 
бетонон доторлогоотой). 

Хэвийн 

19 
Шүүрлийн насос станц ( 3 х 34.5 м³/цаг) 3 насос 
суурилагдсан, тус бүрийн хүчин чадал 34.5 м3/цаг 

Хэвийн 

20 Ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр  Хэвийн 

21 
Хаягдлын сан -1-ийн үерийн хамгаалалтын далан суваг  
(L =15.4 км)  

Хэвийн 

22 Ундай сайрын хэсэгчилсэн тохируулгын байгууламж  Хэвийн 

23 
Ахуйн хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжууд (Ханбумбат 
нисэх буудлын цэвэрлэх байгууламжийг оруулаагүй) 

Хэвийн 

24 Ариутгах татуургын шугам сүлжээ Хэвийн 

Тайлбар:  

• Барилга байгууламжид ямар нэгэн гэмтэл гараагүй, үйл ажиллагаа нь доголдолгүй явагдаж, 
шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа нөхцөлд “хэвийн” гэсэн үнэлгээ өгөв. 

• Төв усан сангаас уурхайн цогцолборт ус дамжуулах хос шугамын нэг шугамд гэмтэл гарсан 
учир ашиглагдахгүй, засвар үйлчилгээний ажил дуусаагүй байсан учраас “доголдолтой” гэж 
үнэлэв.   
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ТАВ. УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ХОЛБОГДОХ БУСАД ХУУЛЬ, ЖУРАМ, СТАНДАРТЫН НИЙЦЭЛ, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

5.1. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлт  

Монгол Улсын Засгийн газар болон “Айвенхоу Майнз Монголия Инк” ХХК, “Айвенхоу Майнз Лимитед”, Рио Тинто Интернэшнл Холдингс 
Лимитед” компаниудын хооронд 2009 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгагдсан устай холбоотой 

заалтуудын биелэлтэд өгсөн Аудиторын үнэлгээг Хүснэгт 5.1-д оруулав.  

Хүснэгт 5.1. Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгагдсан устай холбоотой заалтуудын биелэлт 

д.д. Гэрээнд тусгагдсан заалтууд Биелэлт 
Аудиторын 

үнэлгээ  

1 6.19.1. Ус ашиглах гэрээ болон Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд заасан ус 
ашиглахад тавигдах бүхий л нөхцөл, шаардлагыг 
бодитойгоор ханган ажиллаж, эдгээр нөхцөл 
шаардлагын биелэлтийг 5 жил тутамд нэг удаа, тухайн 
жил дууссанаас хойш 3 сарын дотор хараат бус, эрх 
бүхий, мэргэжлийн байгууллагаар шалгуулж, 
шалгалтын үр дүнг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад, хувийг Хөрөнгө 
оруулагчид тус тус хүргүүлэх; 

Оюу толгой төслийн 2011-2015 оны хоорондох буюу эхний 5 жилийн Ус 
ашиглалтын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн, хараат бус, эрх бүхий 
байгууллага "Усны мэдээллийн өнө мөнхийн ундарга төв"-өөр 2016 онд 
Аудит хийлгэж, тайланг Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яаманд 
хүргүүлсэн. Аудитын багаас өгсөн зөвлөмжийг хүлээн авч бүрэн 
хэрэгжүүлсэн, үр дүнг Хүснэгт 6.3-аас үзнэ үү.     

Оюу толгой төслийн 2016-2020 оны ус ашиглалтын үйл ажиллагаанд 
Аудит хийх нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар сонгогдсон 
“Эрдэнэдрийлинг” ХХК-ийн хийж буй энэхүү Усны аудит нь 2 дахь 
удаагийн буюу ээлжит аудит болно.   

100 %  
 

(Үргэлжлэн 
хэрэгжих) 

2 4.4.3. Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд “... ус 
хангамж, дулаан, бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх”-эд 
туслалцаа үзүүлнэ.   

Орон нутгийн усан хангамжийг сайжруулахад чиглэсэн ажлуудын 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт танилцуулгаас үзнэ үү. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн санхүүжилтээр Ханбогд сумын төвийн усан 
хангамжийн зориулалтаар ашиглах усны эрэл, хайгуулыг 2013-2014 онд 
хийсэн. Хайгуулын ажлын үед нийт 41 цооног өрөмдөж, 12 цооногт усны 
мониторинг хийж гүйцэтгэсэн. Усны нөөцийг 37 л/с буюу 3,200 м3/хоног, 
20 жилийн хугацаатай тогтоосон бөгөөд 2016 онд БОАЖ-ын яамны Усны 
нөөцийн зөвлөлөөр хэлэлцэж баталгаажуулсан.  
Ханбогд сумын төвийн цэвэр усан хангамжийн цогцолбор нь нийт 6.9 сая 
ам.долларын өртгөөр баригдсан бөгөөд, сумын иргэдэд найдвартай, 
цэвэр ундны усыг 6.6 км шугам хоолойгоор дамжуулан хүргэж байна. 
Эхний ээлжид 13,000 хүн амыг ундны усаар хангах хүчин чадалтай тус 
цогцолборыг цаашид хүчин чадлыг нь өргөтгөх боломжтойгоор барьж 
байгуулсан. 

100 % 
 

(цаашид 
шаардлагатай 

ажлуудыг 
тухай бүр 
төлөвлөн 

хэрэгжүүлэх) 

3 6.13.3. Хөрөнгө оруулагч нь өөрийн хөрөнгөөр олж 
илрүүлсэн усны нөөцийг тухайн сум, орон нутгийн ахуйн 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 4.4.3-д заасан үүргийн биелэлтийг үзнэ 
үү. 

100 % 
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д.д. Гэрээнд тусгагдсан заалтууд Биелэлт 
Аудиторын 

үнэлгээ  

хэрэгцээнд, малчин өрхүүдэд болон хөдөө аж ахуйн үйл 
ажиллагааны зориулалтаар ашиглуулна. 

(цаашид 
шаардлагатай 

ажлуудыг 
тухай бүр 
төлөвлөн 

хэрэгжүүлэх)  

4 6.14. Хөрөнгө оруулагч уурхайг ашиглалтад оруулах, 
олборлолт хийх зорилгоор ашигласан, зайлуулсан, 
гадаргын болон гүний усны төлбөрийг тухайн үед 
мөрдөж байгаа хуульд заасан хувь хэмжээгээр тооцож, 
төсөвт төлөх бөгөөд уг төлбөрийг Хөрөнгө оруулагчийн 
албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцох ба Хөрөнгө 
оруулагчийн ус ашиглах нөхцөлүүд нь дотоод, 
гадаадын бусад ус ашиглагчтай адил байх бөгөөд уг ус 
нь үйлдвэрийн буюу ахуйн хэрэгцээнд тохиромжтой 
эсэхийг харгалзан үзнэ. 

Усны нөөц ашигласны төлбөрийг ус ашиглах гэрээ болон холбогдох 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, журмын дагуу Өмнөговь 
аймгийн төсөвт сар бүр төлдөг. Усны нөөц ашигласны төлбөрт 2011-
2016 онд нийт 41.6 тэрбум ₮, 2015-2021 онд 72.2 тэрбум ₮ тус тус 
төлсөн. 
 
 

  
 

100 %  
 

(үргэлжлэн 
хэрэгжих) 

5 6.15. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр 
Оюу толгой төсөл шууд нөлөөлж буй гэж тогтоогдсон 
сумын төвийг ундны цэвэр усаар хангахад Хөрөнгө 
оруулагч нь Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлнэ. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 4.4.3-д заасан үүргийн биелэлтийг үзнэ 
үү.  

100 % 
(цаашид 

шаардлагатай 
ажлуудыг 
тухай бүр 
төлөвлөн 

хэрэгжүүлэх) 

6 6.16. Усны чанар нь ихээхэн хэлбэлзэж болох тул усны 
нөөцийг тухайн сум орон нутгийн ахуйн болон хөдөө аж 
ахуйн зориулалтаар дахин боловсруулах, цэвэршүүлэх 
болон ус дамжуулах байгууламжийг зөвхөн тухайн орон 
нутгийн ахуйн хэрэглээнд зориулан барихад Хөрөнгө 
оруулагч нь Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлнэ. 

“Оюу толгой” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр Ханбогд сумын ус хангамжийн 
барилга байгууламжийн хүрээнд гүний худгууд, ус цэвэршүүлэх үйлдвэр 
болон ус түгээх шугам хоолой барих ажлыг 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн. 
Мөн 2017 онд нийт 53 цооног болон гүний худгийг Ханбогд сумын ЗДТГ 
болон Галба-Өөш, Долоодын говийн Сав газрын захиргаанд хяналт 
шинжилгээний болон ахуйн, хөдөө аж ахуй ахуйн зориулалтаар 
ашиглуулахаар хүлээлгэн өгсөн. 

100 % 
(цаашид 

шаардлагатай 
ажлуудыг 
тухай бүр 
төлөвлөн 

хэрэгжүүлэх) 

7 6.17. Оюу толгойн орд стратегийн ач холбогдол бүхий 
ашигт малтмалын ордод хамрагдсан тул Хөрөнгө 
оруулагчтай Ус ашиглах гэрээг Усны тухай хуулийн 
дагуу 30 жилээр байгуулж, уг гэрээг 20 жилийн 
хугацаагаар тухай бүр сунгаж болно. 

Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 28.4, 28.6, 28.9, 28.11, 29.1, 29.2 дахь 
заалт, Монгол Улсын Засгийн газар болон “Оюу толгой” ХХК, түүний 
хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд 2009 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр 
байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 6.17, Галба-Өөш Долоодын 
говийн сав газрын захиргааны даргын 2014 оны А/17 дугаар тушаалыг 
тус тус үндэслэн Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын захиргаатай 
ус ашиглах гэрээг 2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 2040 

100 %  
 

(үргэлжлэн 
хэрэгжих) 
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д.д. Гэрээнд тусгагдсан заалтууд Биелэлт 
Аудиторын 

үнэлгээ  

оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр хүртэл 25 жилийн хугацаатай 
байгуулан ажиллаж байна. 

8 6.19.2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон усны нөөцийн 
талбайн хүрээнд энэхүү Гэрээг байгуулсан өдөр 
хэрэглэгдэж байгаа ундны болон мал аж ахуйн 
хэрэгцээний усны хэмжээ, чанарыг одоогийн 
хэмжээнээс бууруулахгүй байх. 

Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаанаас орон нутгийн иргэд болон мал 
аж ахуйд усны чанарын болон тоон нөлөөлөл байхгүй болохыг 
баталгаажуулахын тулд жил бүрийн Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон уурхайн Усны мониторингийн 
өргөтгөсөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Ханбогд, Манлай сумдын нутгийг 
хамруулан гар худаг, цооног болон булаг зэрэг нийт 360 орчим уст цэгт 
усны мониторингийг хийж байна. Мөн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсан сөрөг нөлөөллийг 
буруулах арга хэмжээнүүдийг тогтмол хэрэгжүүлж байна. Мөн малчдад 
өөрсдийн худгийн усны түвшинг тогтмол хэмжиж, хянаж байх чадавхыг 
бий болгохын тулд нэмэлтээр "Хамтын оролцоотой Усны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр"-ийг 2011 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа ба 
малчдын гар худгуудад ямар нэг сөрөг нөлөө тогтоогдоогүй байна. 
Үүнээс гадна 2021 онд “Вотер Менежмент” ХХК-ийн хийсэн “Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюж толгой зэс- алтны уурхайн 
үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр Гүний хоолойн газрын доорх 
усны ордын ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр дүнгийн тайлан”-
д Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн үйл ажиллагаа, ус 
ашиглалттай холбоотой сөрөг нөлөө бага гүнтэй малчдын худгуудад 
тогтоогдоогүй болохыг баталгаажуулсан болно (Хавсралт-8, “Мөнх 
Ногоон Галба” ТББ Хураангуй тайлан; Хавсралт-7. Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийн хүлээн авсан 
ажлын хэсгийн дүгнэлт 2016-2020 он). 

100 % 
(үргэлжлэн 
хэрэгжих) 

9 6.20. Хөрөнгө оруулагч нь Оюу толгой төсөлд хэрэглэх 
усны хэрэглээг аль болох бууруулах, усны нөөцийг 
зохистой ашиглах, боломжтой бол усыг дахин ашиглах 
зорилгоор ижил төрлийн уурхайн үйл ажиллагаанд 
ашигласан горим, технологийг харгалзсан орчин үеийн 
горим, технологийг хэрэглэнэ. 

 
 
 
 

 

“Оюу толгой” ХХК нь усыг дахин ашиглах болон хэмнэх чиглэлээр 
дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд:         

• Хаягдал өтгөрүүлэх өндөр бүтээмжтэй, нягтруулах технологи 
ашиглаж, хаягдал булингийг 60 % хүртэл өтгөрүүлж байна;                                          

• Үр бүтээмжтэй ус дахин ашиглах систем ашиглаж байна;                                                                                           

• Хөргөлтийн усны дахин ашиглалт - 100%;                                                                                                                                         

• Ахуйн хаягдал усны дахин ашиглалт - 100%;                                                                  

• Машин, тоног төхөөрөмж угаалгын усны дахин ашиглалт - 100%;                                                             

• Төв усан сангаас ууршилт, шүүрэлтээр ус алдагдахаас сэргийлэн усан 
сангийн ёроол, хажуу налуу болон усан гадаргын дээгүүр усны 
түвшнээс хамааран хөвдөг геомембранаар битүүмжилсэн;                                                                       

97 %  
 

(эргэлтийн 
усан санд 

ууршилтаас 
хамгаалах 

арга хэмжээ 
авах) 
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д.д. Гэрээнд тусгагдсан заалтууд Биелэлт 
Аудиторын 

үнэлгээ  

• 2016-2020 онуудад Оюу толгой төслийн усны эргүүлэн ашиглалт 
дунджаар 86.7 %-д хүрч, 1 тн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны 
хэмжээ 0.37-0.42 м3 байгаа нь дэлхийн бусад ижил төстэй төслүүдээс 
~3 дахин бага байна.   

 
Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд устай холбоотой нийт 9 заалт тусгагдсан байгаа бөгөөд гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлт (2011-2020 он)-ийг 
“Оюу толгой” ХХК заалт тус бүрээр нь гаргаж Аудитын багт тайлагнасан. Эндээс үзэхэд Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн устай холбоотой 
заалтуудын хүрээнд дээрх хугацаанд хийсэн ажлыг  хангалттай буюу 95-100 %-ийн биелэлтэй гэж үнэлэв. Гэвч Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгагдсан 
устай холбоотой эдгээр заалтууд нь нэг удаа хийж хэрэгжүүлээд дуусах биш, төсөл хэрэгжилтийн нийт хугацаанд үргэлжлэх, тухай бүр төлөвлөж 
хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажлууд гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй.     
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5.2. Ус ашиглах дүгнэлт, зөвшөөрөл, гэрээний биелэлт 

Ус ашиглуулах дүгнэлт: 

Усны тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт заасны дагуу “Оюу 
толгой” ХХК нь усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага (Усны газар)-аас Ус 
ашиглах дүгнэлт гаргуулж, мөн хуулийн 28.6-д заасны дагуу зохих журмын дагуу Ус ашиглах 
зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ус ашигладаг.  

Ус ашиглуулах дүгнэлтэд Ус ашиглагчийн нэр, хаяг, байршил, үйл ажиллагааны чиглэл, усны 
эх үүсвэр зэрэг ерөнхий мэдээллээс гадна тухайн жилд ашиглах усны нийт хэмжээ, 
ашиглалтын зориулалт, төлбөр ногдуулах болон төлбөрөөс чөлөөлөгдөх усны хэмжээ, усны 
нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг тодорхойлж, төлөвлөж оруулдаг. 2016-2020 онуудын Ус 
ашиглуулах дүгнэлтийн ерөнхий мэдээллийг Хүснэгт 5.2 -д оруулав. 

Хүснэгт 5.2. 2016 – 2020 оны Ус ашиглуулах дүгнэлт 

д.д. Дүгнэлтийн нэр Дугаар 
Дүгнэлт 
гаргасан 

байгууллага 

 
Дүгнэлт 
гаргасан  

Олгосон 
огноо 

1 
Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг 
ордыг ашиглах төсөлд 2016 
оны Ус ашиглуулах дүгнэлт 

Дугаар -  
“Монгол Ус” 

ТӨҮГ 

 
Г.Нарангэрэл 2016-05-03 

2 
Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг 
ордыг ашиглах төсөлд 2017 
оны Ус ашиглуулах дүгнэлт 

Дугаар - 133 
“Монгол Ус” 

ТӨҮГ 

 
Д.Мөнх-Өлзий 

2017-05-11 

3 
Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг 
ордыг ашиглах төсөлд 2018 
оны Ус ашиглуулах дүгнэлт 

Дугаар - 30 
“Монгол Ус” 

ТӨҮГ 

 
Б.Нарангэрэл 

2018-03-22 

4 
Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг 
ордыг ашиглах төсөлд 2019 
оны Ус ашиглуулах дүгнэлт  

Дугаар - 21 
“Монгол Ус” 

ТӨҮГ 

 
Д.Батжаргал 

2019-03-14 

5 
Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг 
ордыг ашиглах төсөлд 2020 
оны Ус ашиглуулах дүгнэлт 

Дугаар - 04 
“Монгол Ус” 

ТӨҮГ 

Д.Батжаргал, 
Б.Нарангэрэл 2020-02-07 

 
Ус ашиглах гэрээ: 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах үед Усны тухай хуулийн 28.9-д “Стратегийн ашигт 
малтмалын орд ашиглахад ус ашиглалтын хугацаа нь адил байна” гэсэн заалт оруулж, 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 6.17-д зааснаар Монгол Улсын Засгийн газар дэмжлэг үзүүлж, 
30 жилээр ус ашиглах зөвшөөрөл олгосон. Мөн 20 жилээр сунгах зөвшөөрөл олгосон байна. 
Энэ нь Усны тухай хуулийн 28.8-д “Иргэн, Аж ахуй нэгжүүдэд ус ашиглах зөвшөөрлийг 10 
жилээр олгож, 5 жилээр сунгана” гэсэн заалттай зөрчилддөг. Мөн Хөрөнгө оруулалтын 
гэрээний 6.11, 6.14 дэх “ ... ус ашиглах нөхцөлийг дотоод гадаадын бусад ус ашиглагчтай адил 
байх” гэсэн заалттай зөрчилдөж байгаа тал байна.   

“Оюу толгой” ХХК, Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын захиргаатай 2016 оны 6 дугаар 
сарын 7-ны өдрөөс 25 жилийн хугацаатай байгуулсан Ус ашиглах гэрээг Байгаль орчин, ногоон 
хөгжил, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга баталж албажуулсан байна. 
Ус ашиглах гэрээний гол мэдээллийг Хүснэгт 5.3-т тусгав. 

Ус ашиглах дүгнэлтийг үндэслэн “Оюу толгой” ХК нь Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын 
захиргаанаас Ус ашиглах зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулан ажиллаж, гэрээнд заасны дагуу Ус 
ашиглалтын тайланг жил бүр гаргаж, Усны газар болон “Монгол Ус” ТӨҮГ, холбогдох Сав 
газрын захиргаанд хүлээлгэн өгчээ.   

Ус ашиглуулах дүгнэлтэд ашиглах усны хэмжээг урьдчилан тооцоход ашигт малтмал 
олборлох, баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэгж бүтээгдэхүүнд зарцуулах ус 
ашиглалтын нормыг үндэслэдэг бөгөөд Оюу толгой уурхайн хувьд усыг дахин ашиглах хэмжээ 
өндөр байдагтай холбоотойгоор ашигласан усны хэмжээ нь уг дүгнэлтэд заасан хэмжээнээс 
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бага байдаг. Усны гэрээ дүгнэсэн тэмдэглэлийг Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын 
захиргаанаас гаргасан загварын дагуу хийдэг. 

Хүснэгт 5.3. Ус ашиглах гэрээний ерөнхий мэдээлэл 

Гэрээний 
дугаар 

Хугацаа 
Огноо 

Ус ашиглах зориулалт 
эхлэх дуусах 

01 25 жил 2016.06.07 2040.06.07 

• Баяжуулах үйлдвэр; 

• Хүн амын унд, ахуй; 

• Дулааны станц, халаалтын систем; 

• Авто зам, засвар барилга; 

• Усыг шавхан зайлуулах; 

• Мод үржүүлэг, ногоон байгууламж; 

• Далд уурхайн бүтээн байгуулалт; 

• Ус ашиглагчийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай хуульд заасан бусад 
зориулалтаар. 

  

 

Зураг 5.1. Ус ашиглуулах дүгнэлт болон гэрээний гүйцэтгэл (2016-2020 он) 
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Хүснэгт 5.4. Ус ашиглах гэрээний биелэлтэд өгсөн үнэлгээ 

д.д. Гэрээний заалтууд Гүйцэтгэл 

2016 он 

1 Хүн амын унд, ахуйд ашиглах ус 273,750 м3/жил 
Шавхан зайлуулах ус 88,301 м3/жил 
Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах ус 19,753,800 м3/жил 
Дулааны цахилгаан станц, халаалтын системд ашиглах ус 284,700 м3/жил 
Мод үржүүлгийн усалгаа болон ногоон байгууламжид ашиглах ус 49,200 
м3/жил 
Авто зам, засвар, барилга болон бусад зориулалтаар ашиглах ус 1,456,397 
м3/жил  
Нийт 21,906,148 м3/жил ус ашиглаж, 19,319,789,390 төгрөг төлөхөөр заасан.  

Тоолуурын заалтаар 2016 онд нийт 15,905,059 м3/жил ус ашигласан бөгөөд 
Өмнөговь аймгийн төсөвт 14,842,676,555 төгрөг төвлөрүүлсэн байна.  
Ус ашиглах дүгнэлтэд тусгагдсан зориулалтаас хүн амын унд ахуйд нийт 
378,033 м3/жил ус ашигласан нь заасан хэмжээнээс 104,283 м3 ус хэтрүүлэн 
ашигласан байна.  
Хэтрүүлэн ашигласан усанд “Усны тухай” хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2г 
үндэслэн төлбөр ноогдуулах шаардлагатай.  

2017 он 

2 Хүн амын унд, ахуйд ашиглах ус 502,751 м3/жил 
Шавхан зайлуулах ус 88,301 м3/жил 
Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах ус 19,679,989 м3/жил 
Дулааны цахилгаан станц, халаалтын системд ашиглах ус 322,889 м3/жил 
Мод үржүүлгийн усалгаа болон ногоон байгууламжид ашиглах ус 42,000 
м3/жил 
Авто зам, засвар, барилга болон бусад зориулалтаар ашиглах ус 132,384 
м3/жил  
Нийт 20,759,314 м3/жил ус ашиглаж, 19,000,908,946 төгрөг төлөхөөр заасан. 

Хүн амын унд ахуйд ашигласан ус 429,537 м3/жил  
Шавхан зайлуулсан ус 8297 м3/жил  
Баяжуулах үйлдвэрт ашигласан ус 14,537,443 м3/жил  
Дулааны станц, халаалтын системд ашигласан ус 113 м3/жил  
Мод үржүүлгийн усалгаа болон ногоон байгууламжид ашигласан ус 9072 
м3/жил  
Авто зам, засвар, барилга болон бусад зориулалтаар ашигласан ус 16,304 
м3/жил  
Бусад 1,487,363 м3/жил  
Тоолуурын заалтаар 2017 онд нийт 16,488,129 м3/жил ус ашигласан бөгөөд ус 
ашигласны төлбөр 15,382,375,290 төгрөг төлсөн байна.  

2018 он 

3 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах ус 18,436,406 м3/жил 
Шавхан зайлуулах ус 88,301 м3/жил 
Авто зам, засвар, барилга болон бусад зориулалтаар ашиглах ус 361,024 
м3/жил  
Ногоон байгууламж, биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах ус 120,000 м3/жил 
Эрчим хүчний үйлдвэрлэхэд ашиглах ус 278,971 м3/жил 
Барилгын материал үйлдвэрлэхэд ашиглах ус 56,760 м3/жил 
Хүн амын унд ахуйд ашиглах ус 849,063 м3/жил  
 Ахуй үйлчилгээ, угаалгын газарт 173,448 м3/жил 
Нийт 20,363,973 м3/жил ус ашиглаж, 17,870,224,675 төгрөг төлөхөөр заасан. 

Тоолуурын заалтаар 2018 онд 14,695,061 м3/жил усыг ашигласан бөгөөд ус 
ашигласны төлбөрт 13,439,635,027 төгрөг Өмнөговь аймгийн төсөвт 
төвлөрүүлсэн байна.  
Хүн амын унд, ахуйд, ашигласан ус 551,689 м3/жил  
Ил уурхайгаас шавхсан ус 200,676 м3/жил 
Баяжуулах үйлдвэрт ашигласан ус 12,643,551 м3/жил  
Дулааны цахилгаан станц, халаалтын системд ашигласан ус 0 м3/жил 
Мод үржүүлгийн усалгаа болон ногоон байгууламжид ашигласан ус 10,619 
м3/жил  
Авто зам, засвар, барилга болон бусад зориулалтаар ашигласан ус 49,147 
м3/жил  
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Бусад зам талбай усалгаа, зуурмаг, далд уурхай бүтээн байгуулалт зэрэг 
ашигласан ус 1,239,379 м3/жил 

2019 он 

 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах ус 19,892,464 м3/жил  
Шавхан зайлуулах ус 390,320 м3/жил 
Далд уурхайн өрөмдлөгт ашиглах ус 3,750 м3/жил 
Авто зам, засвар, барилга болон бусад зориулалтаар ашиглах ус 237,765 
м3/жил  
Ногоон байгууламж, биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах ус 279,000 м3/жил 
Эрчим хүчний үйлдвэрлэхэд ашиглах ус 844,798 м3/жил 
Барилгын материал үйлдвэрлэхэд ашиглах ус 63,312 м3/жил 
Хүн амын унд, ахуйд ашиглах ус 606,192 м3/жил 
Ахуй үйлчилгээ, угаалгын газарт 173,448 м3/жил 
Нийт 21,884,857 м3/жил ус ашиглаж, 19,511,008,148,0 төгрөг төлөхөөр 
заасан. 

Усны тоолуурын заалтаар 2019 онд 15,992,609 м3/жил усыг ашигласан бөгөөд 
ус ашигласны төлбөрт 14,825,753,790 төгрөг төсөвт төвлөрүүлсэн байна.  
Хүн амын унд, ахуйд ашигласан ус 468,006 м3/жил 
Ил уурхай, Хаягдлын сангаас шавхсан ус 128,038 м3/жил  
Баяжуулах үйлдвэрт ашигласан ус 13,747,733 м3/жил 
Дулааны цахилгаан станц, халаалтын системд ашигласан ус 0 м3/жил.  
Мод үржүүлгийн усалгаа болон ногоон байгууламжид ашигласан ус 15,839 
м3/жил  
Авто зам, засвар, барилга болон бусад зориулалтаар ашигласан ус 13,071 
м3/жил  
Бусад зам талбайн усалгаа, бетон зуурмаг, далд уурхайн бүтээн байгуулалт, 
зөөврийн ус гэх мэт зориулалтаар ашигласан ус 1,572,236 м3/жил 

2020 он 

 Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах ус 19,731,700.6 м3/жил 
Зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах ус 1,095,275.3 м3/жил  
Хүнд машин механизмын засварын цехийн машин угаалгын газарт ашиглах 
ус 316,8 м3/жил 
Шавхан зайлуулах ус 586,732.0 м3/жил 
Далд уурхайн өрөмдлөгт ашиглах ус 3,850.0 м3/жил  
Ногоон байгууламжийн усалгаа, Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах ус 
141,000.0 м3/жил  
Дулааны станцад ашиглах ус 1,251,185.1 м3/жил  
Бетон зуурмагийн цехэд ашиглах ус 41,500.0 м3/жил  
Унд, ахуйд ашиглах ус607,724.8 м3/жил  
Ахуйн үйлчилгээ, угаалгын газарт ашиглах ус 190,832.4 м3/жил   

Баяжуулах үйлдвэрт ашигласан ус 12,384,123.0 м3/жил 
Зам талбайн тоосжилт дарахад ашигласан ус 828,643.8 м3/жил  
Хүнд машин механизмын засварын цехийн машин угаалгын газарт ашигласан 
ус 316,8 м3/жил 
Шавхан зайлуулах ус 148,040.0 м3/жил 
Далд уурхайн өрөмдлөгт ашигласан ус 3,850.0 м3/жил  
Ногоон байгууламжийн усалгаа, Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашигласан ус 
15,100.0 м3/жил  
Дулааны станцад ашигласан ус 748,012.0 м3/жил  
Бетон зуурмагийн цехэд ашигласан ус 33,414.0 м3/жил  
Хүн амын унд, ахуйд ашигласан ус 599,323.0 м3/жил  
Ахуйн үйлчилгээ, угаалгын газарт ашигласан ус 140,844.0 м3/жил   

Дүгнэлт:  “Оюу толгой” ХХК нь Усны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 
326 болон 327 дугаар тогтоолууд, “Оюу толгой” ХХК болон Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын захиргаатай байгуулсан Ус ашиглах гэрээний 
1.7 дахь заалт, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Усны газрын Ус ашиглуулах дүгнэлтийн 19-д заасан усны эх үүсвэр дээр байрлуулсан 
баталгаажуулсан тоолуурын заалтыг үндэслэн ус ашигласны төлбөрийг холбогдох журмын дагуу тооцон Өмнөговь аймгийн төсөвт төвлөрүүлжээ. 
Ус ашиглах гэрээний гүйцэтгэлийг Ус ашиглуулах дүгнэлтэд заасан ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөрийн гүйцэтгэлээр дүгнэсэн байна. Ус 
ашиглуулах дүгнэлтээс зөрүүтэй байгаа гүйцэтгэлд тухай бүрд нь тайлбар, үндэслэл бичиж, Ус ашиглалтын тайлан болон энэхүү гэрээ дүгнэсэн 

тэмдэглэлд тусгаж байх шаардлагатай.  
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Усны нөөц ашигласны төлбөр: 

“Оюу толгой” ХХК усны нөөц ашиглалтын төлбөрийг “Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь 
хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-
ний өдрийн 326 тоот тогтоол, Засгийн газрын 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 302 
дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Ашиглалтын зориулалтыг тооцох 
итгэлцүүр”-т өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 327 дугаар 
тогтоолуудыг тус тус үндэслэн тооцон барагдуулж байна. Эдгээр тогтоолуудын дагуу ашиглах 
зориулалтыг ангилан м3 усанд ноогдох төлбөрийн хувь хэмжээг Хүснэгт 5.5-д зааснаар тогтоон 
мөрдөж байна. 

Хүснэгт 5.5. Ус ашиглах зориулалт, м3 усны төлбөрийн хэмжээ 

Төлбөр ноогдох ус 

Төлбөрийн хувь 
хэмжээ (экологи 
эдийн засгийн 

үнэлгээний 
хувиар) 

Ашиглалтын 
зориулалтыг 

тооцох 
итгэлцүүр 

Ноогдох 
усны 

төлбөр, 
₮ 

1 
Ашигт малтмал олборлох, 
баяжуулах 

20 1.2 959.04 

2 Хүн амын унд ахуй  - 0.25 - 

3 Авто Зам, засварт ашигласан ус  20 0.25 199.8 

4 Мод үржүүлгийн усалгаа  10 0.18 71.928 

5 Ил уурхайгаас шавхсан ус  15 1.2 719.28 

6 
Эрчим хүчний зориулалтаар 
ашигласан ус 

15 0.1 59.94 

7 
Ахуйн үйлчилгээ, угаалгын 
газарт ашигласан ус  

15 0.16 95.904 

 

Хүснэгт 5.6. Усны нөөц ашигласны төлбөрийн гүйцэтгэл, 2016-2020 он 

 
Аудитад хамрагдсан 2016-2020 оны хугацаанд “Оюу толгой” ХХК нь Усны нөөц ашигласны 
төлбөрт нийт 72,292.6 сая төгрөгийг Монгол Улсын төсөвт төвлөрүүлжээ. Энэ нь Ус 
ашиглуулах дүгнэлтэд тооцсоноос 22,871.9 сая төгрөгөөр бага байна. Гэвч усны нөөц 
ашигласны төлбөрийг баталгаат усны тоолуурын заалтаар буюу бодит ус ашиглалтын 
хэмжээгээр төлсөн нь төлбөрийн нэхэмжлэх болон төлбөр төлсөн баримтаар нотлогдож 
байна. Цаашид Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахдаа тухайн жилийн төлөвлөлтийг үндэслэл 
сайтай гаргаж байх шаардлагатай.      

Ус бохирдуулсны төлбөр: 

Ус бохирдуулсны төлбөр, нөхөн төлбөр Усны тухай хууль, Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай 
хууль, Засгийн газрын 2019 оны 316 дугаар тогтоолоор баталсан “Ус бохирдуулсны төлбөрийн 
хэмжээ, хөнгөлөлт үзүүлэх журам”, MNS 6561:2015. Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. 
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Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага; MNS 4349:2015. 
Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага; тэдгээртэй нийцүүлэн 
гаргасан бусад норматив баримт бичгийн хүрээнд зохицуулагддаг.  

“Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс Монгол Улсын Засгийн газартай байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын 
гэрээний 2.4-т зааснаар энэхүү гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойш бий болсон аливаа татварыг 
төлөх үүрэг хүлээдэггүй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Иймд энэ асуудлыг холбогдох 
эрх бүхий байгууллага болон ус ашиглах гэрээнд оролцогч талууд судалж, шийдвэрлэх 

шаардлагатай гэж үзэж байна.  

5.3. Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх, ус хангамжийг 
нэмэгдүүэх арга хэмжээний хэрэгжилт  

5.3.1. Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ 

Байгаль орчны үнэлгээ: “Оюу толгой” ХХК нь 2004 оноос хойш нийт 43 БОННҮ хийлгэсэн 
байдаг. Эдгээр тайланг ot.mn сайтаас орж үзэх боломжтой.   

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө: 

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний усны 
түвшний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу хэмжилтийн шаардлагыг бүрэн хангаж 
байна. Тус төлөвлөгөөний Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө, нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн 
хэрэгжүүлсэн. 2019-2020 онд төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн нийт 24 арга хэмжээг амжилттай 
хэрэгжүүлсэн байна. 

Ундай сайрын хяналт шинжилгээний үр дүн, Ундай сайрыг хамгаалах, голын голдрилд хийсэн 
хэсэгчилсэн тохируулга, түүний орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт, Оюу 
толгойн уурхай болон Гүний хоолойн шугам хоолойн ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Гашуун Сухайтын дэд бүтцийг барих барилгын 
болон ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэрэгт тусгагдсан 
устай холбоотой арга хэмжээний хэрэгжилтийг 4.4 дүгээр дэд бүлэг, Хүснэгт 4.26, 4.27, 4.28, 
4.29-т дэлгэрэнгүй оруулсан болно.       

5.3.2. Ханбогд сумын төвийн ус хангамжийг шийдвэрлэсэн үр дүн  ................................  

“Оюу толгой” ХХК нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд Ханбогд сумын 
төвийн усан хангамжийн зориулалтаар ашиглах усны эрэл, хайгуулыг 2013-2014 онд хийж, 
нийт 41 цооног өрөмдөж, 12 цооногт усны мониторинг хийж гүйцэтгэсэн байна. Усны нөөцийг 
37 л/с буюу 3,200 м3/хоног, 20 жилийн хугацаатай тогтоосон бөгөөд 2016 онд БОАЖ-ын яамны 
Усны нөөцийн зөвлөлөөр хэлэлцэж баталгаажуулсан.  

Ханбогд сумын төвийн цэвэр усан хангамжийн цогцолбор нь нийт 6.9 сая ам.долларын өртгөөр 
баригдсан бөгөөд сумын иргэдэд найдвартай, цэвэр ундны усыг 6.6 км шугам хоолойгоор 
дамжуулан хүргэдэг байна. Эхний ээлжид 13,000 хүн амыг ундны усаар хангах хүчин чадалтай 
тус цогцолборыг цаашид хүчин чадлыг нь өргөтгөх боломжтойгоор барьж байгуулсан байна.  

Мөн “Оюу толгой” ХХК-иас “Чандмань Эрдэнэ” төслийг 785 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд Ханбогд сумын 6 өрхөд гүн өрмийн худаг гаргахад 140 
сая төгрөгийн төсөв тусгагдсан ба төсөл хэрэгжиж байна. Төслийн зорилго нь Өмнөговь 
аймгийн зүүн бүсийн сумууд болох Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд, Цогт-Овоо сумдын 
бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, төслийн хүрээнд усан хангамж дутагдалтай 
бэлчээрт уст цэг тогтоох геофизикийн цэгэн хайгуулын ажил хийж, худаг ус шинээр гаргах, 
хуучин ашиглагдаж байсан худгуудыг сэргээн засварлах зэрэг орон нутгийн иргэдийн ус 
хангамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн байна. 

5.3.3. Усны хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн өгөх  

Гүний хоолой, Галбын говьд 2003-2004, 2007 болон 2011 онуудад усны эрэл, хайгуулын 
зориулалтаар өрөмдсөн хуучин хайгуулын цооногуудыг Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 
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22.17 заалт, Ханбогд сумын Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/225 тоот 
захирамж болон Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын захиргааны зөвлөмжийг үндэслэн 
шат дараалалтайгаар битүүмжлэх, бэлчээрийн усан хангамж, усжуулалтад ашиглах зорилгоор 
орон нутагт актаар хүлээлгэн өгчээ. 

Цооног битүүмжлэх ажлыг Австрали улсын “Гидрогеологийн цооногийн тоноглолт тавигдах 
стандарт”-ын дагуу цооногийн бүхэлд нь бүрэн цементлэх аргаар битүүмжилсэн байна.  

Хүснэгт 5.7. Битүүмжилсэн цооногийн тоо 

Он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Битүүмжилсэн цооногийн 
тоо 

6 12 44 41 33 

2018 онд Гүний хоолой, Галбын говьд 2003-2007 онуудад өрөмдсөн нийт 28 цооног мөн 2011 
онд Оюу толгой Гашуу Сухайтын хооронд баригдсан хатуу хучилттай авто замын усны 
хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн шүүр, яндан хоолой суулгаагүй нийт 19 цооногийг сонгон 
авч битүүмжлэх ажлыг 2018 оны 8-10 дугаар сард захиалагч “Оюу толгой” ХХК болон 
гүйцэтгэгч “Эрдэнэдрийлинг” ХХК, “GWMS” ХХК нарын хамтран боловсруулсан ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэн Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын захиргаа болон 
Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан ёсоор актаар хүлээлгэн өгчээ.  

 

 

Зураг 5.2. Цооног битүүмжлэлийн ажлын фото зураг 

 

2019 онд Галбын говьд 2003 онд өрөмдсөн 11 цооног, 2011 онд Оюу толгой-Гашуу Сухайтын 
хооронд баригдсан хатуу хучилттай авто замын усны хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн 5 
цооног, шүүрийн яндан хоолой суулгаагүй цаашид ашиглах боломжгүй нийт 25 цооногийг 
битүүмжлэх ажлыг 2019 оны 8-10 дугаар сард захиалагч “Оюу толгой” ХХК болон гүйцэтгэгч 
“Эрдэнэдрийлинг” ХХК, техникийн зөвлөх “Вотер Менежмент” ХХК нарын хамтран 
боловсруулсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэн Галба-Өөш, Долоодын говийн сав 
газрын захиргаа болон Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан ёсоор актаар хүлээлгэн өгсөн байна. 
Эдгээрээс ашиглах боломжтой 22 цооногийг бэлчээрийн ус хангамжийн болон усжуулалтад 
ашиглах зорилгоор орон нутагт хүлээлгэн өгсөн.2020 онд нэмж 33 хайгуулын цооногуудыг 
битүүмжлэн, орон нутагт хүлээлгэн өгсөн байна.  

Хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэх ажил нь тухайн нутаг дэвсгэрт орох хур тунадасны ус 
болон бага гүнтэй хөрсний ус ашиглалтгүй болсон цооногуудаар дамжин доош шүүрч 
алдагдахаас сэргийлэх, газар доорх уст үе хооронд цооног дагуу усны механик солилцоо  
явагдах нөлөөллийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой ажил юм. Иймээс орон нутгийн 
удирдлага, иргэд санал нэгтэй дэмжин ажилладаг байна.    
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5.4. Усны менежментэд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээний  
хэрэгжилт 

Сургалт, сурталчилгаа 

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2018 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний Усны 
нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө, нэмэлт 
арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хийх ажлын тоо хэмжээг төлөвлөдөггүй төсөв төлөвлөдөг 
байсан бол 2019-2020 онд тоо хэмжээг төсөвтэй төлөвлөдөг болсон байв.  2019-2020 оны 
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус бүр 12 үйл ажиллагаа төлөвлөсөн 
байна. 

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд нийт ажилчдын байгаль орчны мэдлэгийг дээшлүүлэх, 
байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах үүднээс усны зохистой ашиглалтын 
талаар мэдлэг олгох сургалтыг нийт ажилчдад тогтмол зохион байгуулдаг байна. Сургалтаар 
усны менежментийн ерөнхий танилцуулга, усны зөв зохистой хэрэглээ, усны ашиглалт болон 
хамгааллыг тухай нийт ажилчдад хүргэдэг.  

Нийт ажилчдад усны бодлого түүний хүрээнд хийгдэж буй ажлуудыг тусгасан богино 
хэмжээний видеог хийж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гаргах, усыг хайрлан 
хамгаалахад чиглэсэн ухуулга сурталчилгааны ажлыг зохин байгуулж илтгэл мэдээлэл 
хүргүүлэх, усны зарцуулалтын тухай анимайшин хийж олон нийтэд хүргэх, “Ажилчдын дуу 
хоолой” цуврал нэвтрүүлгийг хийх, уурхайн хэмжээнд усаа хэмнэх уриалга, усны алдагдал, 
аливаа асгаралтыг цаг алдалгүй мэдээллэж арга хэмжээ авах зорилгоор зурагт хуудасуудыг 
хэвлэж уурхайн суурингийн хэмжээнд шаардлагатай газруудад байрлуулах ажлуудыг зохион 
байгуулж иржээ. Зохион байгуулсан дээрх ажлуудаас гадна Оюу толгой уурхайн ус 
ашиглалтын талаарх мэдээллийг хүргэхээс гадна устай холбоотой бодлого журмуудыг дахин 
сануулж ач холбогдлын талаарх мэдлэгийг бэхжүүлэхэд чиглэдэг.  

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2018 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нэмэлт 
арга хэмжээний төлөвлөгөөнд усны зөв зохистой хэрэглээг бий болгох, хүүхэд багачуудад 
усны ач холбогдлыг таниулах үүднээс Дэлхийн усны өдрийг жил бүр тэмдэглэхээр төлөвлөсөн 
бөгөөд “Оюу толгой” ХХК Өмнөговь аймгийн БОАЖГ, Ханбогд сумын ЗДТГ, “Говийн бага 
дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа”, “Мөнх ногоон галба” ТББ-уудтай хамтран 
ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд илтгэл, гар зургийн уралдаан, бага ангийн 
сурагчдын дунд АХА тэмцээн, ахлах ангийн сурагчдын дунд эсээ бичлэгийн уралдаан, устай 
холбоотой хичээл оруулах, усыг хайрлан хамгаалахад чиглэсэн ухуулга сурталчилгааны ажил 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг Ханбогд суманд зохион байгуулж ирсэн.  

Хамтын оролцоотой усны хяналт шинжилгээ 

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний Усны 
нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Орон 
нутгийн иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлдэг хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн явуулна гэж заасан байдаг.  

Байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийхэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах, орон 
нутгийн ард иргэдийн байгаль орчны талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгаль орчныг 
хамгаалахад чиглэсэн Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааг орон нутгийн ард иргэдэд илүү 
тодорхой тайлбарлан таниулах зорилгоор хамтын оролцоотой усны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийг 2011 оноос албан ёсоор эхлүүлж, 9 малчныг анх хамруулж байжээ.  

Малчид Оюу толгой компаниас хангасан төхөөрөмжөөр худгийнхаа усны түвшинг хэмжиж, 
улмаар хэмжилтийн мэдээллийг нь Оюу толгойн усны хяналт шинжилгээний мэдээллийн санд 
нэгтгэн оруулдаг. Оюу толгой, Ундай гол, Гүний хоолойн ойролцоо нутагладаг малчдыг тус 
хөтөлбөрт хамруулдаг.  

2017 оноос Ханбогд сумын иргэдийн үүсгэл санаачилгын байгууллага болох “Мөнх Ногоон 
Галба” ТББ-тай хамтран ажиллан орон нутгийн байгаль орчны мэргэжилтэй залуучуудыг 
мэргэшүүлэн малчдын хэмжилтийн мэдээг хамтран боловсруулдаг байхаар ажиллаж эхлээд 
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байна. 2020 оноос хөтөлбөр өргөсөж усны чанарын судалгаа болон хаягдлын далангийн усны 
хяналтад малчид хамрагдаж байна.  

 
Эх үүсвэр: А.Түвдэндорж, 2008 

Зураг 5.3. Хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрт оролцогчдын тоо 

 
Уст цэг, булаг шандын эхийг цэвэрлэх үйл ажиллагаа 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Дэлхийн 
усны өдрийг жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-нд, булаг цэвэрлэгээний ажлыг жил бүрийн 5, 10 
дугаар сард, их цэвэрлэгээг жил бүрийн 5, 10 дугаар сард хийхээр төлөвлөж тогтмолжсон 
байна.  

“Оюу толгой” ХХК нь булаг, шанд, уст цэгүүдийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, хамгаалах арга хэмжээг 2013 оноос хойш жилд 2 удаа хавар, намрын цагт тогтмол 
зохион байгуулж Байгаль орчны хэлтсээс Ханбогд сумын нутагт байрлах иргэдийн аялж, 
зугаалах, чөлөөт цагаа өнгөрөөх гол газруудын нэг болох Их булаг болон Бага булгийн 
амуудыг сонгон авч их цэвэрлэгээг зохион байгуулж хогийн сав байрлуулах ажлуудыг зохион 
байгуулж ирсэн байна. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын 2019 оны 6 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн 02/393 тоот албан бичгийн дагуу Ханбогд сумын Баян багийн нутагт 
байрлах Далай, Номгон багийн нутагт байрлах Их булаг, Жавхлант багийн нутагт байрлах Бага 
булгууд дээр хөшөө, сүүдрэвч, автомашины зогсоолын талбай зэрэг тохижилтын ажлыг 

хийжээ.  

2020 оны 6 дугаар сарын 03-нд булаг цэвэрлэх ажлын хүрээнд Оюу толгойн байгаль орчин 
болон орон нутгийн харилцааны хэлтсийн мэргэжилтнүүд хамтран Цагаан толгойн булаг, 2020 
оны 10 дугаар сарын 11-нд “Агуй уулын хийд” орчмын цэвэрлэгээний ажлыг тус тус зохион 
байгуулсан байна. 
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5.5. 2016 оны Усны аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт (Мөрөөр тавьсан хяналт)  

Оюу толгой төслийн эхний 5 жил (2011-2015 он)-ийн ус ашиглалтын үйл ажиллагаанд “Усны мэдээллийн өнө мөнхийн ундарга төв” 2016 онд 
Аудит хийж, Аудитын үр дүнгээр тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулсан байдаг. Тус зөвлөмжийн хэрэгжилтийг “Оюу толгой” ХХК-ийн гаргасан 
мэдээлэл болон “Эрдэнэдрийлинг” ХХК-ийн Аудитын багийн мөрөөр тавьсан хяналтын үр дүнд үндэслэн гаргаж, Хүснэгт 5.8 -т үзүүлэв.        

Хүснэгт 5.8. 2016 оны Усны аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт (Мөрөөр тавьсан хяналт) 

д.д. 2016 оны Аудитаар өгсөн зөвлөмж Хэрэгжилт 
Аудиторын 
үнэлгээ, % 

1 

Ашиглалт явуулж буй худгуудын динамик түвшний 
хэлбэлзлийг нь авч буй усны хэмжээтэйгээ харьцуулан өдөр 
хоногоор нь худаг бүрийн ажилласан цагийн бүртгэлтэйгээр 
мониторинг хийх хэрэгтэй.  Мониторингийнхоо үр дүнгээр 
тухай бүр нь хамгийн их сорогдож буй багц хэсэг орчим нь 
пьезоизогипсийн зураг гаргаж, дүгнэлт өгөх замаар 
ашиглалт явуулж буй газрын доорх усны ордынхоо нөөцийн 
боломж чадавхад цаг алдалгүй үнэлгээ өгч байх; 

Хэрэгжиж байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт орших Оюу толгойн зэс алтны уурхайн үйлдвэрийн усан 
хангамжийн эх үүсвэр гүний хоолойн газрын доорх усны ордын 
ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр дүнгийн тайланд 
 

95 % 

2 

Элэгдэл эвдрэлд орох магадлалтай нэр бүхий 32 цооног 
Гүний хоолой болон Галбын говьд байгаа, эдгээр цооногийг 
даруй хааж битүүмжлэн харьяа Усны сав газар болон орон 
нутгийн захиргаанд хүлээлгэн өгөх;  

Гүний хоолой, Галбын говьд 2003-2004, 2007 болон 2011 онуудад 
усны эрэл, хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн хуучин хайгуулын 
цооногуудыг Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.17 дахь заалт, 
Ханбогд сумын Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар 05-ны өдрийн 01/225 
тоот захирамж болон Галба-Өөш Долоодын говийн Сав газрын 
захиргааны зөвлөмжийг үндэслэн шат дараалалтайгаар битүүмжлэх, 
бэлчээрийн усан хангамж, усжуулалтад ашиглах зорилгоор орон 
нутагт актаар хүлээлгэн өгч байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 149 
хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэн, шаардлагатай нөхөн сэргээлтийг 
гүйцэтгэж, орон нутгийн засаг захиргаа болон Галба-Өөш Долоодын 
говийн сав газрын захиргаанд актаар хүлээлгэн өгсөн. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг “Оюу толгой” ХХК-ийн усны мониторингийн тайлангаас 
үзнэ үү. Цооног битүүмжилсэн актууд хавсаргав. 

100 % 

3 

“Гэрээний биелэлтийг дараа оны 1-р улиралд дүгнэнэ” гэсэн 
гэрээний заалт хэрэгжихгүй байна. Гэрээний биелэлтийг 
заасан хугацаанд нь дүгнэх замаар тус компанийн ус 
ашиглалтын байдалд хяналт тавьж, зөрчилтэй байвал 
засуулах арга хэмжээг цаг тухайд нь авч байхыг Гэрээ 
байгуулсан болон “Ус ашиглуулах дүгнэлт” гаргагч 
байгууллагад зөвлөмж болгож байна;  

Ус ашиглах гэрээний 3.3-т заасны дагуу гэрээний биелэлтийг жил бүр 
дүгнэж тэмдэглэл үйлдэж байна. 2016-2020 оны ус ашиглах гэрээ 
дүгнэсэн тухай тэмдэглэл хавсаргав. 

Гэрээ дүгнэсэн тэмдэглэл: 
2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр  
2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр  
2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр 

98 % 
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д.д. 2016 оны Аудитаар өгсөн зөвлөмж Хэрэгжилт 
Аудиторын 
үнэлгээ, % 

2020 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
2021 оны 2 дугаар сарын 24-ны өдөр  

4 

“Гүнийн хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын 
хайгуул ба зэргэлдээх талбайн нэмэлт хайгуулын тайлан”-г 
хэлэлцэж 2015 онд баталгаажуулсан 918 л/с нөөцөд 
тулгуурлан төлөвлөлт хийхийн тулд эхлээд сайн хянаж, 
мэргэжлийн экспертүүдийн саналыг авах; 

Хэрэгжиж байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт орших Оюу толгойн зэс алтны уурхайн үйлдвэрийн усан 
хангамжийн эх үүсвэр гүний хоолойн газрын доорх усны ордын 
ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр дүнгийн тайланд 

95 % 

5 

Шүүрлийн ус өргөх суваг нь одоо үүссэн байгаа цөөрмийн 
усны түвшнээс өндөр тул өргөлтийн шахуурга ажиллах 
боломжгүй байв. Иймд шүүрлийн ус өргөх шахуургын ус авах 
сувгийг засварлах, цөөрөм үүсгэхгүй байх арга хэмжээг авах; 

Хаягдлын сангийн шүүрлийн ус тогтож байсан цөөрмийг өндөрлөх 
газар шорооны ажил хийсэн. Одоо ХС-ийн ус буцааж татах 
байгууламж хэвийн ажиллаж байгаа.  

100 % 

6 
Xаягдлын сангийн шинээр баригдах Xэсэг 2-ын зураг төсөл 
болон барилгын ажилд ажилд шүүрлийг багасгах шинэ 
технологи нэвтрүүлэх;  

ХС2-ийн барилгын ажилд шүүрлийн урсгалыг бууруулах шүүрлийн 
шуудууны иж бүрдлийг зураг төсөлдөө тусгасан ба энэ нь шүүрлийн 
усны гидравлик градиент -3 аас -6 хүртэл бууруулах тооцоо гарсан. 
4220_R3_TC2_Conceptual_model_and_seepage_modeling_FINAL. 
4220_R-ХС2-ийн бүтээц болон шүүрлийн бүтцийн судалгаа 
загварчлал, 113384.07M037-TC2 Final Height Upward Seepage 
Assessment-revA. 113384.07M037- ХС2-ийн эцсийн өндрийн үеийн 
шүүрлийн үнэлгээ зураг төсөл-г хавсралтаас үзнэ үү. 

97 % 

7 

Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэрийн савласан усыг 
дамжуулж байгаа шугамын автомат тоолуурыг 
баталгаажуулах буюу баталгаажсан тоолуурыг уг шугамд 
суурилуулах;  

Баталгаажуулсан усны тоолуур суурилуулан усны хэрэглээг тооцож 
байна.   

100 % 

8 
 
 

Ус цэвэршүүлэх үйлдвэрээс ахуйн хэрэгцээнд нийлүүлж 
байгаа усны чанарыг сайжруулж, улмаар МNS 0900-2010 
стандартын шаардлагад нийцүүлэх; 

Оюу толгой уурхайн талбарт ахуйн зориулалтаар хэрэглэх ус 
Техникийн шаардлага CS0387:2017 байгууллагын стандартыг 
стандартчилал хэмжил зүйн газраар батлуулан мөрдөж байна. Мөн 
ахуйн хэрэглээний усыг ундны усны хэрэглэхгүй байхыг сануулсан 
зурагт хуудаснуудыг ажлын байрууд болон амрах байруудад 
байрлуулсан. Хавсралт материал үзнэ үү. 

100 % 

Дүгнэлт: 2016 оны Оюу толгой төслийн ус ашиглалтад Аудит хийсэн ажлаар 8 зүйл зөвлөмж гаргасан. Эдгээр зөвлөмжийн дагуу “Оюу толгой” ХХК тодорхой 
арга хэмжээ авч, хэрэгжүүлсэн байна. Ялангуяа хуучин хайгуул судалгааны цооногуудыг устгал хийх, хаягдлын сангийн шүүрлийн усыг багасгах талаар 
зориулалтын хамгаалалт хийсэн, Газрын доорх усны мониторингийн судалгааны мэдээллийн боловсруулалтыг мэргэжлийн компаниар гүйцэтгүүлэн 
сайжруулсан хийсэн нь их үр дүнтэй ажил болжээ. 2016 оны Аудитын зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг хангалттай гэж дүгнэв.   
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ЗУРГАА. АУДИТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ  

6.1. Аудитын нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж 

“Оюу толгой “ ХХК-ийн 2015-2020 оны ус ашиглалтад хийсэн Аудитын үнэлгээний шалгуур 
үзүүлэлтүүд, ашигласан болон бүрдүүлсэн нотлох баримтууд, тэдгээрийг ашиглан хийсэн 
Аудитын ажлын явц, үр дүнг өмнөх бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй оруулсан. Эдгээр үнэлгээний үр 
дүнгээр Аудитад хамрагдсан чиглэл тус бүрээр дүгнэлт гаргаж, цаашид хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний зөвлөмжийг боловсруулж, 6.1.1 - 6.1.6 дугаар дэд бүлгүүдэд нэгтгэв. 

6.1.1. Ус ашиглалт, түүний балансын дүгнэлт, зөвлөмж   

Дүгнэлт:  

1. Оюу толгой төслийн ус ашиглалт, түүний балансад дүн шинжилгээ хийж, усны нөөц, 
чанарын мониторинг, ус хангамж, усны барилга, байгууламжийн ашиглалтын 
байдалд үнэлгээ өгөх, усны нөөцийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд алдагдалгүй, 
хэмнэлттэй эргүүлэн ашиглах дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх зөвлөмж 
боловсруулах, усны менежментийг сайжруулах нь Усны аудитын гол зорилтуудын нэг 
юм. 

2. 2016-2020 онд “Оюу толгой” ХХК нь 14,695.1 - 16,488.1 мян.м3/жил буюу 466.0-522.8 
л/с (эргэлтийн усыг тооцохгүйгээр) ус ашиглажээ. Үүний дийлэнх нь буюу 86.2-92.2 %-
ийг Баяжуулах үйлдвэрийн, үлдсэн 13.4 %-ийг унд ахуй, дулааны станц болон бусад 
зориулалтаар ашигласан ус эзэлж байна;        

3. Оны эцсийн бодит ус ашиглалт (тоолуурын заалтаар)-ыг Гүний хоолойн болон бусад 
Ус ашиглагч нэгжүүдийн худгууд, эргэлтийн ус (Хаягдал өтгөрүүлэгч, Хаягдлын сан), 
ил уурхайн шүүрлийн ус, цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдэн гарсан ус, зөөврийн 
ус, Хаягдлын сангийн шүүрлийн ус, хур тунадасны ус гэх мэт эх үүсвэр тус бүрээр нь 

нарийвчлан, Ус ашиглалтын тайланд тусгах нь зүйтэй;   

4. Ус ашиглах гэрээнд ус ашиглах дүгнэлт гаргах хугацааг жил бүрийн I-II улиралд Ус 
ашиглуулагч хүсэлт гаргаснаас хойш 15 хоногт багтаан гаргахаар заасан нь 
хугацааны хувьд төдийлөн оновчгүй гэж дүгнэж болохоор байна; 

5. 2016-2020 оны бодит гүйцэтгэл (тоолуурын заалтаар)-ээр тайлагнасан ус 
ашиглалтын хэмжээ нь “Монгол Ус” ТӨҮГ-аас гаргасан Ус ашиглуулах дүгнэлтэд 
тооцсоноос ихэвчлэн бага байна. Энэ нь цаашид ус ашиглалтын төлөвлөлт, 
тооцооллын арга аргачлал болон бодит ус ашиглалтыг хянах, тайлагналтыг 

боловсронгуй болгох шаардлагатайг харуулж байна; 

6. Сүүлийн жилүүдийн Ус ашиглах гэрээ дүгнэсэн тэмдэглэлд гэрээний заалтын 
биелэлтийг дэлгэрэнгүй гаргаж хэвшиж байгаа ч Ус ашиглах гэрээний нөхцөлийн 1.1-
д заасны дагуу Ус ашиглах гэрээний биелэлтийг ус ашиглах зориулалт тус бүрээр 

гаргаж хэвших шаардлагатай.  

Зөвлөмж:   

1. Ус ашиглалтын тайлангийн загвар, агуулгыг оновчтой болгох, тоон мэдээ мэдээллийн 
таарц, уялдааг нягтлах, ус ашиглалтын балансыг жил бүрээр тооцож, тухайн жилийн 

Ус ашиглалтын тайланд хүснэгт болон зурган хэлбэрээр  тусгаж байх;  

2. 2016-2020 оны Ус ашиглалтын тайланд Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон 
ашиглалтын бусад худгуудаас татан авч ашигласан усны нийт хэмжээнд ил уурхайн 
шүүрлийн усыг хамт оруулан тайлагнасныг залруулж, цаашид ашигласан усны эх 
үүсвэр (Гүний хоолойгоос, ашиглалтын бусад худгаас, шүүрлийн уснаас гэх мэт)-ийг 
тус бүрээр нь тодорхой тайлагнах; 

3. Хаягдал өтгөрүүлэх илүү дэвшилтэт технологийг нэмэлтээр ашиглах, улмаар хаягдалд 
агуулагдах чийгийн хэмжээг 20% хүртэл бууруулах боломжийг судалж үзэх; Үүний үр 
дүнд эргэлтээр ашиглах усны хэмжээг нэмэгдүүлж, Гүний хоолойн газрын доорх усны 
ордоос сэлбэлтээр авах усны хэмжээг багасах зорилтыг ус ашиглалтын менежментийн 
гол зарчим, стратегийн хүрээнд авч үзэхийг зөвлөмж болгов;  
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4. Ашигласан усны хэмжээг сараар тайлагнадаг ч тоолуурын заалтыг харилцан адилгүй 
хугацаанд, ус ашиглалтын төлбөр тооцоотой  холбоотой авдаг нь өөр хоорондоо 
уялдаа муутай байна. Ус ашиглалтын тайлагналттай уялдуулахын тулд цаашид 
тоолуурын заалтыг сар бүрийн эхний, эсвэл сүүлийн өдөр авч хэвшихийг зөвлөж 
байна.  

6.1.2. Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөц, мониторингийн дүгнэлт, зөвлөмж 

Дүгнэлт: 
 

1. 2016-2020 онуудад Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос олборлосон усны хэмжээ 
Усны нөөцийн зөвлөлийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 2015/03 тоот 
тушаалаар баталгаажуулсан ашиглалтын нөөцийн хэмжээ 918 л/с-ээс бага байна; 

2. Жил бүрийн ус ашиглалтын тайлан гаргахдаа газрын доорх усны динамик түвшний 
хамгийн их бууралт хэзээ, ямар худаг дээр яаж олборлож байхад тохиолдов гэдэгт дүн 
шинжилгээ хийж оруулах хэрэгтэй юм. 

3. “Вотер менежмент” ХХК -аар 2021 онд олон жилийн горимын судалгааны мэдээлэлдээ 

боловсруулалт хийлгэсэн нь сайн хэрэг болжээ. 

4. Энэхүү тайлангийн мэдээлэл болон Оюу толгойн уулын үйлдвэрийн ус авах 
байгууламжуудад газар дээр нь хяналтын үзлэг хэмжилт хийх, холбогдох мэргэжлийн 
хүмүүстэй ярилцах явцад Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын даралт сийрэгжиж, даралтын 

алдагдал бий болж байгаа нь ажиглагдав.  

5. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын гидрогеологийн тооцооны үзүүлэлт өндөртэй 
зүүн хэсэгт байрлах GH02-PB04 ашиглалтын худаг, түүний ойролцоо байрлах 
ажиглалтын GHMB11-02 цооног, ордын баруун хэсэгт байрлах  ашиглалтын GH05-
PB06 худаг түүнээс 600-аад метрийн зайтай орших GHMB11-06 цооногийн усны 
түвшний мэдээ болон ашиглалтын цооногийн олборлосон усны боловсруулаагүй 
мэдээнд түүврийн аргаар үнэлгээ хийж үзэхэд Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын 
орчимд эвдэрсэн горим зонхилж байна. 

6. Бага гүний малчдын худаг, бага гүний мониторингийн цооног, грунтын цооногуудын 
усны түвшний мэдээний боловсруулалтыг “Вотер Менежмент” ХХК-ийн 2021 онд 
гүйцэтгэсэн “Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу толгойн зэс-алтны 
уурхайн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр Гүний хоолойн газрын доорх усны 
ордын ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр дүнгийн тайлан”-аас харахад цаг 
уурын нөлөөнд байж хэлбэлздэг тул ус олборлолтын нөлөө илрээгүй байгалийн 
горимтой байна; 

7. Газрын доорх усны түвшний хэмжилт хийх багажууд үйлдвэрээс баталгаажуулсан 
байдаг. Газрын доорх усны түвшинг малчдын худагт сар, улирал бүр, мониторингийн 
цооногуудад автомат түвшин хэмжигч суурилуулан хэмжилтийг 6 цаг тутам хэмжин, 
хяналтыг хагас жил тутам гараар хэмжих төлөвлөгөөг биелүүлж иржээ. Мониторингийн 
өгөгдөл мэдээлэл бүртгэлдүүлэхэд зориулсан аппликейшн зохиож хээрийн хэмжилтэд 
tablet ашиглаж байгаа нь хөдөлмөр хэмнэж, хэмжилтийн мэдээллийг харьцуулах мөн 
аливаа механик алдаанаас сэргийлэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. “Оюу толгой” ХХК-
ийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, усны нөөцийн менежментийн 
төлөвлөгөө, Хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх журам, ажлын стандарт 

журмыг мөрдөн ажиллажээ. 

Зөвлөмж: 

1. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалтын явцын усны түвшин болон бусад 
мониторингийн өгөгдлийг чиглэсэн зорилготойгоор жил бүр нэгтгэн боловсруулж 
ашиглаж буй ордынхоо усны нөөцийн чадавх, потенциалыг цаг тухайд нь хянаж байх; 

2. Усны нөөцийн чадавхтай нь тохируулж уулын олборлох, боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах ТЭЗҮ, төлөвлөлтөө хийх; 

3. Усны хяналт шинжилгээний мэдээллийн цаг хугацаа, орон зайн боловсруулалтад 
сүүлийн үеийн технологи болох хиймэл оюун ухаан, машин сургалт ашиглаж суурь 
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үзүүлэлтүүдийг урт хугацааны чиг хандлагатай нь харьцуулах байдлаар статистикийн 
томоохон өөрчлөлтийг үнэлэх, усны түвшин өөрчлөгдсөн шалтгааны талаар дүгнэлт 
хийх гэсэн усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх журмыг биелүүлэх. 
Газрын доорх усны мониторингийн мэдээ ус олборлолтыг системтэй явуулах 
шаардлагатай.   

4. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордыг 10 жил ашиглаж байгаа, усны түрэлтийн 
алдагдал ажиглагдаж байгаа, мөн дээр дурдсан шалгуур үзүүлэлтийн зөрүүтэй 
байдлыг арилгах зорилгын үүднээс уг ордод нөөцийн дахин үнэлгээ хийж, ашиглалтын 
горимыг нь шинэчлэн тогтоож, баталгаажуулах хэрэгтэй гэсэн саналыг Аудитын баг 
гаргаж байна.  

6.1.3. Усны чанарын хяналт шинжилгээний дүгнэлт, зөвлөмж 

Дүгнэлт: 

1. Гүний хоолойн нийт 19 цооногийн усны шинжилгээнд хийсэн Аудиторын 
боловсруулалтын дүнгээр тухайн ус нь химийн бүрэлдэхүүний хувьд анионуудаас 
ихэвчлэн хлорын ион давамгайлж, 77.8 % нь хлорын ангийн, 22.2 % нь хлор-сульфатын 
ангийн, бүгд натрийн бүлгийн, 2-р төрлийн ус байна. Энэ нь ашиглалт эхлэхээс өмнөх 
буюу 2007 он шинжилгээний дүнтэй харьцуулахад Гүний хоолойн газрын доорх усанд 
найрлагын өөрчлөлт ороогүй болохыг харуулж байна; 

2. Гүний хоолойн худгууд нь ундны усны стандартын шаардлагад нийцэхгүй, эрдэслэг, 

хатуу, фтортой, стронцитой учир хүний унданд хэрэглэхэд тохиромжгүй;  

3. Малчдын 69 гар худаг, 11 булаг шандыг хамруулан хийсэн усны чанарын хяналт 
шинжилгээний дүнгээр усны чанар, найрлагын хувьд цаг хугацаанаас хамаарсан огцом 
өөрчлөлт ажиглагдаагүй, анхны бүтэц шинж чанараа хадгалж байна. Гүний хоолойн 

устай харьцуулахад цэнгэг боловч фторын агууламж өндөр; 

4. Ундайн сайрын дагуух 11 уст цэгийн шинжилгээний дүнг нэгтгэн дүгнэхэд 
эрдэсжилтийн хувьд  36 % нь стандартаас давсан давсархаг устай, 18 % нь маш хатуу 
устай, 64% нь фторын агууламж өндөртэй, эдгээр давсан үзүүлэлтүүд нь уул уурхайн 
нөлөөлөлтэй холбоотой биш, байгалийн горимоороо тухайн ус бүрэлдэн тогтоход 
үүссэн агууламж болно. Бичил элементүүдийн шинжилгээгээр стандартаас давсан 
үзүүлэлтгүй байна; 

5. Аудит хийх үед түүхий уснаас сорьц авч Олон Улсын сүлжээ “SGS IMME Mongolia” ХХК-
ийн лабораторид шинжлүүлэхэд хүнцэл (As)-ийн агууламж ундны усны стандартаас 
1.8 дахин их гарсан нь өмнөх тайлангуудад As<0.01 мг/л (As<10 мкг/л) гэж бичсэнээс 
зөрүүтэй учир нарийвчлан шинжилж байх шаардлагатай.  

6. Уурхайн хотхоны ахуйд хэрэглэж байгаа түүхий ус нь давстай, маш хатуу, фторын 
өндөр агууламжтай боловч “Оюу толгой” ХХК-ийн талаас “Оюу толгой уурхайн талбарт 
ахуйн зориулалтаар хэрэглэгдэх ус. Техникийн шаардлага” CS 0387:2017 
байгууллагын стандартын шаардлагын дотор байна. Уг стандартыг “Стандартын 
мэдээлэл, лавлагааны төв”-өөр батлуулж, жил бүр сунгалт хийлгэдэг байна.  

7. Хаягдлын сангаас Баяжуулах үйлдвэрт эргүүлэн ашиглаж байгаа усны эрдэсжилт 
болон хатуулгийн хэмжээ 2-3 дахин нэмэгдсэн, үүнийгээ дагаад хлор, сульфат, натри, 
фтор, кальцийн хэмжээ нэмэгдэж, харин гидрокарбонат болон магнийн ион бага зэрэг 
буурсан үр дүнтэй байна. Бохирдлын үзүүлэлт болох аммони, нитритийн агууламж 
ихэнх тохиолдолд өндөр илрэлтэй байна. 2021 оны 11 дүгээр сард Усны аудит хийх 
явцдаа уг уснаас сорьц авч хөндлөнгийн шинжилгээ хийхэд ерөнхий үзүүлэлтүүд нь 
дундаж дүнтэй дүйж байна;  

8. Өмнөх жилүүдийн шинжилгээний дүнгээс харахад усны орчин (рН),  фторын ион (F-) 
зэрэг элементүүдийн дүн зарим тохиолдолд хэт эргэлзээтэй байгааг нягтлах 

шаардлагатай; 

9. Шүүрлийн усыг Хаягдлын сангийн устай харьцуулахад эрдэсжилт 2 дахин, хатуулаг 1.5 
дахин, хлорын ион 3.2 дахин, гидрокарбонатын ион 2.7 дахин, натрийн ион 2.4 дахин, 
кальцийн ион 1.2 дахин, магнийн ион 17 дахин тус тус нэмэгдэж, харин сульфатын ион 
болон фторын ион буурсан дүнтэй байна. Бичил элементүүдийн хувьд стонцийн 
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агууламж Хаягдлын сангийн устай ойролцоо утгатай, харин анзааны агууламж 
багассан байна; 

10. Хаягдлын сангаас доош байрлах мониторингийн цооногуудын усанд 2019 оноос 
эрдэсжилт, хатуулгийн хэмжээ тогтмол өссөн нь өнгөн хөрсөөр дамжсан шүүрлийн 
устай холбоотой байж болзошгүй юм. Шинжилгээний дүнгүүд нь он дотроо маш их 
хэлбэлзэл байгаа нь эргэлзээ төрүүлж байна. Аудитын явцад бид цооногууд (OTMB16-
79, OTRC1561)-ын уснаас сорьц авч хөндлөнгийн шинжилгээ хийхэд, эрдсийн хэмжээ 
өндөр, маш хатуу, шорвог ус байв. Харин мониторингийн цооногийн гүний усанд 
өөрчлөлт ороогүй, OTRC1561 цооногийн ус анхнаасаа эрдсийн өндөр агууламжтай 
байсан нь шинжилгээний дүнгээс харагдаж байна.  

Зөвлөмж: 

1. Гүний хоолойн  усны чанар, найрлагын иж бүрэн шинжилгээг гэрээт лабораториос 
гадна хөндлөнгийн лабораториор 2 жил тутам шинжлүүлж, харьцуулах.  

2. Бичил элементийн шинжилгээг мкг/л -ийн түвшинд нарийвчлалтай гаргаж холбогдох 
стандарттай харьцуулж  дүгнэж байх. Борын агууламжийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 

MNS 0900:2018 стандартад нийцүүлж засаж зөв дүгнэх.  

3. Ажилчдыг шүдээ угаах зэрэгт фтор багатай цэвэршүүлсэн усыг хэрэглэж хэвших. 

4. Ундны усны MNS 0900:2018 стандартад ураны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг U-0.03 мг/л 
гэж заасан байдаг учир байгууллагын стандартын сунгалт хийлгэхдээ энэ хэмжээг 

засаж бичих. 

5. Хаягдлын сангаас доош байрлах бага гүний цооног (OTMB16-79)-ийн усны чанар нь 
2019 оноос хойш эрс өөрчлөгдсөн байгаа нь хаягдлын сангийн шүүрлийн ус өнгөн  
хөрсөнд нэвчилт явагдаж байж болзошгүй учир хяналтыг сайжруулах.  

6.1.4. Нөлөөлийн бүсийн уур амьсгал, гадаргын усны горимын дүгнэлт, зөвлөмж 

Дүгнэлт: 

1. Төв усан санг ууршилт, шүүрэлтээс хамгаалах геомембранаар битүүмжилж,  жилд 
дунджаар 135,000 орчим м3 хэмжээгээр уурших усыг Гүний хоолойн усны ашиглалтаас 
хэмнэсэн нь Говийн бүсэд усыг зохистой ашиглах, бусад уурхай, аж ахуйн нэгжид 
дэлгэрүүлэх нэн чухал туршлага болжээ;  

2. Хаягдлын сангийн ус, Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлэгч, эргэлтийн усан сан бүрд 
ууршилтыг туршилтаар тогтоох, тооцооны арга боловсруулах нь усыг хэмнэх 

технологийн шийдэл гаргах үндэс болно;  

3. Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнтэй уялдаж гарах усны балансын элементүүдийн 
өөрчлөлтийг тайланд тусгаж байвал уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох усны 
менежмент, ус хэмнэлт, зохистой ашиглалтын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх 

технологийн шийдэл улам боловсронгуй болно;    

4. Малчдын худгуудын усны түвшний горим сар, улирлын хур тунадасны явц, тэжээлтэй 
уялдаатай байгаа нь уул уурхайн ашиглалтын нөлөөгүйг харуулж байна;  

5. Хаягдлын болон өтгөрүүлэгчийн сангууд зэрэг ил ус ууршууртай харьцуулахад 
харьцангуй удаан халах, хөрөх ба Гүний хоолойн ус, Баяжуулах үйлдвэрт ашигласан ус 
болон бусад ашигласан усаар сэлбэгдэх учраас усны температур дулааны бодит 
урсгалын нөлөөгөөр бага байх нөхцөлтэй. Гагцхүү түүнийг Хаягдлын сангийн ус, 
Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлэгч, эргэлтийн усан сан бүрд туршилтаар тогтоох, 

тооцооны арга боловсруулах нь усыг хэмнэх технологийн шийдэл гаргах үндэс болно; 

6. Ундай сайрын урсац, Шинэ Бор-Овоогийн булгийн ундарга, халиа тошинд байнгын 
хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг сайжруулах шаардлага байна.     

Зөвлөмж: 

1. Усны хяналт шинжилгээний тайланд тусгах мэдээ боловсруулалтын үр дүнг сайжруулах, 

байгаль орчны мэдээллийн нэгдсэн сантай болох; 

2. Ундай сайрын урсац, Шинэ Бор-Овоогийн булгийн ундарга, халиа тошинд байнгын 
хяналт шинжилгээ хийж, усны горим, нөөцийн өөрчлөлтийг илрүүлэх судалгааг хийх; 
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3. Хаягдлын сан, Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлэгч, эргэлтийн усан сан бүрд бодит 
ууршилтыг тогтоох, тооцооны арга боловсруулах туршилт судалгаа хийх, үр дүнг усны 
хэмнэлтэд ашиглах боломжийг судлах; 

4. Гүний хоолойн газар доорх усны тэжээмжийн бүсэд сайруудын үерийн усны урсцыг 
хуримтлуулах, ууршлаас хамгаалсан усан сан үүсгэх улмаар Гүний хоолойн газар доорх 
усыг зориудаар арвижуулах боломжийн судалгааг хийх.    

6.1.5. Ус хангамж, усны барилга байгууламжуудын ашиглалтын дүгнэлт, зөвлөмж 

Дүгнэлт: 

1. Баяжуулах үйлдвэр болон уурхайн цогцолборт үйл ажиллагаа явуулдаг бүх нэгжүүдийн 
хэрэгцээт усыг цаг тухайд нь найдвартай хангахад ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга 
байгууламж, ус дамжуулах шугам сүлжээний аюулгүй ажиллагаа нэн чухал. Иймээс 
тэдгээрийн төслийн хүчин чадал, техникийн үндсэн шийдэл болон ашиглалтын горим, 
одоогийн ашиглалтын байдалд үнэлгээ өгөх нь Усны аудитын нэг чухал хэсэг юм.           

2. Усны аудитад 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа нийт 24 төрлийн усны барилга байгууламж хамрагдсан. Үүнээс 23 
барилга байгууламж “хэвийн” үнэлгээтэй, 1  нь (Төв усан сангаас уурхайн цогцолбор ус 
дамжуулах хос шугамын нэг) “хэвийн бус” буюу “доголдолтой” гэсэн үнэлгээтэй байна; 

3. Барилга байгууламжуудын технологийн тоног төхөөрөмж, тоноглолын ашиглалт, засвар 
шинэчлэлттэй холбогдолтой үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт, 

зохицуулалтын механизмыг зохистой бүрдүүлсэн байна; 

4. Төв усан санг ууршилт, шүүрэлтээс бүрэн хамгаалах геомембранаар битүүмжилсэн нь 
усны нөөц хязгаарлагдмал, ууршил ихтэй говийн бүс нутагт зохицсон зөв шийдэл 
болжээ; 

5. Хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийн технологийн шийдэл нь орчин үеийн шинэлэг, 
технологи, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон бөгөөд ашиглалтын үеийн шаардлага 
хангагдаж байна.  

Зөвлөмж: 

1. Төв усан сангаас уурхайн цогцолборт ус дамжуулах хос шугам хоолойн аюулгүй, 
найдвартай ажиллагаанаас Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа бүхэлдээ хамаарах 
учраас гэмтлийн улмаас ашиглагдахгүй байгаа шугамын засварын ажлыг чанарын 
шаардлага хангах түвшинд хийж, яаралтай ашиглалтад оруулах; 

2. Усны тухай хуулийн 12.1.4-д 2021 онд нэмэлт өөрчлөлт орж “Усны сан бүхий газар, усны 
эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн зааг, тэжээгдлийн 
мужийг тэмдэгжүүлж, хамгаалах, тохижуулах, бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг хангах” 
гэж тодотгол хийгдсэн бөгөөд энэхүү нэмэлтийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
дагаж мөрдөх тул энэ зохицуулалтын хүрээнд Төв усан санг зохих журмын дагуу 
хамгаалалттай болгох найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй 
арга хэмжээ улам эрчимжүүлэх; 

3. Усны барилга байгууламжийн зураг төслийн үндсэн параметрүүд, техник ашиглалтын 
мэдээлэл, ялангуяа тоон үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн мэдээлэл Ус 
ашиглалтын  тайлан, төлөвлөлтийн шатны баримт бичгүүдэд төдийлөн тусгагдахгүй 
байгааг нягталж үзэх; 

4. Эргэлтийн усан санд ууршилтаас хамгаалах геомембран ашиглах, уурхайн зам талбайн 
тоосжилтыг дарах, өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа зэрэгт усны хэмнэлттэй дэвшилтэт 
технологи судалж хэрэгжүүлэх;      

5. Барилгын тухай хуулийн 46.1.2 дугаар заалтын дагуу Барилга, хот байгуулалтын 
Сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 180 дугаар тушаалаар баталсан 
“Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”, Засгийн газрын 2017 оны 353 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм”-ийн  3.3-д 
заасны дагуу зарим барилга  байгууламжийн төлөв байдалд дүгнэлт гаргуулах, Шадар 
Сайдын 2017 оны 78 дугаар тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн гэрчилгээ 
олгох, паспортжуулах журам” -ын хэрэгжилтийн байдлыг нягталж үзэх; 
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6. Ус хангамж, ариутгах татуурга, усны барилга байгууламжийн ашиглалт, менежменттэй 
холбогдолтой баримт бичиг боловсруулахад технологийн хэсгийн үг хэллэг, мэргэжлийн 
нэр томьёог Усны тухай хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын 
тухай хууль болон “MNS 6279:2011. Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж. Нэр томьёо, 
тодорхойлолт, тайлбар толь”, “MNS 4079:2016. Усны чанар. Нэр томьёо, тодорхойлолт”, 
“MNS EN1085:2021. Хаягдал ус цэвэрлэгээ. Нэр томьёо, тодорхойлолт” зэрэг Монгол 
Улсын стандартуудтай нийцүүлж байх; 

7. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 316 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ, хөнгөлөлт үзүүлэх журам”, 
тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад норматив баримт бичгийн хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ хийх, холбогдох эрх бүхий байгууллагатай хамтран нэгдсэн шийдэл гаргах; 

8. Хаягдал усны зарцуулалтын тооцоололтой холбогдуулж “Ус ашиглах гэрээн”-ий 1.5, 2.2 
дугаар заалтын хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллахдаа баримталж буй ус хэрэглээний 
нормыг “Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж (БНбД40-02-16)”, “Ариутгах татуурга, 
гадна сүлжээ ба байгууламж (БНбД40-01-14)”, “Барилга доторх ус хангамж, ариутгах 

татуурга (БНбД40-05-16)” зэрэг норматив баримт бичигтэй хамтатган хэрэглэж байх; 

9. “Оюу толгой” ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн Усны баг, Дэд бүтэц, Түүхий ус 
хангамжийн ашиглалтын хэсэгт ус хангамжийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний 
ашиглалтын чиглэлээр дадлага туршлагатай мэргэжилтэн авч ажиллуулахыг зөвлөмж 

болгож байна.  

6.1.6. Усны тухай хууль, холбогдох бусад хууль, журам, гэрээний хэрэгжилтийн 
дүгнэлт, зөвлөмж 

Дүгнэлт: 

1. Аудитад хамрагдсан 2016-2020 онд “Оюу толгой” ХХК нь ус ашиглалтын үйл 
ажиллагаандаа Усны тухай хууль, холбогдох бусад хууль, журмыг мөрдөж ажилласан 
гэж дүгнэв; 

2. Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгагдсан устай холбоотой үүргээ хангалттай хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна;  

3. Аудитад хамрагдсан 2016-2020 оны хугацаанд “Оюу толгой” ХХК нь Усны нөөц 
ашигласны төлбөрт нийт 72,292.6 сая төгрөгийг Улсын төсөвт төвлөрүүлжээ. Энэ нь Ус 
ашиглуулах дүгнэлтэд тооцсоноос 22,871.9 сая төгрөгөөр бага байна. Гэвч усны нөөц 
ашигласны төлбөрийг баталгаат усны тоолуурын заалтаар буюу бодит ус ашиглалтын 
хэмжээгээр төлсөн нь төлбөрийн нэхэмжлэх болон төлбөр төлсөн баримтаар нотлогдож 
байна; 

4. 2016 оны Усны аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангалттай гэж үнэлэв. Ялангуяа 
хуучин хайгуул судалгааны цооногуудыг устгал хийх, хаягдлын сангийн шүүрлийн усыг 
багасгах талаар зориулалтын хамгаалалт хийсэн, Газрын доорх усны мониторингийн 
судалгааны мэдээллийн боловсруулалтыг мэргэжлийн компаниар гүйцэтгүүлэн хийсэн 
нь үр дүнтэй ажил болжээ.  

Зөвлөмж: 

1. Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод байлгах, мэдээ 
мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх зорилготой https://www.ot.mn сайт болон олон нийтийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр төслийн үйл ажиллагааг мэдээлэх, сурталчлах арга 

хэмжээг улам эрчимжүүлэх;   

2. “Оюу толгой” ХХК-ийн 2016-2020 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд орон 
нутгийн иргэдийн оролцоог хангах, хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн явуулах, олон нийтэд усны зохистой ашиглалтын талаар сургалт, 
сурталчилгааг тодорхой хөтөлбөрийн дагуу үр дүнтэй зохион байгуулахыг зөвлөмж 
болгов. 
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ХАВСРАЛТ 2. АУДИТЫН ҮНЭЛГЭЭНД АШИГЛАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

д.д. Баримт бичгийн нэр  Он Зохиогч/Гүйцэтгэгч 

1 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой төслийн 2016 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө 

2016 “Оюу толгой” ХХК 

2 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой төслийн 2017 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 

2017 “Оюу толгой” ХХК 

3 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой төслийн 2018 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 

2018 “Оюу толгой” ХХК 

4 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой төслийн 2019 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 

2019 “Оюу толгой” ХХК 

5 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой төслийн 2020 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 

2020 “Оюу толгой” ХХК 

6 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой төслийн 2016 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө 

2016 “Оюу толгой” ХХК 

7 
Оюу толгой уурхайн 2017 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний хураангуй 

2017 “Оюу толгой” ХХК 

8 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой төслийн 2018 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө 

2018 “Оюу толгой” ХХК 

9 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг “Оюу толгой” ХХК-ийн 2019 оны байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө 

2019 “Оюу толгой” ХХК 

10 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг “Оюу толгой” ХХК-ийн 2020 оны байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө 

2020 “Оюу толгой” ХХК 

11 
Хэмжих хэрэгслийн загварын баталгааны гэрчилгээний 
хугацааг сунгах тухай 

2020 Б.Билгүүн 

12 
Гүний хоолойн газар доорх усны ордын хайгуулын ажлын 
тайлан (нөөцийн тооцоо 2008.01.01 байдлаар) 

2008 
А.Түвдэндорж, 
С.Сандагдорж, 
Г.Өлзийбаяр 

13 
Гүний хоолойн газар доорх усны ордын ашиглалтын 
хайгуул ба зэргэлдээх талбайн нэмэлт хайгуулын тайлан  

2015  
А.Түвдэндорж, 
Д.Сосорбарам 

14 
Аудитын тайлан, “Оюу толгой” ХХК-ийн 5 жилийн ус 
ашиглалт 

2016 П.Дэлгэрсайхан 

15 
Галба-Өөш долоодын сав газрын захиргаа, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан ус ашиглах гэрээ дүгнэсэн 
тухай тэмдэглэл 

2017  
Д.Гансүх, 
С.Отгонбаатар 

16 
Галба-Өөш долоодын сав газрын захиргаа, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан ус ашиглах гэрээ дүгнэсэн 
тухай тэмдэглэл 

2018 
Д.Гансүх, 
С.Отгонбаатар 

17 
Галба-Өөш, Долоодын сав газрын захиргаа, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан ус ашиглах гэрээ дүгнэсэн 
тухай тэмдэглэл 

2019  
Д.Гансүх, 
С.Отгонбаатар 

18 
Галба-Өөш долоодын сав газрын захиргаа, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан ус ашиглах гэрээ дүгнэсэн 
тухай тэмдэглэл 

2020  
Д.Гансүх, 
С.Отгонбаатар 

20 Ус ашиглах дүгнэлт  2016 “Монгол Ус” ТӨҮГ 

21 Ус ашиглах дүгнэлт  2017 “Монгол Ус” ТӨҮГ 

22 Ус ашиглах дүгнэлт  2018 “Монгол Ус” ТӨҮГ 

23 Ус ашиглах дүгнэлт  2019 “Монгол Ус” ТӨҮГ 

24 Ус ашиглах дүгнэлт  2020 “Монгол Ус” ТӨҮГ 

25 
“Оюу толгой” төслийн 2016 оны усны мониторингийн 
тайлан 

2016 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 
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26 Оюу толгой төслийн 2017 оны усны мониторингийн тайлан 2017 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

27 Оюу толгой төслийн 2018 оны усны мониторингийн тайлан 2018 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

28 Оюу толгой төслийн 2019 оны усны мониторингийн тайлан 2019 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

29 Оюу толгой төслийн 2020 оны усны мониторингийн тайлан 2020 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

30 Ус ашиглах гэрээ 2016 
БОАЖ-ын яам, “Оюу 
толгой” ХХК 

31 Ус ашиглах эрхийн бичиг 2016 
Өмнөговь БОАЖ-ын 
газар, 

32 Оюу толгой төслийн 2016 оны ус ашиглалтын тайлан 2016 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

33 Оюу толгой төслийн 2017 оны ус ашиглалтын тайлан 2017 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

34 Оюу толгой төслийн 2018 оны ус ашиглалтын тайлан 2018 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

35 Оюу толгой төслийн 2019 оны ус ашиглалтын тайлан 2019 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

36 Оюу толгой төслийн 2020 оны ус ашиглалтын тайлан 2020 
Оюу толгой, Байгаль 
орчны хэлтэс 

37 Усны нөөц зөвлөлийн тогтоол  2009 
БОАЖ-ын Сайд 
Л.Гансүх 

38 Усны нөөцийн зөвлөлийн тогтоол  2015 
БОАЖНХ-ийн яам, 
Г.Мөнх-эрдэм 

39 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Оюу толгой уурхайн Байгаль орчны 
төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2018 

2018 “БОАД” ХХК 

40 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Оюу толгой уурхайн Байгаль орчны 
төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2020 

2020 “БОАД” ХХК 

41 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу 
толгой зэс алтны уурхайн үйлдвэрийн усан хангамжийн эх 
үүсвэр гүний хоолойн газрын доорх усны ордын 
ашиглалтын явцын усны мониторингийн үр дүнгийн тайлан 
/2020 оны 12 сарын байдлаар/ 

2021  

“Вотер Менежмент” 
ХХК 
С.Гангантогос, 
М.Алей, 
Н.Мөнхбаатар 

42 
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө OT-10-E11-PLN-
0001-M 

2017 Н.Эрдэнэбаяр 

43 Усны шинжилгээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх журам 2017 С.Отгонбаатар 

44 

Галба Өөш Долоодын сав газрын захиргаа “Оюу толгой” 
ХХК-ийн хооронд байгуулсан ус ашиглах гэрээг дүгнэсэн 
тэмдэглэл 

2016 Галба-Өөш, 
Долоодын сав газрын 
захиргаа Д.Гансүх; 
“Оюу толгой” ХХК 
С.Отгонбаатар 

45 2017 

46 2018 

47 2019 

48 2020 

49 Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ  2020 
Стандарт хэмжил 
зүйн газар 

50 
Хаягдал ус зайлуулах түр цэг байгуулах газар тогтоох 
тухай 

2006 
Ханбогд сумын Засаг 
дарга 

51 
БОНХАЖ-ын яамны Усны нөөцийн зөвлөлийн 2015 оны 11-
р сарын 02 ны өдрийн 2015/03 тоот тогтоол 

2015  

52 
Ханбогд сумын Байгаль хамгаалагчийн 2016 оны 06-р 
сарын 14-ний өдөр олгосон Ус ашиглах эрхийн бичиг   

2016  

53 
Оюу толгойн усны баг, Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч 
хамтарч шалгасан усны тоолуурын заалтууд 

  

54 Усны төлбөрийн нэхэмжлэхүүд   

55 Усны төлбөр төлсөн баримтууд    
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ХАВСРАЛТ 3. ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ, СТАНДАРТЫН 
ЖАГСААЛТ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д.д. Нэр   Он 

1 MNS 6817-1 2020 Төрийн аудит. Тулгуур зарчим 2020 

2 MNS 6817-2 2020 Төрийн аудит. Ёс зүйн дүрэм 2020 

3 MNS 6817-3 2020 Төрийн аудит. Чанарын хяналт 2020 

4 MNS 6817-5 2020 Төрийн аудит. Гүйцэтгэлийн аудитын зарчим 2020 

5 MNS 6817-6 2020 Төрийн аудит. Нийцлийн аудитын зарчим 2020 

6 MNS 6817-7 2020 Төрийн аудит. Гүйцэтгэлийн аудит 2020 

7 Байгаль орчны аудитын гарын авлага  2021 

8 БОА-ын-журам-2019 2019 

9 
MNS ISO 14001 : 2016 /Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, 
хэрэглэх арга зүйн заавар/ 

2016 

10 MNS ISO 19011 : 2020 /Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар/ 2020 

11 MNS 5007:2007. Савласан ус. Техникийн ерөнхий шаардлага 2007 

12 MNS 4586:1998. Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага 1998 

13 
MNS 4943:2015. Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий 
шаардлага. 

2015 

14 
MNS 6148:2010. Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах.  Аюулгүй 
байдал. Усны чанар. 

2010 

15 
ЗГ-ын 2019 оны 316 дугаар тогтоолоор батлагдсан ус бохирдуулсны төлбөрийн 
хэмжээ, хөнгөлөлт үзүүлэх журам 

2019 

16 
MNS ISO 24512:2012. Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ, Ус 
хангамжийн барилга, байгууламжийн ашиглалтын менежмент болон ашиглалт 
үйлчилгээний түвшнийг үнэлэх аргачлал 

2012 

17 
ЗГ-ын 2017 оны 353 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийн 
ашиглалтын дүрэм”, БНбД40-01-14. БНбД 40-02-16 

2017 

18 
MNS 6561:2015. Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын 
сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага 

2015 

20 
MNS 4349:2015. Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий 
шаардлага 

2015 

21 
MNS 4288:1995. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний 
технологи, түвшинд тавих үндсэн шаардлага   

1995 

22 
Байгууллагын стандарт: “Оюу толгой” уурхайн талбарт ахуйн зориулалтаар 
хэрэглэгдэх ус, Техникийн шаардлага CS 0387:2017 

2017 
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ХАВСРАЛТ 4. ТӨСЛИЙН ТАЛБАРТ ХИЙСЭН ХЯНАН МАГАДАЛГАА 

Нэг. Удирдамж  
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Хоёр. Хянан магадалгааны жагсаалт 
 

д.д. 

Хянан магадалгаанд 
хамрагдсан уурхай, 

үйлдвэр, нэгж, барилга 
байгууламжууд 

Танилцуулга хийж, мэдээлэл өгсөн хүний 
нэр, албан тушаал  

Огноо 

1 
Эрүүл Мэнд, Аюулгүй 
Ажиллагаа, Байгаль орчин 
Аюулгүй байдал хэлтэс 

С.Отгонбаатар, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
ЭМААБОАБ-ын Байгаль Орчны хэлтсийн Усны 
багийн ахлах ажилтан 

2021.11.17-   
11.21 

Б.Сод-эрдэнэ, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
ЭМААБОАБ-ын Байгаль Орчны хэлтсийн Усны 
багийн усны чанарын асуудал хариуцсан 
ажилтан 

О.Цээсүрэн, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
ЭМААБОАБ-ын Байгаль Орчны хэлтсийн нөхөн 
сэргээлт газрын ажилтан 

2 

Түүхий ус хангамжийн 
систем (ТУХС), & Ус 
Цэвэршүүлэх савлах 
үйлдвэр (УЦСҮ), Ахуйн 
бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж (АБУЦБ) 

У.Энхтүвшин, “Оюу толгой” ХХК-ийн Дэд 
бүтцийн усны багийн ахлан ажилтан 

2021.11.18 
Зетка Роберт, “Хаанзаа Сервис” ХХК-ийн 
АБУЦБ-ийн ахлах ажилтан 

Б.Пүрэвсүрэн, “Энержи Интернэшнл” ХХК-ийн 
ТУХС, УЦСҮ-ийн ахлах ажилтан 

3 Дулааны төв станц (ДТС) 

Э.Оюунбаатар, “Оюу толгой” ХХК-ийн Дэд 

бүтцийн хэлтсийн ДТС-ын ахлах ажилтан. 
2021.11.20 

М.Даваажаргал, Хасу Мегаватт” ХХК-ийн ДТС-

ын ус бэлтгэлийн оператор 

4 
Хаягдлын сангийн үйл 
ажиллагааны 

Ц.Одхүү, “Оюу толгой” ХХК-ийн Ил уурхайн - 

Техник Үйлчилгээний хэлтсийн Хаягдлын 

инженер 
2021.11.18 

Б.Солонго, “Оюу толгой” ХХК-ийн Ил уурхайн 

Техник Үйлчилгээний хэлтсийн Хаягдлын 

инженер  

5 

Баяжуулах үйлдвэр, 
Эргэлтийн усан сан, 
өтгөрүүлэгчийн үйл 
ажиллагаа 

Д.Бат-Орших, “Оюу толгой” ХХК-ийн Баяжуулах 
үйлдвэрийн өргөтгөлийн бэлэн байдал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.  

2021.11.18 

6 Гүний уурхай үйл ажиллагаа 
...Ууганцэцэг, “Оюу толгой” ХХК-ийн Гүний 
уурхайн нэвтрэлтийн ахлах ажилтан  

2021.11.20 
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