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1. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА  

Сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа уул уурхайн салбарын нөлөөгөөр Монгол 
Улсын эдийн засаг хурдацтай өсөн тэлж байна. Ялангуяа Оюу толгойн зэс-алтны орд, 
Таван толгойн нүүрсний орд зэрэг дэлхийд дээгүүрт орох ашигт малтмалын баялаг 
ордуудаа ашиглаж эхэлсэн нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд уул уурхайн салбарын 
эзлэх байр суурийг улам нэмэгдүүлж байна. 2019 оны байдлаар ДНБ-ий 23.8%, улсын 
төсвийн 30%, экспортын 87% нь уул уурхайн салбарт ногдож, экспортын нийт орлогын 
24%-ийг зэс, 41%-ийг нүүрс, 5.5%-ийг алтны экспорт тус тус бүрдүүлжээ.  
Дэлхийн зах зээл дээр сүүлийн 10 гаруй жил алт, зэс, нүүрсний үнийн огцом хэлбэлзэл 
ажиглагдаж байгаа бөгөөд энэ нь уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн томоохон төслүүдийн 
хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн үр ашигт нөлөөлж байна. Монгол Улсын 
экспортын голлох бүтээгдэхүүн зэс, алт, нүүрсний үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, тогтвортой 
орлого олоход баримтлах гол стратеги нь хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх, уул 
уурхайн түүхий эдийг дотооддоо боловсруулах үйлдвэрүүдийг олноор барьж ашиглах, 
тэдгээрт шаардагдах цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй болох явдал юм.    

Монголын Өмнөд говийн бүсэд ашиглагдаж байгаа болон цаашид ашиглахаар төлөвлөж 
буй зэс, алт, нүүрсний томоохон ордуудыг түшиглэн нүүрс, зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэр, цахилгаан станц  бүхий уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн цогцолбор 
байгуулах нь улс орны эдийн засагт бодитой хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ бүс нутгийн 
дэд бүтэц, нийгмийн хөгжил, сууршилд эерэгээр нөлөөлж, орон нутгийн иргэдийн 
амьдарч, ажиллах нөхцөл сайжрах, ажлын байраар хангагдах, орлого нэмэгдэх зэрэг 
олон талын ач холбогдолтой.  

Таван толгойн нүүрсний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрүүд болон Таван толгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц барих, Оюу толгойн гүний 
уурхайг ашиглаж эхлэх, Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих зэрэг томоохон 
бүтээн байгуулалт нь Өмнөд говийн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй усны эрэлтийг улам 
нэмэгдүүлэх бөгөөд үүнийг цаг алдалгүй оновчтой шийдвэрлэх нь уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн өсөлтийг урт хугацаанд найдвартай хангах гол хүчин зүйлсийн нэг юм.       

Говийн бүсийн хот суурины болон хөдөөгийн хүн ам, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн ус 
хангамжийн үндсэн эх үүсвэр нь газрын доорх ус бөгөөд түүний нөхөн сэргээгдэх нөхцөл 
нь хязгаарлагдмал байдаг онцлогтой. Ийм ч учраас уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн ус 
хангамжинд газрын доорх усны нөөцийг ашиглахдаа түүний нөхөн сэргэх нөхцөлийг 
алдагдуулахгүй, нарийвчилсан тооцоо судалгаа, усны эрэлт-ус хангамжийн балансын 
үнэлгээн дээр үндэслэн, зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй ашиглах нь чухал.  

Өмнөд говийн өсөн нэмэгдэж буй усны эрэлтийг бууруулж, ус хангамжийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт усыг хэмнэлттэй ашиглах 
шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, усыг эргүүлэн ашиглах, хур тунадасны ус, 
уурхайн шүүрлийн ус болон ахуйн цэвэршүүлсэн усны дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, 
зарим томоохон голууд дээр урсацын тохируулга хийж, гадаргын усыг хуримтлуулж, 
шилжүүлэн ашиглах зэрэг усны менежментийн цогц арга хэмжээнүүд шаардлагатай 
бөгөөд эдгээр асуудлуудыг энэхүү үнэлгээний хүрээнд хамруулсан болно.       

1.1. Үнэлгээний зорилго 

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 
“Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлэх, уул 
уурхайн томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, уул уурхайн түүхий эдийг 
боловсруулан, нэмүү өртөг шингэсэн хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх” зэрэг зорилтуудыг  
дэвшүүлсэн. Тухайлбал, Таван толгойн нүүрсний ордыг бүрэн ашиглах, Зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэр, Нүүрс угаах үйлдвэр, Таван толгой цахилгаан станц (450 МВт)-
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ыг барьж ашиглалтанд оруулах, Оюу толгойн гүний уурхайг ашиглах, Хармагтайн зэс-
алтны ордыг ашиглалтад оруулах зэрэг томоохон зорилтууд багтсан байна.  

Мөн тус бодлогын баримт бичигт “... усны эрэлт ихтэй говийн бүс рүү ус дамжуулах 
шугам хоолой татах, Орхон, Туул, Хэрлэн зэрэг томоохон голууд дээр урсацын 
тохируулгатай, олон зориулалтын усан сангууд байгуулах, хур бороо, үерийн усыг 
хуримтлуулах, гадаргын усны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хөх морь” төслийг 
хэрэгжүүлэх”-ээр тусгасан.  

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-д “Уул уурхайн томоохон 
төслүүдийн үйлдвэрлэлийн бүрэн хүчин чадлыг эзэмших, томоохон төслүүдийн шинэ 
бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайн өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, ус хангамжийн найдвартай эх үүсвэрийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх” 
зорилтууд багтжээ. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 214 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр”-т “Таван 
толгойн нүүрсний ордыг түшиглэн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах, тэдгээрийн 
эрчим хүчний хэрэгцээг хангах цахилгаан станц барих, Оюу толгойн зэс-алтны ордыг 
түшиглэн зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулж, зэс экспортлогч орон болох” 
зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлсэн.   

Өмнөд говийн бүсэд уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн томоохон төслүүдийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн бүс нутагт өсөн нэмэгдэж байгаа усны эрэлтийг 
тодорхойлох, холбогдох тооцоо судалгаан дээр үндэслэн ус хангамжийг оновчтой 
шийдвэрлэх нь чухал. Энэ асуудалд Монгол Улсын Засгийн газар, УУХҮ-ийн яам 
анхаарал хандуулж, 2030 Усны Нөөцийн Бүлгээс 2016 онд боловсруулсан “Ус хангамж, 
усны эрэлтийн зөрүүг арилгах эрэмбэлсэн шийдлүүд, Монголын говийн нүүрсний 
уурхайн бүс нутгуудад хийсэн усны эдийн засгийн шинжилгээ”-ний тайланг 2016 оноос 
хойш гарсан бодлогын баримт бичгүүд болон усны чиглэлийн сүүлийн үеийн судалгааны 
үр дүнгүүдтэй уялдуулан шинэчлэх нь зүйтэй гэж үзсэн.  

Энэхүү шинэчилсэн үнэлгээний зорилго нь Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас 
баталсан үндэсний хэмжээний бодлого, хөтөлбөрт тусгасан дээрх зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж байгаа гол асуудлуудын нэг болох Таван толгой, Оюу толгойн  
уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн ус хангамжийн өнөө (2019 оны)-гийн байдалд 
үнэлгээ өгөх, усны эрэлтийг 2030, 2040, 2050 оны түвшинд тодорхойлж, усны эрэлт - 
усны нөөц ашиглалтын балансыг тодорхой хувилбаруудаар тооцох, өсөн нэмэгдэж 
байгаа усны эрэлтийг бууруулах, ус хангамжийг нэмэгдүүлэх боломжит шийдлүүдийг 
боловсруулах, тэдгээрт эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж эрэмбэлэх, нэн тэргүүнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулахад оршино.   

1.2. Тайлангийн агуулга, бүтэц 

Үнэлгээний тайлан нь товч танилцуулга, зорилго, хамрах хүрээ, үнэлгээ, дүн шинжилгээ, 
үр дүн болон дүгнэлт, зөвлөмжийг багтаасан нийт 8 хэсэгтэй. Тайлангийн эхний хэсэг 
болох “Үнэлгээний товч танилцуулга”-д Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд уул 
уурхайн салбарын оруулж буй хувь нэмэр, тулгамдаж буй, шийдвэрлэвэл зохих 
асуудлууд, Өмнөд говийн бүсэд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй томоохон төслүүдийн 
талаар товч мэдээлэл оруулав. Мөн тайлангийн энэ хэсэгт Үндэсний хэмжээний 
бодлогын баримт бичгүүдэд уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн талаар тусгагдсан 
зорилтууд болон Үнэлгээний ажлын даалгавартай уялдуулан үнэлгээний зорилгыг товч 
тодорхойлсон.   

Үнэлгээнд хамрагдсан бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон төлөвлөгдөж байгаа 
уурхайнууд, нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүд, цахилгаан станцууд, зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэр зэрэг нийт томоохон 19 төслийн талаарх мэдээллийг тайлангийн 
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2 дугаар хэсэг (Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн өнөөгийн 
хөгжил, цаашдын төлөв)-т оруулсан.  

“Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхайн ус ашиглалт, ус хангамжийн өнөөгийн 
байдал” хэмээх тайлангийн 3 дугаар хэсэгт үнэлгээнд хамрагдсан бүсэд үйл ажиллагаа 
явуулж буй уурхайнууд, цахилгаан станц, баяжуулах үйлдвэрүүдийн ус ашиглалт, усны 
нөөц ашигласны төлбөр, ус хангамжийн нөхцөлийг 2019 оны байдлаар тодорхойлж 
оруулсан бол тайлангийн 4 дүгээр хэсэг (Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн усны эрэлтийн үнэлгээ)-т усны эрэлтийг 2030, 2040, 2050 оны түвшинд 
өсөлтийн бага, дундаж, их хувилбаруудаар, үнэлгээнд хамрагдсан томоохон 19 төсөл 
тус бүрээр, мөн Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхайн нөлөөллийн бүс дэх хүн ам, мал 
аж ахуй, нийгмийн үйлчилгээ, усалгаатай тариалан болон хүнсний гол нэрийн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээр тооцсон үр дүнг нэгтгэн оруулав.  

Тайлангийн 5 дугаар хэсэг (Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн усны эрэлт-ус хангамжийн баланс)-т: 

− 2019 оны ус ашиглалт - ус хангамжийн балансыг одоо ашиглаж байгаа усны нөөц 
(Гүний хоолой, Наймантын хотгор болон Наймдайн хөндийн газрын доорх усны 
орд)-ийг тухайн газрын доорх усны ордоос авч ашиглаж байгаа ус ашиглалтын 
нийт хэмжээтэй харьцуулж;  

− 2030, 2040, 2050 оны усны нийт эрэлтийг одоо ашиглаж байгаа усны нөөцтэй 
харьцуулж; 

− 2030, 2040, 2050 оны усны нийт эрэлтийг энэхүү үнэлгээгээр санал болгож буй 
усны боломжит нийт нөөцтэй харьцуулж тооцсон үр дүнгүүдийг дүгнэлтийн хамт 
оруулсан.  

Тайлангийн 6 дугаар хэсэг (Усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгах боломжит 
шийдлүүд)-т 2030, 2040, 2050 оны түвшинд Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны эрэлтийг бууруулах, ус хангамжийг нэмэгдүүлэх 
боломжит арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж оруулав.    

Усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгах үзэл баримтлал, хувилбаруудын 
гидроэкономик шинжилгээ (тайлангийн 7 дугаар хэсэг)-ний хэсэгт усны эрэлтийг 
бууруулах, ус хангамжийг нэмэгдүүлэх үзэл баримтлал, боломжит арга хэмжээнүүдийг 
эрэмбэлэх зорилгоор хийсэн гидроэкономик шинжилгээний үр дүнг багтаасан болно.  

Тайлангийн төгсгөлийн хэсэг буюу 8 дугаар хэсэг нь энэхүү үнэлгээнээс гарсан нэгдсэн 
дүгнэлт, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжүүдээс бүрдэнэ.  
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2. ТАВАН ТОЛГОЙ, ОЮУ ТОЛГОЙН БҮСИЙН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН 
ӨНӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ, ЦААШДЫН ТӨЛӨВ 

2.1. Үнэлгээний хамрах хүрээ 

Энэхүү үнэлгээнд Таван толгой, Оюу толгойн бүсэд ашиглагдаж байгаа болон 
төлөвлөгдөж буй нүүрс, зэс-алтны уурхай, баяжуулах үйлдвэр, зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэр, цахилгаан станц зэрэг Засгийн газрын бодлого, хөтөлбөр болон 
бусад төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд тусгагдсан 19 томоохон төслийг хамруулсан. 
Үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн мэдээллийг УУХҮЯ, АМГТГ, тухайн төслийн ТЭЗҮ 
болон төсөл хэрэгжүүлэгч компаниудын албан ёсны мэдээлэл дээр үндэслэн Зураг 2.1, 
Хүснэгт 2.1-д тус тус үзүүлэв.  

 

Зураг 2.1. Үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн байршил  

Хүснэгт 2.1. Үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн товч мэдээлэл 

д.д 
Аж ахуйн 

нэгжийн нэр 
Төслийн нэр 

Хүчин 
чадал, сая 

тн/жил 

Ашиглалтын 
тусгай 

зөвшөөрөл 

Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл 
2019, сая тн 

1 

"Эрдэнэс 
Тавантолгой" ХК 

Цанхийн баруун уурхай 20.0 
MV-016881  

5.2 
MV-016882 

2 Цанхийн зүүн уурхай 35.0 MV-011493 7.5 

3 Бор тээгийн уурхай* 15.0 MV-011956 0.0 

4 Нүүрс баяжуулах үйлдвэр* 30.0   0.0 

5 
Таван толгой цахилгаан станц 
(450 МВт)* 

    0.0 

6 
Нүүрс баяжуулах үйлдвэр (Бор 
тээг, хуурай-нойтон технологи 
хосолсон)* 

15.0   0.0 

7 "Тавантолгой" ХК Таван толгой уурхай 5.0 MV-000287 2.0 
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д.д 
Аж ахуйн 

нэгжийн нэр 
Төслийн нэр 

Хүчин 
чадал, сая 

тн/жил 

Ашиглалтын 
тусгай 

зөвшөөрөл 

Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл 
2019, сая тн 

8 Нүүрс баяжуулах үйлдвэр* 8.0   0.0 

9 

"Энержи Ресурс" 
ХХК 

Ухаа худаг уурхай 10.0 MV-011952 9.8 

10 
Ухаа худаг нүүрс баяжуулах 
үйлдвэр 

15.0   9.2 

11 
Ухаа худаг цахилгаан станц 
(18 МВт) 

    18.0 

12 "Хангад 
эксплорэйшн" 

ХХК 

Баруун наран уурхай 
5.0 

MV-014493 
1.0 

13 Цайхар худаг уурхай* MV-017336 

14 
"Оюут-Улаан" 

ХХК          
(Занаду Майнз) 

Хармагтай уурхай* 3.2 MV-017387 0.0 

15 
"Аурум Ауруг" 

ХХК 
Гашуун-Овоо уурхай* 0.3 MV-014840 0.0 

16 
"Оюу толгой" 

ХХК 

Ил уурхай 40.0 
MV-006709 

40.8 
MV-015225 

17 Гүний уурхай 50.0 MV-015226 0.0 

18 Баяжуулах үйлдвэр 40-120    40.8 

19 
УУХҮЯ 

Төслийн нэгж 
Зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэр* 

1.0   0.0 

Тайлбар: * төлөвлөгдөж буй 

2.2. Үнэлгээнд хамрагдсан бүсийн уурхайнууд 

Таван толгойн нүүрсний бүлэг орд нь Цанхи, Бор толгой, Бор тээг, Оорцог, Онч хараат, 
Ухаа худаг гэсэн 6 үндсэн хэсгээс бүрддэг. Цанхи, Ухаа худгийн талбайд нарийвчилсан 
хайгуул, Бор тээг, Оорцогийн талбайд урьдчилан хайгуул, Онч хараат, Бор толгой 
талбайд эрэл үнэлгээний ажлыг тус тус хийгээд байна. Тус орд дахь ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн талбайн байршлыг Зураг 2.2-т харуулав. 

 
Зураг 2.2. Таван толгойн нүүрсний орд дахь ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд 
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2.2.1. “Эрдэнэс Тавантолгой”  ХК-ийн нүүрсний уурхайнууд 

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь Таван толгойн нүүрсний бүлэг ордод ашиглалтын үйл 
ажиллагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсын УИХ, ЗГ-ын шийдвэрийн дагуу 2010 онд 
байгуулагдаж, ашиглалтын нийт 8 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаагаас 2020 оны 
байдлаар 3 тусгай зөвшөөрлийн талбай (Цанхийн баруун хэсэгт 2, зүүн хэсэгт 1)-д 
олборлолт явуулж, 1 тусгай зөшөөрлийн талбай (Бор тээг)-д ашиглалт явуулахаар 
төлөвлөж байна (Хүснэгт 2.1).  

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн эзэмшилд байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй талбай нь 
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг Улаан нуурын хөндийд орших бөгөөд 
Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт 540 км, аймгийн төв Даланзадгадаас зүүн зүгт 90 км, 
Цогтцэций сумын төвөөс баруун өмнө зүгт 16 км, Сайншанд төмөр замын өртөөнөөс 440 
км, Монгол, Хятад улсын хилээс 200 гаруй км зайд оршино.    

Олон улсын ЖОРК ангилалд шилжүүлж АНУ-ын Норвест компанийн хийсэн нөөцийн 
урьдчилсан тооцооллоор “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн эзэмшлийн орд нь нийт 7.4 
тэрбум тн нөөцтэй бөгөөд үүнээс 5.1 тэрбум тн нь коксжих шинж чанартай нүүрс юм.  

• Цанхийн зүүн хэсгийн нүүрсний уурхай 

Цанхийн зүүн хэсэгт MV-011493 дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК олборлолтын үйл ажиллагааг 2010 оны 08 дугаар сард 
эхлүүлсэн1. Жилд 15 сая тн нүүрс олборлох хүчин чадалтай ил уурхайг 30 жилийн 
хугацаатай ашиглах ТЭЗҮ-ийг “Абсолют майнинг” ХХК 2011 онд боловсруулж, Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Тус талбай дахь 
нөөцийг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ-ийн нэмэлт тодотголыг “Эм Эм Маркет” ХХК 2019 онд 
боловсруулсан. MV-011943 тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах 1,200 м үнэмлэхүй 
түвшнээс дээш орших чулууны үетэй баттай нөөцийн хэмжээ А зэргээр 145.13 сая тн, 
бодитой В зэргээр 238.12 сая тн, боломжтой С зэргээр 35.28 сая тн, нийт А+В+С зэргээр 
418.54 сая тн нүүрс байна2.   

• Цанхийн баруун хэсгийн нүүрсний уурхай 

Цанхийн баруун хэсэгт MV-016881, MV-016882 дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
бүхий талбайд “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК 2012 оноос эхлэн олборлолт явуулж байна. 
Жилд 20 сая тн нүүрс олборлох ил уурхайг 30 жилийн хугацаанд ашиглах ТЭЗҮ-ийг Уул 
уурхайн хүрээлэн 2012 онд боловсруулсан. ТЭЗҮ-ийг шинэчлэн боловсруулах ажил 
хийгдэж байна. Эдгээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас жилд дунджаар 
10.02 сая тн коксжих нүүрс, 6.6 тн эрчим хүчний нүүрс, 1.2 сая тн завсрын бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, экспортод болон дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлнэ3.  

• Бор тээгийн нүүрсний уурхай 

Бор тээгийн нүүрсний ордын баруун хэсэг буюу ашиглалтын MV-011956 дугаартай 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК эзэмшдэг. Жилд 15 
сая тн нүүрс олборлох хүчин чадалтай ил уурхайг 30 жил ашиглах ТЭЗҮ-ийг “Эм Эм 
Маркет” ХХК компани 2019 онд боловсруулж, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлсэн4.  

 
1 Цанхийн зүүн хэсгийн уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2020 он; 
2 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт дахь Таван толгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын 
Цанхийн хэсгийн MV-011943 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь нөөцийг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ-
ийн нэмэлт тодотгол, “Mining & Minaral Маркет” ХХК, 2019 он; 
3 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Таван толгойн нүүрсний ордын Цанхийн баруун хэсгийг ашиглах 
уурхайн ТЭЗҮ, УУХ, 2012 он; 
4 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт дахь Таван толгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Бор 
тээгийн MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах хэсгийг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ, 
“Mining & Minaral Маркет” ХХК, 2019 он. 
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Бор тээгийн хэсэгт 2020 оноос олборлолт ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж эхлэхээр 
төлөвлөсөн ба тухайн хэсэгт Таван толгойн нүүрсний ордын 8, 9, 10, 11, 12-р давхаргууд 
хамаарагддаг. Эдгээр давхаргуудын нүүрс нь үнслэг, чулууны агуулга ихтэй тул 
олборлосон түүхийн нүүрсийг хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэхийн тулд хуурай-
нойтон хосолсон технологиор баяжуулах нь эдийн засгийн үр ашиг өндөртэй гэж үзэж 
байна. 

2.2.2. “Тавантолгой” ХК-ийн нүүрсний уурхай 

2014 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр Ашигт малтмал, Газрын тосны газрын Кадастрын 
хэлтсээс өмнө нь ашиглагдаж байсан MV-11945А, 287А болон MV-11977 дугаартай 
тусгай зөвшөөрлийн 3 талбайг нэгтгэн, MV-000287 дугаартай ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийг “Тавантолгой” ХК-д шинээр олгосон5. Тусгай зөвшөөрлийн талбайн 
шинэчилсэн нөөцийг 80,765.8 мян.тн-оор Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн 
бүртгэлд 2015 онд бүртгүүлсэн бөгөөд тус талбайд хамаарах нүүрсний нөөцийг ил 
уурхайгаар ашиглах ТЭЗҮ-ийг “Абсолют майнинг” ХХК 2011 онд боловсруулсан, ТЭЗҮ-
ийг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж байна. 

2.2.3. “Энержи Ресурс” ХХК-ийн нүүрсний уурхай 

• Ухаа худаг нүүрсний уурхай 

Ухаа худаг нүүрсний орд нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт, Даланзадгад 
хотоос зүүн тийш 95 км, Улаанбаатар хотоос урагш 550 км, Гашуун Сухайтын хилийн 
боомтоос 254 км-т оршдог. Ухаа худаг уурхайн 2,960 га талбай бүхий MV-011952 
дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг “Энержи ресурс” ХХК эзэмшдэг.  

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
хуралдаанаар Ухаа худаг нүүрсний ордын нөөцийг А+В+С зэргээр 676.6 сая тн-оор 
баталсан байна. Үүнээс баттай А зэргийн нөөц 339.9 сая тн, бодитой В зэргийн нөөц 
216.3 сая тн, боломжтой С зэргийн нөөц 120.4 сая тн. Ухаа худаг нүүрсний ордыг ил 
аргаар ашиглах ТЭЗҮ-ийг 2012 онд “Гложекс” ХХК боловсруулж, Эрдэс баялгийн 
мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. 2012 онд батлуулсан ТЭЗҮ-д 
уурхайн хүчин чадлыг 15 сая тн–оор тооцож байсан бол 2017 онд мөн компанийн 
боловсруулсан ТЭЗҮ-ийн тодотголд уурхайн хүчин чадлыг зах зээлийн нөхцөл байдал, 
нүүрс тээвэрлэлтийн нөхцөл, олборлогч компанийн бодит үйл ажиллагаатай уялдуулан 
30 жилийн хугацаанд жилд 10 сая тн нүүрс олборлож баяжуулахаар төлөвлөсөн6. 

2.2.4. “Хангад Эксплорэйшн” ХХК-ийн нүүрсний уурхай 

• Баруун нарангийн нүүрсний уурхай 

“Хангад Эксплорэйшн” ХХК нь Баруун нарангийн нүүрсний ордод MV-014493 дугаартай,  
Цайхар худаг ордод MV-017336 дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзмшдэг. 
Баруун нарангийн орд нь Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд, Ухаа худаг уурхайгаас 
30 км-ийн зайд байрлана7.  

Баруун нарангийн ордын дээрх тусгай зөвшөөрөл нь 4,482.0 га талбайг хамрах бөгөөд 
олон улсын ЖОРК ангилалаар хийсэн нөөцийн урьдчилан тооцооллоор нийт 330 сая тн 
(2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны байдлаар) нөөцтэй. Уурайг “Хангад Эксплорэйшн” ХХК 
2012 оноос ил уурхайгаар ашиглаж эхэлсэн бөгөөд 2050 он хүртэл жилд 5 сая тн нүүрс 

 
5 Тавантолгойн ордын MV-000287 талбайд хамаарах нүүрсний нөөцийг ил уурхайгаар ашиглах ТЭЗҮ, 
“Абсолют майнинг” ХХК, 2011 он; 
6 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших “Ухаа худаг”-ийн нүүрсний ордыг ил аргаар 
ашиглах ТЭЗҮ (Тодотгол), “Гложекс” ХХК, 2017 он; 
7 Монголын Уул Уурхайн Корпораци, https://www.mmc.mn/pages/baruun-naran-mine. 

https://www.mmc.mn/pages/baruun-naran-mine
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олборлохоор төлөвлсөн. Олборлосон нүүрсээ Ухаа худаг нүүрс баяжуулах үйлдвэрт 
гэрээгээр нийлүүлдэг.  

Цайхар худаг нүүрсний ордыг 2050 оноос эхлэн жилд 5 сая тн нүүрс олборлох хүчин 
чадалтай, ил уурхайгаар ашиглах бөгөөд олборлосон нүүрсээ мөн Ухаа худаг баяжуулах 
үйлдвэрт нийлүүлэхээр төлөвлсөн. 

2.2.5. Төлөвлөгдөж буй бусад уурхайнууд 

• Гашуун-Овоогийн нүүрсний уурхай 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Сийрэстэйн худгийн чулуун нүүрсний 
ордын хойд хэсэгт Гашуун-Овоогийн уурхайн MV-014840 дугаартай ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийг 2009 оноос эхлэн “Аурум Ауруг” ХХК эзэмшдэг. Тусгай зөвшөөрлийн нийт 
талбай 36,390.0 га, хүчин чадал 300.0 мян.тн/жил. Тус нүүрсний ордыг ил уурхайгаар 5 
жил ашиглах ТЭЗҮ-ийг “Кеестон Ресурс” ХХК 2019 онд боловсруулсан. 2020 оны 
байдлаар ашиглалтын үйл ажиллагаа эхлээгүй байгаа бөгөөд цаашид 2030 он хүртэл 
жилд 300.0 мян.тн нүүрс олборлох хүчин чадалтай, ил уурхайгаар ашиглахаар 
урьдчилан төлөвлөсөн байна.  

• Хармагтайн алт-зэсийн үндсэн орд 

Хармагтайн орд нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумаас зүүн хойш 55 км, Улаанбаатар 
хотоос 490 км, Оюу толгойн ордоос зүүн хойш 120 км зайд байрлана. Хармагтайн алт-
зэсийн үндсэн ордын хэмжээнд MV-017387 дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 
“Оюут-Улаан” ХХК эзэмшдэг. 2020 оны байдлаар тус ордыг ашиглах ТЭЗҮ 
боловсруулагдаж гараагүй, ашиглалтын үйл ажиллагаа эхлээгүй байгаа бөгөөд цаашид 
2040 он хүртэл жилд 3.2 сая тн олборлох хүчин чадалтайгаар ашиглахаар урьдчилан 
төлөвлөсөн байна.  

“Оюут-Улаан” ХХК нь 2001-2009 онд тус ордын хэмжээнд хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж, 
нийт 18  сая тн алтны хүдэр, 13.4 тн алт, 88.4 мян.тн зэсийн үйлдвэрлэлийн ашигтай 
нөөцийг, 68.5 сая тн хүдэр, 25  тн алт, 259.5 мян.тн зэсийн нөөцийг тус тус тооцсон8.  

2.2.6. “Оюу толгой ” ХХК-ийн уурхай 

Оюу толгой уурхайн цогцолбор нь Улаанбаатар хотоос урагш 550 км-т, Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын нутагт оршино. Тус зэс-алтны 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.  

• Оюу толгойн  ил уурхай 

“Оюу толгой ” ХХК нь Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордын хэсэгт Өмнөд Оюугаас ил 
уурхайн аргаар олборлолт явуулж байна. Ил уурхайн хөрс хуулалтын ажил 2011 оны 08 
дугаар сард эхэлж, анхны хүдрийг 2012 оны 04 дүгээр  сард олборлосон. Ил уурхай нь 
1.5 х 2.7 км талбайг хамрах бөгөөд 650 м орчим гүнтэй9. 

2019 онд ил уурхайн үйл ажиллагааны хувьд бага агуулгатай хүдэр олборлож эхэлсэн 
учраас зэсийн хэмжээ 2018 оныхтой харьцуулахад 8 орчим хувиар буурчээ10. Ил уурхайн 
өргөтгөлийн ажил 2019 оны турш амжилттай үргэлжилж, өндөр агуулгатай хүдэр 
олборлох 2 үе шатыг гүйцэтгэж дуусган, дараагийн үе шатууд руу шилжжээ. 

 

 
8 Ord.mn, http://www.ord.mn/index.php, newsid=7577; 
9 “Оюу толгой” ХХК-ийн албан ёсны мэдээллийн сайт, Ил уурхай, https://www.ot.mn/open-pit/; 
10 2019 оны жилийн тайлан. “Оюу толгой” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулсан тайлан, 2020 он. 

http://www.ord.mn/index.php,%20newsid=7577
https://www.ot.mn/open-pit/
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• Оюу толгойн  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. Блокчлон олборлох сүүлийн үеийн арга дэвшилтэт технологи бүхий гүний 
уурхайн иж бүрэн цогцолборыг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил 2018 оноос 
эхэлж, гүний уурхайд 14 км урт хөндлөн хонгил одоогоор баригдсан. Цаашид 1,300 
метрийн гүнд 200 км хонгил нэмж барина11.  

2019 онд гүний уурхайн геотехникийн хүндрэлүүдийг шийдвэрлэхийн тулд гүний уурхайн 
зураг төслийг нарийвчлан шинэчлэх, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх, Оюу 
толгойн ил болон гүний уурхайн ТЭЗҮ-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлуудыг 2020 онд 
хийж дуусгахаар төлөвлөсөн байна.     

2.3. Ашигт малтмал боловсруулах үйлдвэрүүд 

2.3.1. “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн нүүрс баяжуулах үйлдвэр (төлөвлөгдөж буй) 

• Жилд 30 сая тонн нүүрс баяжуулах үйлдвэр 

”Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь Цанхийн 
зүүн, баруун уурхайн баяжигдах болон 
коксжих шинж чанар султай нүүрсийг сайн 
чанарын нүүрстэй хольж баяжуулан, 
нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн 
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх 
зорилгоор, ашиглалтын зардал багатай, 
дэвшилтэт технологи бүхий нүүрс 
баяжуулах үйлдвэр байгуулахаар 
төлөвлөсөн. Баяжуулах үйлдвэр нь жилд 
30 сая тн нүүрс угаан баяжуулж, 2 сая тн 
кокс үйлдвэрлэнэ. Баяжуулах үйлдвэрийн 
усны эрэлтийг бууруулах зорилгоор 
хуурай-нойтон хосолсон технологийг 
ашиглах ба үйлдвэрийг 2 жилийн дотор 
барьж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж 
байна12.  

                                                          Зураг 2.3. Төлөвлөгдөж буй баяжуулах үйлдвэр 

• Бор тээгийн нүүрс баяжуулах үйлдвэр (хуурай-нойтон хосолсон 
технологиор төлөвлөж буй) 

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь Таван толгойн орд дахь Бор тээгийн баруун хэсгийн ил 
уурхайг түшиглэн жилд 15 сая тн нүүрс баяжуулах хүчин чадал бүхий үйлдвэрийг барьж 
ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн. Энэхүү үйлдвэрийн хүчин чадлыг бүрэн хангахад 
технологийн ус ихээр шаардагдах тул хуурай-нойтон аргаар нүүрс баяжуулах 
технологийг хослуулан ашиглахаар тооцжээ13.  

Баяжуулах үйлдвэр нь хуурай ба нойтон баяжуулалтын нийт 4 шугамтай байх ба эхний 
ээлжинд тус бүр нь жилд 3 сая тн (нийт 6 сая тн) нүүрс баяжуулах хүчин чадалтай, хуурай 

 
11 “Оюу толгой” ХХК-ийн албан ёсны мэдээллийн сайт, Гүний уурхай https://www.ot.mn/underground-en/; 
12 “Эрдэнэс” тайлан сэтгүүл, 2020 он; 
13 Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Бор тээгийн хэсгийн MV-011956 тоот тусгай 
зөвшөөрлийн талбайд хамаарах хэсгийг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ, 2019 он. 

https://www.ot.mn/underground-en/
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технологийн 1 ба 2-р шугамыг барьж ашиглалтанд оруулна. Нойтон баяжуулалтын 1-р 
шугамыг 3 сая тн, 2-р шугамыг 6 сая тн хүчин чадалтайтайгаар барьж, 2023 онд 
ашиглалтанд оруулснаар үйлдвэр бүрэн хүчин чадал (15 сая тн)-аараа ажиллаж 
эхлэхээр төлөвлөсөн байна. 

2.3.2. “Тавантолгой” ХК-ийн нүүрс баяжуулах үйлдвэр (төлөвлөгдөж буй) 

“Абсолютмайнинг” ХХК-ийн 2011 онд боловсруулсан “Таван толгойн ордын MV-000287 
дугаартай тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах нүүрсний нөөцийг ил уурхайгаар 
ашиглах ТЭЗҮ”-д 2 шатны хүнд суспензийн циклон, мушгиа ангилуур, флотацийн цикл 
бүхий технологитой нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг 3 үе шаттайгаар ашиглалтад 
оруулснаар жилд 8 сая тн нүүрс баяжуулахаар төлөвлөсөн.  

2.3.3. “Ухаа худаг” нүүрс баяжуулах үйлдвэр 

“Энержи ресурс” ХХК-ийн Ухаа худаг цогцолборын хүрээнд Австралийн Сежмен 
компанийн зураг төслөөр тус бүр нь жилд 5 сая тн нүүрс угааж, баяжуулах хүчин 
чадалтай нийт 3 модульд суурилсан үйлдвэрийг 2011 онд байгуулж, нэмүү өртөг 
шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн экспортолж байна. Мөн Австрийн Андриц компанитай 
хамтран 2013 онд хаягдлыг усгүйжүүлэх үйлдвэрийг ашиглалтад оруулснаар баяжуулах 
үйлдвэрт усыг 95 хувь хүртэл эргүүлэн ашиглах технологийг нэвтрүүлсэн14. 

2.3.4. “Оюу толгой ” баяжуулах үйлдвэр 

Тус баяжуулах үйлдвэр нь хоногт 100 мян.тн хүртэл хүдэр боловсруулах хүчин 
чадалтайгаар 2012 онд ашиглалтанд орж, 2013 оноос зэсийн баяжмалаа экспортод 
гаргаж эхэлсэн15. Олборлосон хүдэр нь анхдагч бутлуураас газар дээрх туузан 
дамжуулагчаар хүдэр баяжуулах үйлдвэрт хүрч, механик болон химийн хэд хэдэн иж 
бүрэн дамжлагаар орж зэсийн баяжмал үйлдвэрлэгдэнэ. Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан 
хаягдал/зутан нь хаягдал өтгөрүүлэгч байгууламжаар дамжин, хаягдлын даланд 
хуримтлагддаг.  

2019 онд 40.8 сая тн хүдэр боловсруулж, 724.7 мян.тн зэсийн баяжмал савлаж олон 
улсын зах зээлд нийлүүлжээ. 

2.3.4. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр (төлөвлөгдөж буй) 

2010 онд Монгол Улсын Их Хурлын 21 дүгээр тогтоол гарч, Зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэрийн байршил, хүчин чадал, технологийн сонголтыг тодорхойлох 
чиглэлийг Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн. Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар 
сарын 15-ны 88 дугаар тогтоолоор Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэрээс гарах зэсийн 
баяжмалыг боловсруулж, эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах зорилгоор уг үйлдвэрийг Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байгуулахаар шийдвэрлэсэн.  

Энэ ажлын хүрээнд Засгийн газрын 2016 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 107 дугаар 
тогтоолыг үндэслэн 2016 оны 10 дугаар сард УУХҮЯ-ны дэргэд “Зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийн нэгж байгуулж, тус үйлдвэрийг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэл буюу гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар байгуулахаар 
төлөвлөж, хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажлыг эхэлсэн боловч, 
одоогоор тодорхой үр дүн гараагүй байна.  

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр нь жилд 1 сая тн баяжмал боловсруулах хүчин 
чадалтай байх бөгөөд зэсийн баяжмалыг Оюу толгойн гүний уурхайгаас авч ашиглахаар 
төлөвлөсөн. 2029 оноос Оюу толгойн гүний уурхайг ашиглалтад оруулснаар жилдээ 2 
сая тн зэсийн баяжмал гаргах боломжтой ч үүний зөвхөн 50 хувийг энэхүү Зэсийн 
баяжмал бололвсруулах үйлдвэрт авч баяжуулахаар тооцож байна. Урьдчилсан 

 
14 Монголын Уул Уурхайн Корпораци, Нүүрс баяжуулах үйлдвэр https://www.mmc.mn/pages/coal-handling; 
15 2019 оны жилийн тайлан. “Оюу толгой” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулсан тайлан, 2020 он. 

https://www.mmc.mn/pages/coal-handling
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тооцоогоор уг Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулахад нийт 2.1 
тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай болно16. 

Төлөвлөж буй Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулахад шаардагдах хөрөнгө 
оруулалт болон техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд, эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлох 
зорилгоор Төслийн нэгжээс жилд 0.5-1.0 сая тн зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэрийн урьдчилсан Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2018 онд боловсруулсан. 
Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, баталсан. Мөн 
төслийн Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 
үнэлгээ хийгдсэн байна.  

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх 
ажлын хүрээнд “Цагаан цавын газрын доорх усны ордоос Зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэр хүртэл ус дамжуулан татах ажлын урьдчилсан Техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийн төсөөлсөн төсөл, төсөв”-ийг Төслийн нэгжээс 2019 онд боловсруулсан.  

Цаашид Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ, Байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулах шаардлагатай бөгөөд энэ ажилд 
хамгийн багадаа 1.5-2.0 сая ам.доллар шаардлагатай. Зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэрийн төслийн товч танилцуулгыг Зурагт 2.4-т үзүүлэв. 

 

Зураг 2.4. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төслийн товч танилцуулга 

 
 
 

  

 
16 УУХҮЯ, Төслийн товч танилцуулга, http://www.mmhi.gov.mn/ Хавсралт-Монгол.pdf. 

http://www.mmhi.gov.mn/%20Хавсралт-Монгол.pdf
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2.4. Цахилгаан станцууд  

2.4.1. Тавантолгой цахилгаан станц (төлөвлөгдөж буй)  

Монгол Улсын төвийн бүсийн болон Өмнөд говийн стратегийн орд газруудын эрчим 
хүчний хэрэгцээг хангах зорилгоор Таван толгойн нүүрсний орд газрыг түшиглэн 450 
МВт хүчин чадалтай цахилгаан станц барих тухай УИХ-ын болон Засгийн газрын 
тогтоолууд гарсан. УИХ, Засгийн газрын дээрх шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 19-ний 36 дугаар тушаалаар 
Тавантолгой цахилгаан станц  (ТТЦС) төслийн нэгжийг байгуулагдсан17. 

Тавантолгой цахилгаан станцыг барихаар төлөвлөсөн талбай нь Өмнөговь аймгийн 
Цогтцэций сумын нутагт орших бөгөөд Даланзадгад хотоос зүүн тийш 95 км, 
Улаанбаатар хотоос урагш 550 км, Гашуун Сухайтын хилийн боомтоос 254 км-т оршино. 
ТТЦС-ыг барьж, 2024 онд ашиглалтад оруулснаар Оюу толгой, Таван толгойн бүсийн 
уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн томоохон цогцолборуудыг дотоодын эрчим хүчээр хангаж, 
тус бүс нутгийн эрчим хүчний системийн горимыг тогтворжуулж, найдвартай ажиллагааг 
хангах ач холбогдолтой. Түүнчлэн цахилгаан станцын үйл ажиллагааны гол зардал 
болох нүүрс тээвэрлэлтийн болон Оюу толгой уурхайд БНХАУ-аас импортолж буй эрчим 
хүчний зардал (жил бүр 160-200 тэрбум төгрөг)-ыг хэмнэх боломжтой.  

2018 онд “Оюу толгой” ХХК-тай байгуулсан гэрээний хүрээнд барихаар төлөвлөсөн 
цахилгаан станцын өртөг хэтэрхий өндөр байсан учраас хэрэгжүүлэх боломжгүй 
болсон. Харин 2020 оны 04 дүгээр сард Монгол Улсын Засгийн газраас гарсан 
шийдвэрийн хүрээнд барих Тавантолгой цахилгаан станц (450 МВт)-ын хөрөнгө 
оруулалтыг өмнө нь “Оюу толгой” ХХК-ийн саналаас 30 орчим хувиар бага, цахилгаан 
эрчим хүчний өртөг 50 гаруй хувиар хямд байхаар тооцсон байна.  

2.4.2. Ухаа худаг цахилгаан станц  

Ухаа худаг уурхайн цогцолборын эрчим хүчний нийт хэрэгцээг бүрэн хангах, мөн 
Цогтцэций сумыг эрчим хүчээр хангах 18 МВт-ын хүчин чадал бүхий цахилгаан станцыг 
“Энержи ресурс” ХХК 2011-2013 онд ашиглалтад оруулсан.  Цахилгаан станц нь хуурай 
хөргөлтийн системтэй учраас хөргөлтөнд ус шаардлагагүй, турбинаас гарч байгаа уурыг 
шууд агаараар хөргөдгөөрөө усны нөөц багасаж байгаа өнөө үед хамгийн тохиромжтой 
шинэ технологи юм. Зуухны түлшийг нүүрс угаах үйлдвэрээс хангана. Уурхайн 
цогцолбор дахь барилгуудын халаалтад өгөх уурын хэрэглээг хурц уурын үндсэн 
коллектороос бууруулан хөргөх төхөөрөмжөөр дамжуулан авч хангана18. 

2.5. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн 
төсөөлөл 

Үнэлгээнд хамрагдаж буй төслүүдийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээг өсөлтийн их 
хувилбарт тухайн төслийн ТЭЗҮ-д тусгаснаар, харин бага болон дундаж өсөлтийн 
хувилбарт үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээг дараах байдлаар тооцов. Үүнд: 

− 2019 оны байдлаар олборлолт нь ТЭЗҮ-д тусгасан хүчин чадлаас бага байгаа 
уурхайнуудын хувьд үйлдвэрлэлийн өсөлтийн бага болон дундаж хэмжээг их 
өсөлтийн 50% болон 75%-иар; 

− 2019 оны байдлаар олборлолт нь ТЭЗҮ-д тусгасан хүчин чадлаас давж байгаа 
уурхайнуудын хувьд үйлдвэрлэлийн өсөлтийн бага болон дундаж хэмжээг их 
өсөлтийн 80% болон 90%-иар;  

 
17 ЭХЯ. Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн нэгж, http://ttpp.mn/; 
18 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын  нутагт орших “Ухаа худаг”-ийн нүүрсний ордыг ил аргаар 
ашиглах ТЭЗҮ (Тодотгол), “Гложекс” ХХК, 2017 он. 

http://ttpp.mn/
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− Олборлолт эхлээгүй, шинэ уурхайнуудын хувьд үйлдвэрлэлийн өсөлтийн бага 
болон дундаж хэмжээг их өсөлтийн 50% болон 75%-иар;  

− Нүүрс баяжуулах үйлдвэр, цахилгаан станц, зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэрийн хувьд тэдгээрийн модуль болон блокийн хүчин чадлаар бага, дундаж, 
их өсөлтийг тус тус тооцсон.  

Үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн 2050 он хүртэлх төсөөллийг 
Хүснэгт 2.2-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 2.2. Үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн төсөөлөл 

Д.д 
Эзэмшигчийн 

нэр 
Уурхай,   

үйлдвэрийн нэр 

Хүчин 
чадал, 
сая тн/ 

жил  

2019 оны 
бүтээг-
дэхүүн 

үйлдвэрлэл, 
сая тн 

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, сая тн/жил 

2030 он 2040 он 2050 он 

бага дунд  их бага дунд  их бага дунд их 

1 

“Эрдэнэс 
Тавантолгой” 

ХК 

Цанхийн баруун 
уурхай 

20.0 5.16 9.8 14.6 19.5 9.8 14.6 19.5 9.8 14.6 19.5 

2 
Цанхийн зүүн 

уурхай 
35.0 7.49 17.5 26.3 35.0 17.5 26.2 35.0 14.7 22.1 29.4 

3 Бор тээг уурхай * 15.0 - 7.5 11.3 15.0 7.5 11.3 15.0 4.3 6.4 8.5 

4 
Нүүрс баяжуулах 

үйлдвэр * 
30.0 - 10.0 20.0 30.0 10.0 20.0 30.0 10.0 20.0 30.0 

5 
Цахилгаан станц 

* 
450 
МВт 

- 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

6 

Бор тээг нүүрс 
баяжуулах 

үйлдвэр (хуурай-
нойтон хосолсон 

технологи) * 

6.0 - 3.0 6.0 6.0 3.0 6.0 6.0 3.0 6.0 6.0 

9.0 - 3.0 6.0 9.0 3.0 6.0 9.0 3.0 6.0 9.0 

7 
“Тавантолгой” 

ХК 

Тавантолгой 
уурхай 

5.0 2.03 2.5 3.8 5.0 2.5 3.8 5.0 2.5 3.8 5.0 

8 
Нүүрс баяжуулах 

үйлдвэр * 
8.0 - 1.4 4.0 7.2 1.4 4.0 8.0 1.4 4.0 8.0 

9 

“Энержи 
Ресурс” ХХК 

Ухаа худаг уурхай 10.0 9.75 8.0 9.0 10.0 8.0 9.0 10.0 4.8 5.4 6.0 

10 
Нүүрс баяжуулах 

үйлдвэр 
15.0 9.17 10.0 10.0 15.0 10.0 10.0 15.0 10.0 10.0 15.0 

11 
Ухаа худаг 

цахилгаан станц 
18 МВт 18 МВт 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

12 “Хангад 
Эксплорэйшн” 

ХХК 

Баруун наран 
уурхай 

5.0 0.95 

2.5 3.8 5.0 2.5 3.8 5.0 - - - 

13 
Цайхар худаг 

уурхай * 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.8 5.0 

14 
“Оюут-Улаан” 

ХХК 
Хармагтай алт-
зэсийн уурхай * 

3.2 - 1.6 2.4 3.2 1.5 2.2 2.9 - - - 

15 
“Аурум Ауруг” 

ХХК 
Гашуун-Овоо 

уурхай * 
0.3 - 0.2 0.2 0.3 - - - - - - 

16 

“Оюу толгой ” 
ХХК 

Ил уурхай 40.0 40.77 25.0 28.2 31.3 14.4 16.2 18.0 12.0 13.5 15.0 

17 Гүний уурхай 50.0 - 13.3 20.0 26.6 20.2 30.3 40.4 21.7 32.6 43.4 

18 
Баяжуулах 

үйлдвэр 
40-120  40.77 38.3 48.1 57.9 34.6 46.5 58.4 33.7 46.1 58.4 

19 
УУХҮЯ 

Төслийн нэгж  

Зэсийн баяжмал 
боловсруулах 

үйлдвэр * 
1.0 - 0.5 0.8 1.0 0.5 0.8 1.0 0.5 0.8 1.0 

Тайлбар: * төлөвлөгдөж буй 

Гашуун-Овоо болон Хармагтайн уурхайн хувьд 2019 онд олборлолт хийгээгүй, 2020 онд 
мөн олборлолт хийгдэхгүй, харин цаашид 2040 он хүртэл ашиглахаар төлөвлөж байгаа 
талаар АМГТГ-аас мэдээлэл ирүүлсэн тул эдгээр уурхайнуудын усны эрэлтийг 2030, 
2040 онуудын түвшинд тооцсон.  

Дээрх хүснэгтэнд оруулсан уул уурхайн төслүүдийн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн 
мэдээллийг АМГТГ-аас санал авч, баталгаажуулсан болно.  

  



 Монголын өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлт- хангамжийн гидроэкономик 
шинжилгээ 

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

14 
 

3. ТАВАН ТОЛГОЙ, ОЮУ ТОЛГОЙН БҮСИЙН УУЛ УУРХАЙН УС АШИГЛАЛТ, УС 
ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ   

3.1. Ус ашиглалтын өнөөгийн байдал   

Ус ашиглалтын өнөөгийн байдлыг тодорхойлохдоо 2019 оны мэдээ, мэдээллийг суурь 
он болгон авч, Таван толгойн нүүрсний бүлэг ордод үйл ажиллагаа явуулж буй “Эрдэнэс 
Тавантолгой” ХК, “Тавантолгой” ХК, “Энержи ресурс” ХХК, “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК, 
“Хангад экслорэйшн” ХХК, Оюу толгой уурхайд үйл ажиллагаа явуулж буй “Оюу толгой” 
ХХК-иудын 2019 оны ус ашиглалтын тайланд тусгасан бодит ус ашиглалт болон усны 
нөөц ашигласны төлбөрийн гүйцэтгэлийг үндэслэл болгов. Харин 2019 оны төлөвлөсөн 
ус ашиглалт болон усны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг “Монгол Ус” ТӨҮГ-аас 
тухайн ус ашиглагчдад гаргасан Ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэл болгосон.  

Таван толгой, Оюу толгойн бүсэд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж 
ахуйн нэгжүүдийн ус ашиглалтын тайлангаас харахад 2019 онд эдгээр аж ахуйн нэгжүүд 
дараах зориулалтаар ус ашигласан:  

− Уурхайд ажиллагсадын унд ахуй (Цэций, Уурхайчин, Оюу хороолол, уурхайн кэмп, 
оффис);  

− Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын төв, сургууль, цэцэрлэгийн унд ахуй; 

− Ухаа худаг цахилгаан станц; 

− Ухаа худаг нүүрс баяжуулах үйлдвэр; 

− Ухаа худаг ус цэвэршүүлэх үйлдвэр; 

− Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр; 

− Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, авто зам, барилга, бетон 
зуурмагийн үйлдвэр; 

− Оюу толгойн дулааны станц, халаалтын системийн хөргөлт;  

− Оюу толгойн ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр, ахуй үйлчилгээ, угаалгын газар; 

− Уурхайн зам талбайн тоосжилт дарах; 

− Ногоон байгууламжийн усалгаа, биологийн нөхөн сэргээлт; 

− Цогтцэций сумын иргэдийн хүнсний ногооны усалгаа зэрэг болно. 

• Таван толгойн бүсийн уул уурхайн ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөр  

2020 оны 07 дугаар сарын байдлаар Таван толгойн бүсэд Цанхийн баруун болон зүүн 
уурхайд “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Таван толгой уурхайд “Тавантолгой” ХК, Ухаа худаг 
уурхайд “Энержи ресурс” ХХК, Баруун Наран уурхайд “Хангад эксплорэйшн” ХХК тус тус 
олборлолт явуулж байна. 

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, “Тавантолгой” ХК, “Хангад экслорэйшн” ХХК-иуд ус 
хангамжийн үйлчилгээгээ одоогоор өөрсдөө хариуцаж байгаа бол “Энержи ресурс” ХХК-
ийн Ухаа худаг уурхай, Цэций хороолол, Уурхайчин хороолол, уурхайн кемп, оффис, 
Цогтцэций сумын төвийн ус хангамжийн менежментийг “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК 
хариуцан гүйцэтгэдэг. Харин “Ухаа худаг” уурхайн цогцолбор дахь цахилгаан станц, 
нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалтыг “Энержи ресурс” ХХК өөрөө хариуцдаг.  

Эдгээр Ус ашиглагч байгууллагууд нь “Монгол Ус” ТӨҮГ-аар жил бүр Ус ашиглуулах 
дүгнэлт гаргуулж, Галба-Өөш, Долоодын говийн Сав газрын захиргаанаас Ус ашиглах 
зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулдаг. Ус ашиглагч байгууллагууд жил бүрийн эцэст тухайн 
жилийн Ус ашиглалтын тайланг гаргаж, Галба-Өөш, Долоодын говийн Сав газрын 
захиргаа болон “Монгол Ус” ТӨҮГ-т  хүлээлгэн өгдөг.  

Ус ашиглуулах дүгнэлтэнд Ус ашиглагчийн нэр, хаяг, байршил, үйл ажиллагааны чиглэл, 
усны эх үүсвэр зэрэг ерөнхий мэдээллээс гадна тухайн жилд ашиглах усны нийт хэмжээ, 
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ашиглалтын зориулалт, төлбөр ногдуулах болон төлбөрөөс чөлөөлөгдөх усны хэмжээ, 
усны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг тодорхойлж, төлөвлөж оруулдаг.  

Хүснэгт 3.1. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл 

д.д Ус ашиглагчид 
Ус ашиглуулах 

дүгнэлтийн дугаар  
Олгосон 

огноо 
Олгосон 

байгууллага 

1 “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК 53 2019.04.15 

“Монгол Ус” ТӨҮГ, 
Галба-Өөш, 

Долоодын говийн 
сав газар  

2 “Тавантолгой” ХК 12  2019.02.19 

3 “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК  15   2019.01.26 

4 “Энержи ресурс” ХХК 20  2019.03.14 

5 “Хангад эксплорэйшн” ХХК  14 2019.02.20 

6 “Оюу толгой ” ХХК 21 2019.03.14 

Цогтцэций суманд "Монголиан коал клининг" ХХК, "Түмэн заг" ХХК, "Ёл повер” ХХК зэрэг 
аж ахуйн нэгжүүд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг дахин угаах чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эхэлсэн боловч үйл ажиллагаа нь тогтмол бус, тэдгээрийн хүчин чадал, 
угаасан нүүрсний хэмжээ болон ашигласан усны талаарх мэдээлэл хомс. Мөн Баян-
Овоо суманд "Хоёр яндант үйлдвэр" нэртэй коксийн үйлдвэр 2019 оноос ажиллаж 
эхэлсэн боловч цаашид тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах эсэх нь тодорхойгүй, 2020 
оны 07 дугаар сарын байдлаар үйл ажиллагаа явуулаагүй байв. Иймээс эдгээр 3 аж 
ахуйн нэгжийг судалгаанд хамруулаагүй.  

“Монгол Ус” ТӨҮГ-ын 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 53 дугаартай Ус ашиглуулах 
дүгнэлтэнд “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК 2019 онд нийт 1,024.9 мян.м3 ус ашиглахаар 
тусгасан. 2019 оны гүйцэтгэлээр тус компанийн нийт ус ашиглалт 591.3 мян.м3 
байгаагийн 43.0 мян.м3-ыг унд ахуйд ашигласан. Уурхайн зам талбайн тоосжилт дарахад 
нийт 538.9 мян.м3 ус ашигласны 61.9 мян.м3–ыг шүүрлийн уснаас, 168.3 мян.м3-ыг хур 
тунадасны уснаас, үлдсэн 308.7 мян.м3-ыг нь гүний худгаас авч ашигласан.  

“Монгол Ус” ТӨҮГ-ын 2019 оны 02 дугаар сарын 19-ний 12 дугаартай Ус ашиглуулах 
дүгнэлтэнд “Тавантолгой” ХК 2019 онд нийт 159.8 мян.м3 ус ашиглахаар тусгасан. 2019 
оны гүйцэтгэлээр тус компани өөрийн гүний худгаас 0.15 мян.м3, “Эрдэнэс Тавантолгой” 
ХК-ийн худгуудаас 0.75 мян.м3 газрын доорх ус зөөврөөр авч унд ахуйдаа хэрэглэж, 
уурхайн шүүрлийн 96.2 мян.м3 усыг зам талбайн тоосжилт дарахад эргүүлэн ашиглажээ.  

“Монгол Ус” ТӨҮГ-ын 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны 15 дугаартай Ус ашиглуулах 
дүгнэлтэнд “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК 2019 онд нийт 713.7 мян.м3 ус ашиглахаар 
тусгасан. 2019 оны гүйцэтгэлээр тус компани нийт 664.7 мян.м3 ус ашигласны 466.6 
мян.м3 нь газрын доорх ус, үлдсэн 198.1 мян.м3 нь шүүрлийн болон хур борооны ус юм. 
214.7 мян.м3 усыг Цогтцэций сумын төв, сумын төвийн сургууль, цэцэрлэг, Цэций, 
Уурхайчин хороолол, Уурхайн кэмп, оффисийн унд ахуйд, 62.9 мян.м3-ыг Ухаа худаг 
цахилгаан станцад тус тус ашигласан байна. 

“Монгол Ус” ТӨҮГ-ын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний 20 дугаартай Ус ашиглуулах 
дүгнэлтэнд “Энержи ресурс” ХХК 2019 онд нийт 2,186.9 мян.м3 ус ашиглахаар тусгасан. 
2019 оны гүйцэтгэлээр тус компани Наймантын хотгорын болон Наймдайн хөндийн 
газрын доорх усны ордоос нийт 1,993.4 мян.м3 газрын доорх усыг Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэр болон унд ахуйдаа ашигласан.  

“Монгол Ус” ТӨҮГ-ын 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны 14 дугаартай Ус ашиглуулах 
дүгнэлтэнд “Хангад эксплорэйшн” ХХК 2019 онд нийт 81.4 мян.м3 ус ашиглахаар 
тусгасан. 2019 оны гүйцэтгэлээр тус компани гүний 2 худгаас 7.7 мян.м3 усыг унд 
ахуйдаа ашигласан. Уурхайн зам талбайн тоосжилтыг дарахад 48.3 мян.м3 ус 
ашигласны 47.1 мян.м3 нь шүүрлийн ус, үлдсэн 1.2 мян.м3 нь гүний худгийн ус юм. 

Таван толгойн нүүрсний ордын хэмжээнд авч үзвэл 2019 онд ашиглахаар төлөвлөсөн 
усны нөөцийн хэмжээ нийт 4,166.7 мян.м3 байсан бол тухайн оны ус ашиглалтын 
тайлангаар гүйцэтгэл 3,402.5 мян.м3 буюу 81.7 % байна.  
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“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д 2019 онд усны нөөц ашигласны төлбөрт 552,621.4 мянган 
төгрөг ногдуулснаас 345,819.9 мянган төгрөг, “Таван толгой” ХК-д 793,912.5 мянган 
төгрөг ногдуулснаас 39,196.7 мянган төгрөг, “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК-д 132,815.0 
мянган төгрөг ногдуулснаас 189,349.9 мянган төгрөг, “Энержи ресурс” ХХК-д 2,089,508.4 

мянган төгрөг ногдуулсан боловч гүйцэтгэлээр 2,200,851.7 мянган төгрөг, “Хангад 
эксплорэйшн” ХХК-д 58,396.1 мянган төгрөг ногдуулснаас 46,082.7 төгрөгийг Өмнөговь 
аймгийн болон Цогтцэций сумын төсөвт тус тус төвлөрүүлжээ. Таван толгойн нүүрсний 
ордын хэмжээнд авч үзвэл 2019 онд усны нөөц ашигласны төлбөрт төвлөрүүлэхээр 
төлөвлөсөн төлбөрийн гүйцэтгэл 77.8% байна. 

Таван толгойн бүсэд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийн 2019 оны ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөрийн гүйцэтгэлийг19  
Хүснэгт 3.2-т оруулав. 

Хүснэгт 3.2. Таван толгойн бүс дэх уул уурхайн ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөр, 
2019 он 

 
 

 
19 "Эрдэнэс Тавантолгой " ХК-д Ус ашиглуулах дүгнэлт, “Монгол Ус” ТӨҮГ, 2019.04.15. Дугаар- 53; 
 "Тавантолгой" ХК-д Ус ашиглуулах дүгнэлт, “Монгол Ус” ТӨҮГ, 2019.02.19. Дугаар -12; 
 "Ухаа худаг ус хангамж" ХХК-д Ус ашиглуулах дүгнэлт, “Монгол Ус” ТӨҮГ, 2019.02.26. Дугаар-15; 
 "Энержи ресурс" ХХК-д Ус ашиглуулах дүгнэлт, “Монгол Ус” ТӨҮГ, 2019.03.14. Дугаар-20; 
   “Хангад эксплорэйшн” ХХК-д Ус ашиглуулах дүгнэлт, “Монгол Ус” ТӨҮГ, 2019.02.20. Дугаар-14; 
   "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2019 он; 
  "Тавантолгой" ХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2019 он; 
  "Ухаа худаг ус хангамж" ХХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2019 он; 
  "Энержи ресурс" ХХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2019 он; 
 “Хангад эксплорэйшн” ХХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2019 он. 

ус ашиглуулах 

дүгнэлт
гүйцэтгэл

ус ашиглуулах 

дүгнэлт
гүйцэтгэл

Унд ахуй Гүний худаг 160.7 43.0 0.0 4,125.3

Гүний худаг 0.0 308.7

Уурхайн шүүрлийн ус 61.9

Хур тунадасны ус 168.3

Хатуу хучилттай зам тавих Гүний худаг 131.0 3.2 26,181.8 640.2

Мод усалгаа Гүний худаг 1.3 6.2 444.4

1,024.9 591.3 552,621.4 345,819.9

Унд ахуй Гүний худаг 7.9 0.9 0.0 14.3

Зам талбайн тоосжилт дарах Уурхайн шүүрлийн ус 151.9 96.2 793,912.5 39,182.4

159.8 97.1 793,912.5 39,196.7

Цогтцэций сумын төв 31.0 13.6

Цогтцэций сумын 

сургууль, цэцэрлэг
5.8 3.0

Цэций хороолол 105.1 36.3
Уурхайчин хороолол 16.5 1.8

Уурхайн кэмп, оффис 114.3 160.0

Ухаа худаг цахилгаан 

станц
Эрчим хүч үйлдвэрлэх 75.0 62.9 4,495.5 3,771.6

Гүний худаг 0.0 40.4

Шүүрлийн ус, хур 

тунадасны ус
246.0 198.1

Биологийн нөхөн сэргээлт Гүний худаг 120.0 116.7

Хүнсний ногооны усалгаа Гүний худаг 0.0 31.9

713.7 664.7 132,815.0 189,349.9

Унд ахуй 8.2 7.8 0.0 829,190.4

Баяжуулах үйлдвэр 2,178.7 1,985.6 2,089,508.4 1,371,661.3

2,186.9 1,993.4 2,089,508.4 2,200,851.7

2,900.6 2,658.1 2,222,323.4 2,390,201.6

Унд ахуй Гүний худаг 13.6 7.7 0.0 0.0

Шүүрлийн ус 60.6 47.1

Гүний худаг 0.0 1.2

Мод усалгаа Шүүрлийн ус 7.2 0.0

81.4 56.0 58,396.1 46,082.7

4,166.7 3,402.5 3,627,253.4 2,821,300.9

Ус ашиглагч Ашиглалтын зориулалт
Ус хангамжийн эх 

үүсвэр

2019 оны ус ашиглалт, 

мян.м
3
/жил

2019 оны усны нөөц 

ашигласны төлбөр, 

мян.₮/жил

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК

Цанхийн баруун, зүүн 

нүүрсний уурхай

Зам талбайн тоосжилт дарах 526,439.6 340,610.0
731.9

Нийт:

"Тавантолгой" ХК

Тавантолгой нүүрсний 

уурхай
Нийт:

"Ухаа худаг ус хангамж" ХХК

Унд ахуй
Наймант болон Наймдайн 

ГДУО 

0.0 11,486.6

Ухаа худаг нүүрсний 

уурхай

Зам талбайн тоосжилт дарах 116,331.5 159,239.8

11,988.0 14,851.9

Цогтцэций сумын иргэд
Нийт:

Таван толгойн бүсийн хэмжээнд нийт:

"Энержи ресурс"  ХХК

Ухаа худаг нүүрс 

баяжуулах үйлдвэр

Наймант болонНаймдайн 

ГДУО

Нийт:

"Энержи ресурс" ХХК, "Ухаа худаг ус хангамж" ХХК 

нийт:

"Хангад эксплорэйшн" ХХК

Баруун наран нүүрсний 

уурхай

Зам талбайн тоосжилт дарах
58,396.1 46,082.7

Нийт:
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• Оюу толгой уурхайн ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөр 

Оюу толгойн зэс, алтны ордын ил уурхайгаас олборлолт явуулж, гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эхэлж байгаа “Оюу толгой” ХХК-ийн 2019 оны ус ашиглалт20, усны 
нөөц ашигласны төлбөрийг21 Хүснэгт 3.3-т оруулав.   

Хүснэгт 3.3. Оюу толгой уурхайн ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөр, 2019 он 

Ашиглалтын зориулалт 
Ус 

хангамжийн 
эх үүсвэр 

2019 оны ус ашиглалт, 
мян.м3/жил 

2019 оны усны нөөц 
ашигласны төлбөр, 

мян.₮/жил 
ус 

ашиглуулах 
дүгнэлт 

гүйцэтгэл 
ус 

ашиглуулах 
дүгнэлт 

гүйцэтгэл 

Унд ахуй 

Гүний 
хоолойн ГДУО 

606.2 512.4 0.0 

14,825,753.8 

УЦСҮ-ийн савласан ус 0.0 3.3 0.0 

Ахуй үйлчилгээ, угаалгын газар 173.4 47.7 16,634.4 

Баяжуулах үйлдвэр 19,892.5 13,747.8 19,077,668.7 

Гүний уурхайн өрөмдлөг 3.7 0.0 5,094.9 

Дулааны станц 844.8 0.0 50,637.2 

Ногоон байгууламж, биологийн 
нөхөн сэргээлт 

279.0 15.8 20,068.5 

Зам талбайн тоосжилт дарах Ахуйн 
цэвэршүүлсэн 

бохир ус, 
уурхайн 

шүүрлийн ус 

1,354.3 123.2 

47,505.4 
Авто зам барих 12.7 13.1 

Авто машин, хүнд механизм 
угаалга 

237.8 
1,401.3 

Бетон зуурмагийн үйлдвэр 63.3 12,649.7 

Нийт: 23,467.7 15,864.6 19,230,258.8 14,825,753.8 

“Монгол Ус” ТӨҮГ-ын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний 21 дугаартай Ус ашиглуулах 
дүгнэлтээр “Оюу толгой” ХХК-д 2019 онд нийт 23’467.7 мян.м3 ус ашиглахаар 
төлөвлөсөн. 2019 оны гүйцэтгэлээр Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос 15,864.6 
мян.м3 буюу төлөвлөснөөс 1.5 дахин бага ус ашиглажээ. “Оюу толгой” ХХК-д усны нөөц 
ашигласны төлбөрт нийт 19,230,258.8 мянган төгрөг ногдуулснаас 14,825,753.8 (77.1%) 
мянган төгрөгийг Өмнөговь аймгийн болон Даланзадгад сумын төсөвт төвлөрүүлсэн.  

• Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхайн нийт ус ашиглалт, усны нөөц 
ашигласны төлбөр  

Хүснэгт 3.4. Уул уурхайн нийт ус ашиглалт, усны нөөц ашигласны төлбөр, 2019 он 

д.д. Ус ашиглагч 

2019 оны ус ашиглалт, 
мян.м3/жил 

2019 оны усны нөөц 
ашигласны төлбөр, мян.₮/жил 

ус ашиглуулах 
дүгнэлт 

гүйцэтгэл 
ус ашиглуулах 

дүгнэлт 
гүйцэтгэл 

1 "Эрдэнэс Тавантолгой  " ХК 1024.9 591.3 552,621.4 345,819.9 

2 "Тавантолгой  " ХК 159.8 97.1 793,912.5.0 39,196.7 

3 "Энержи ресурс"  ХХК 2,900.6 2,658.1 2,222,323.4 2,390,201.6 

4 “Хангад эксплорэйшн” ХХК 81.4 56.0 58,396.1 46,082.7 

Таван толгойн бүсийн хэмжээнд 
нийт: 

4,166.7 3,402.5 3,627,253.4 2,821,300.9 

5 "Оюу толгой” ХХК 23,467.7 15,864.6 19,230,258.8 14,825,753.8 

Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн 
хэмжээнд нийт: 

27,634.4 19,267.1 22,857,512.2 17,647,054.7 

Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхайн нийт ус ашиглалт 2019 онд Ус 
ашиглуулах дүгнэлтээр (төлөвлөсөн) 27,634.4 мян.м3 байсан бол 2019 оны эцэст Ус 
ашиглалтын тайлангаар 19,267.1 мян.м3 буюу төлөвлөснөөс 1.4 дахин бага, усны нөөц 
ашигласны төлбөрт төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн төлбөрийн гүйцэтгэл 77.2 % байна. 

 
20 "Оюу толгой" ХХК-д Ус ашиглуулах дүгнэлт, “Монгол Ус” ТӨҮГ, 2019.03.14. Дугаар-21; 
21 "Оюу толгой" ХХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2019 он. 
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3.2. Уул уурхайн ус хангамжийн өнөөгийн байдал 

• Цанхийн баруун, зүүн нүүрсний уурхайн ус хангамж 

Тус компани нь өөрийн эзэмшлийн гүний 21 худагтай. 2019 онд уурхайд ажиллагсдын 
унд ахуй, хатуу хучилттай зам тавих, мод услах зэрэгт гүний 15 худгаас газрын доорх ус,  
уурхайн зам талбайн тоосжилт дарахад ашигласан. Уурхайн шүүрлийн усыг мөн 
тоосжилт дарахад ашигласан. Цаашид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, нүүрс баяжуулах 
үйлдвэр, дулааны цахилгаан станц барихаар төлөвлөж байгаа бөгөөд өсөн нэмэгдэх 
усны эрэлтийг хангах найдвартай, хүрэлцээтэй усны эх үүсвэрийг оновчтой шийдвэрлэх 
нь компанийн тулгамдсан асуудлын нэг юм. Энэ асуудлын хүрээнд тус компанийн 
захиалгаар “Загийн усны хоолойн газрын доорх усны ордоос Эрдэнэс Тавантолгойн 
уурхай хүртэл ус татах шугам хоолойн техник, эдийн засгийн үндэслэл”-ийг “Престиж 
инженеринг” ХХК 2019 онд боловсруулж, ус хангамжийн шугам хоолойн зураг төслийг 
“Монхидроконстракшн” ХХК боловсруулсан байна.  

Хоногт 90 м3 ахуйн бохир ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг 
барьж, 2021 онд ашиглалтанд оруулахаар барилгын ажил 2020 оны 06 дугаар сард 
эхэлсэн.  

• Таван толгой нүүрсний уурхайн ус хангамж 

Уурхайд ажиллагсдын унд ахуйн усыг уурхайгаас 5 км зайд орших гүний худаг болон 
зэргэлдээх Эрдэнэс Тавантолгойн гүний худгуудаас зөөврөөр авч хэрэглэдэг. Уурхайн 
зам талбайн тоосжилтыг бууруулахад уурхайн шүүрлийн ус ашигласан. Цаашид үйл 
ажиллагаагаа өргөжүүлж, нүүрс баяжуулах үйлдвэр барьж ашиглах тохиолдолд усны 
эрэлт хэрэгцээг хангах усны шинэ эх үүсвэр шаардлагатай болно.  

•  Ухаа худаг уурхайн цогцолборын ус хангамж 

Таван толгойн ордын Ухаа худаг уурхайн цогцолборын усны хэрэглээг Наймантын 
хотгор (тус уурхайгаас 20 км) болон Наймдайн хөндийн (уурхайгаас 40 км) газрын доорх 
усны ордоос хангадаг. Наймантын хотгорын газрын доорх усны батлагдсан нөөц 117 л/с, 
Наймдайн хөндийнх 112.5 л/с болно. ““Гложекс” ХХК” ХХК-ийн 2017 онд боловсруулсан 
“Ухаа худаг нүүрсний ордыг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ”-д Ухаа худаг уурхайн цогцолборын 
усны нийт хэрэгцээг 145 л/c байхаар тооцсон. 2019 оны Ус ашиглалтын тайлангаас 
үзэхэд Ухаа худагийн нүүрс баяжуулах үйлдвэрт нийт ашигласан усны 95 хувийг 
эргүүлэн ашигласан байна.    

Ухаа худаг уурхайн цогцолборын үйлдвэрлэлийн болон унд ахуйн ус хангамжийг 
боловсронгуй болгох ажил 2008 оноос эхэлж, 2011 онд Ус хангамжийн цогц систем нь 
ашиглалтад орсон. Эндээс уурхайн үйлдвэрлэлийн болон ахуйн усны хэрэгцээг 
хангахын зэрэгцээ Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумыг эрүүл ахуйн шаардлагад 
нийцсэн, ундны цэвэршүүлсэн усаар хангадаг. Ус хангамжийн цогц систем нь иж бүрэн 
автомат хяналтын системтэй, ус хэмнэлтийг дээд зэргээр хангах технологийн горимтой 
учраас усны хэрэглээ, системийн түгээлтийг бүрэн хянах боломжтой. 2013 онд 
ашиглалтанд орсон усгүйжүүлэх хэсгийн тусламжтайгаар Нүүрс баяжуулах үйлдвэр нь 
технологийн усаа 95 % эргүүлэн ашигладаг.  

Наймантын хотгорын ус хангамжийн систем (хүчин чадал - 117 л/с) нь:  

− Гүний 12 худаг  

− Гүний худгаас ус татах 43.5 км цуглуулах шугам хоолой  

− 2-р өргөлтийн насос станц  

− 12 км ус дамжуулах хос гол шугам  

− 500 м3 эзэлхүүнтэй түрэлтэд төмөр бетон усан сан  

− Ус нөөцлөх 2 х 28,000 м3 багтаамжтай усан сан  

− Сумын төв, уурхайн тосгоныг усаар хангах 4.5 км салбар шугам  
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− Үйлдвэрлэлийн бүс дэх 4.1 км түгээх шугам 

− Цогтцэций сум, уурхайн кэмпийг ундны усаар хангах ус цэвэршүүлэх байгууламж 
зэргээс бүрдэнэ22. 

Наймдайн хөндийн хангамжийн систем (хүчин чадал – 72.5 л/с) нь:  

− Гүний 10 худаг   

− Гүний худгаас ус татах 27.5 км цуглуулах шугам хоолой  

− 2, 3, 4-р өргөлтийн насос станцууд  

− 50 км ус дамжуулах хос гол шугам   

− 1,000 м3 багтаамжтай 3 ш төмөр бетон усан сантай.   

Цогтцэций сумын хүн ам болон уурхайн ажилчдын хотхоны ахуйн бохир усыг цэвэрлэх 
зориулалттай Цогтцэций сумын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь Чехийн SPR 
технологитой, бүрэн автомат системтэй. Хоногт 1,200 м3 ахуйн бохир усыг 96% хүртэл 
цэвэрлэх боломжтой. Уурхайн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь 100 м3/хон хүчин 
чадалтай, уурхайн талбай дахь байгууламжуудын хэрэглээнээс гарсан ахуйн бохир усыг 
мембраны биореакторын аргаар цэвэрлэх технологитой баригдсан боловч, ашиглалтын 
зардал өндөр гэсэн шалтгаанаар 2020 оны 07 дугаар сарын байдлаар ашиглалтгүй, 
уурхайн хотхоны ахуйн бохир усыг Цогтцэций сумын төвийн бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж руу зөөврөөр хүргэж байна.   

“Ухаа худаг”-ийн нүүрсний ордыг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ (Тодотгол-2017 он)-д уурхайг 
цаашид 10 сая.тн/жил хүчин чадлаар ашиглах 28 жилийн хугацаанд буюу 2047 он хүртэл 
одоо ашиглаж байгаа Наймантын хотгор болон Наймдайн хөндийн газрын доорх усны 
ордын нөөц хүрэлцээтэй гэж тооцжээ. Эндээс үзэхэд Таван толгойн ордод үйл 
ажиллагаа явуулж буй дээрх аж ахуйн нэгжүүдээс “Энержи ресурс” ХХК-ийн Ухаа худаг 
уурхайн цогцолбор нь ус хангамжийн асуудлаа бүрэн шийдсэн гэж үзэхээр байна.  

• Баруун наран уурхайн ус хангамж 

Тус уурхай нь ажиллагсдын унд ахуйн усаа уурхайн засварын төвийн дэргэдэх гүний 2 
худгаас авдаг. Ахуйн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг 2 ширхэг септик танкинд цуглуулж, 
биологийн цэвэрлэгээ хийж, хөрсөнд шингээдэг. Уурхайн зам, талбайн тоосжилтыг 
дарахад уурхайн шүүрлийн болон хур тунадасны усыг ашигладаг. 

• Оюу толгой уурхайн ус хангамж 

Оюу толгой уурхай нь өөрийн хэрэгцээт усаа Гүний хоолойн газрын доорх усны 
ордоос авч ашигладаг. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос авч ашиглах 
боломжит усны батлагдсан хэмжээ 918 л/с. 2019 оны Ус ашиглалтын тайлангаас 
үзэхэд нийт 14,327.0 мян.м3 (шүүрлийн болон эргүүлэн ашигласан ахуйн бохир усыг 
оруулахгүйнээр усыг Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос авч ашигласан ба 
ашигласан нийт усны 87.1 хувийг эргүүлэн ашиглажээ.  

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос ус татах байгууламж нь хоногт 77.6 мян.м3 ус 
олборлох хүчин чадалтай, гүний 28 худаг, ус цуглуулах шахах 5 станц, 1 тасалдалтай ус 
өргөх станц, тус бүр нь 200.0 мян.м3 эзэлхүүнтэй 2 усан сан, 153 км ус дамжуулах шугам 
хоолойтой. Уурхайн талбайд 4, нисэх онгоцны Ханбумбат буудал дээр 1 ахуйн бохир ус  
цэвэрлэх байгууламжтай, хүчийн чадал нь 2,780 м3/хоног (22,240 хүн/өдөр). 2019 онд 
772,9 мян.м3 ахуйн бохир ус хүлээн авч цэвэрлэсэн23. 

 

 
22 “Ухаа худаг”-ийн нүүрсний ордыг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ (Тодотгол) Хүчин чадал 10 сая.тн/жил, 
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-011952, “Энержи ресурс” ХХК, 2017 он; 
23 "Оюу толгой" ХХК-ийн Ус ашиглалтын тайлан, 2019 он. 
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4. ТАВАН ТОЛГОЙ , ОЮУ ТОЛГОЙН БҮСИЙН УСНЫ ЭРЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Үнэлгээнд хамрагдсан бүсийн усны нийт эрэлтийг ашиглагдаж байгаа болон 
төлөвлөгдөж буй уул уурхай, хүнд үйлдвэр, цахилгаан станцуудаас гадна, Таван толгой, 
Оюу толгой  уурхайн нөлөөллийн бүсэд дэх төв суурингийн болон хөдөөгийн хүн ам, 
нийгмийн үйлчилгээний салбар, мал аж ахуй, усалгаатай тариалан, хүнсний гол нэрийн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл гэж ангилан, 2030, 2040, 2050 оны түвшинд өсөлтийн бага, 
дундаж, их хувилбаруудаар тооцов.  

4.1. Уул уурхайн усны эрэлт  

Таван толгой, Оюу толгойн бүсэд ашиглагдаж байгаа болон цаашид ашиглахаар 
төлөвлөсөн, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий уурхайнууд, эдгээрийг түшиглэсэн 
баяжуулах үйлдвэрүүдийг үнэлгээнд хамруулсан. Үүнд: 

− Баруун Цанх, Зүүн Цанх, Таван толгой, Ухаа худаг, Баруун Нарангийн нүүрсний 
уурхай (ашиглаж байгаа); 

− Ашиглахаар төлөвлөж байгаа Бор тээг, Цайхар худаг, Гашуун-Овоогийн нүүрсний 
уурхай, Хармагтайн алт, зэсийн уурхай;  

− Ухаа худаг нүүрс баяжуулах үйлдвэр (одоо байгаа), төлөвлөж байгаа нүүрс 
баяжуулах 3 үйлдвэр; 

− Оюу толгойн ил уурхай, боловсруулах үйлдвэр (ашиглаж байгаа), гүний уурхай 
(төлөвлөж байгаа).  

Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхайн усны эрэлтийг тооцоход тухайн бүс 
нутагт хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төслүүдийн ТЭЗҮ болон 
УУХҮЯ, АМГТГ-ын мэдээллииг суурь мэдээлэл болгон ашигласан. Уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний өсөлтийг тооцоот онуудаар, бага, дундаж, их хувилбаруудад хэрхэн 
тооцсоныг тус тайлангийн 2.5 дугаар дэд хэсгээс үзнэ үү.  

Уул уурхайн усны эрэлтийг үнэлгээнд хамрагдсан дээрх төслүүдийн техник, эдийн 
засгийн үндэслэлд тусгагдсан хүчин чадал, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвтэй 
уялдуулан тус бүрээр нь 2030, 2040, 2050 оны түвшинд, өсөлтийн бага, дундаж, их 3 
хувилбараар тооцсон (Хүснэгт 4.1). Нүүрсний уурхайн усны эрэлтийн дийлэнх буюу 80 
гаруй хувийг эзэлдэг баяжуулах үйлдвэрүүдэд Ухаа худаг баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглагдаж байгаа дэвшилтэт технологийг нутагшуулж, технологийн усны эргэлтийг 
95% байхаар тооцсон. Тооцооллын үр дүнгээс харахад Таван толгой, Оюу толгойн 
бүсийн уул уурхайн усны эрэлт 2019 оныхтой харьцуулахад 2030 онд өсөлтийн бага 
хувилбараар 1.2 дахин, дундаж хувилбараар 1.6 дахин, их хувилбараар 2.1 дахин, 2040 
онд өсөлтийн бага хувилбараар 1.1 дахин, дундаж хувилбараар 1.6 дахин, их 
хувилбараар 2.2 дахин, 2050 онд өсөлтийн бага хувилбараар 1.1 дахин, дундаж 
хувилбараар 1.5 дахин, их хувилбараар 2.1 дахин өсөх төлөвтэй байна.  

Хүснэгт 4.1. Уул уурхайн усны эрэлт 

 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

1 Баруун цанх 20.0 5.16 601.8 902.7 1,203.6 601.8 902.7 1,203.6 601.8 902.7 1,203.6

2 Зүүн цанх 35.0 7.49 1,081.4 1,622.1 2,162.8 1,080.1 1,620.1 2,160.2 907.3 1,361.0 1,814.7

3 Бор тээг 15.0 0.00 0.00 462.9 694.4 925.8 462.9 694.4 925.8 262.3 393.5 524.6

4 Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 30.0 0.00 0.00 2,173.8 4,347.7 6,521.5 2,173.8 4,347.7 6,521.5 2,173.8 4,347.7 6,521.5

6.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.0 0.00 0.00 652.1 1,304.3 1,956.4 652.1 1,304.3 1,956.4 652.1 1,304.3 1,956.4

6 Тавантолгой 5.0 2.03 97.1 154.3 231.5 308.6 154.3 231.5 308.6 154.3 231.5 308.6

7 Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 8.0 0.00 0.0 304.3 869.5 1,565.2 304.3 869.5 1,739.1 304.3 869.5 1,739.1

8 Ухаа худаг 10.0 9.75 601.8 493.8 555.5 617.2 493.8 555.5 617.2 296.3 333.3 370.3

9 Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 15.0 9.17 1,993.4 2,173.8 2,173.8 3,260.7 2,173.8 2,173.8 3,260.7 2,173.8 2,173.8 3,260.7

10 Баруун наран 56.1 147.6 221.4 295.3 147.6 221.4 295.3 0.0 0.0 0.0

11 Цайхар худаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.6 221.4 295.3

12
"Оюут Улаан" 

ХХК 
Хармагтай 3.2 0.00 0.0 98.8 148.1 197.5 89.5 134.2 179.0 0.0 0.0 0.0

13
"Аурум Ауруг" 

ХХК
Гашуун-Овоо 0.3 0.00 0.0 9.3 13.9 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 Ил уурхай 40.0 40.77 2,116.8 1,300.1 1,462.6 1,625.1 747.7 841.1 934.6 623.0 700.9 778.8

15 Гүний уурхай 50.0 0.00 0.0 289.9 434.9 579.9 440.4 660.5 946.1 473.1 709.6 946.1

16 Баяжуулах үйлдвэр 40-120 40.77 13,747.7 12,928.3 16,226.1 19,524.0 11,667.2 15,679.9 19,692.6 11,363.7 15,528.1 19,692.6

19,204.2 22,872.3 31,208.5 40,762.1 21,189.4 30,236.7 40,740.7 20,133.6 29,077.3 39,412.3

591.3

"Тавантолгой" ХК

"Энержи ресурс"  

ХХК

"Оюутолгой" ХХК 

д.д. Ус ашиглагч Уурхай/ үйлдвэр

Хүчин 

чадал, 

сая.тн

Бүтээгдэхүүн, 

2019 он, сая 

тн

Усны эрэлт, мян.м3/жил

2019 он
2030 он 2040 он 2050 он

Нийт:

Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 

(Бортээг, хуурай-нойтон 

технологи хосолсон) 

5

"Хангад 

эксплорэйшн" 
5.0 0.95

"Эрдэнэс 

Тавантолгой" ХК
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4.2. Цахилгаан станцуудын усны эрэлт   

Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхайн бүсэд одоогийн байдлаар “Энержи ресурс” ХХК-
ийн Ухаа худаг цахилгаан станц (18 МВт) ажиллаж байгаа бөгөөд Тавантолгойн 
цахилгаан станцыг 450 МВт хүчин чадалтайгаар барихаар Монгол Улсын Засгийн газрын 
шийдвэр 2020 онд гарсан.  

Төлөвлөгдөж байгаа цахилгаан станцын усны эрэлтийг 2013 онд боловсруулсан 
Тавантолгой цахилгаан станц (450 МВт)-ын ТЭЗҮ-ийг, харин Ухаа худаг цахилгаан 
станцын усны эрэлтийг “Ухаа худаг”-ийн нүүрсний ордыг ил аргаар ашиглах ТЭЗҮ 
(Тодотгол, 2017 он)-д тусгасныг тус тус үндэслэл болгон тооцоолов (Хүснэгт 4.2).   

Хүснэгт 4.2. Таван толгойн уул уурхайн бүсийн цахилгаан станцуудын усны эрэлт 

 

Тавантолгой цахилгаан станц (450 МВт) баригдаж ашиглалтанд орсноор уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн бүсийн цахилгаан станцуудын усны эрэлт эрс (20 дахин) нэмэгдэхээр 
тооцоо гарч байна. 

4.3. Хүнд үйлдвэрийн усны эрэлт 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт барихаар төлөвлөж байгаа Зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэрийн усны эрэлтийг УУХҮЯ-ны Төслийн нэгжээс 2018 онд 
боловсруулсан урьдчилсан ТЭЗҮ-д тусгаснаар 220 л/c байхаар тооцлоо (Хүснэгт 4.3).  

Хүснэгт 4.3. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн усны эрэлт 

 

Төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй гол бэрхшээл нь Зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэрт шаардагдах усны найдвартай эх үүсвэрийг оновчтой 
шийдвэрлэх явдал бөгөөд энэ асуудалд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам онцгой 
анхаарч, боломжит хувилбаруудыг судалж байна.  

4.4. Нөлөөллийн бүс дэх хүн ам, хөдөө аж ахуй болон бусад салбарын 
усны эрэлт   

• Таван толгой, Оюу толгойн уурхайн нөлөөллийн бүс 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций сумдад үйл ажиллагаа явуулж буй Таван толгой, 
Оюу толгойн уул уурхайн нөлөөллийн бүсийг сонгохдоо дараах судалгаа, үнэлгээний 
тайлангуудыг үндэслэл болгосон. Үүнд:  

− Ус хангамж, усны эрэлтийн зөрүүг арилгах эрэмбэлсэн шийдлүүд (Монголын 
говийн нүүрсний уурхайн бүс нутгуудад хийсэн усны эдийн засгийн шинжилгээ, 
2016 он); 

− Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ, 
2019 он;  

− Оюу толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт, тодотгол, 2012 он; 
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− Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн ус хангамжинд 
ашиглах боломжит газрын доорх усны ордуудын судалгаа, 2020 он.   

Хүснэгт 4.4. Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн нөлөөллийн бүс 

Аймаг Сум 
Сумын нийт 
талбай24, км2 

Нөлөөллийн бүсэд 
хамрагдах талбай Нөлөөллийн бүсэд 

хамрагдах сумын төв 
% км2 

Өмнөговь 

Даланзадгад 0.5 100.0 0.5 Даланзадгад 

Ханбогд 15.2 100.0 15.2 Ханбогд 

Ханхонгор 9.9 100.0 9.9 Ханхонгор 

Цогтцэций 7.2 100.0 7.2 Цогтцэцийi 

Баян-Овоо 10.5 100.0 10.5 Баян-Овоо 

Мандал-Овоо 6.4 100.0 6.4 Мандал-Овоо 

Номгон 19.5 40.0 7.8 Номгон 

Баяндалай 10.8 65.0 7.0 Баяндалай 

Хүрмэн 12.4 45.0 5.6 Хүрмэн 

Нийт: 92.4  70.1 9 

• Хүн амын усны эрэлт 

Нөлөөллийн бүс дэх сумдын 2019 оны жилийн эцсийн хүн амын тоог Үндэсний 
статистикийн  хорооны мэдээллийн сангаас төв суурингийн, хөдөөгийн хүн амаар ялган 
авч, тухайн сумын нутаг дэвсгэрээс нөлөөллийн бүсэд хамрах хэсгийн хувь хэмжээтэй 
уялдуулан тооцсон.  

Хүн амын ус хэрэглээг тооцохдоо хүн амыг ундны усны эх үүсвэрээр нь төвлөрсөн ус 
хангамжийн сүлжээнд холбогдсон хүн ам, гүний худгаас ундны усаа авдаг хүн ам, гол 
горхи, булаг шанд зэрэг усны ил задгай эх үүсвэрээс ундны усаа авдаг хүн ам гэж 3 
ангилан, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар 
сарын 30-ны өдрийн А/301 дугаар тушаалын 12 дугаар хавсралтаар баталсан Орон сууц, 
нийтийн байр, гэр хорооллын усны нормыг тооцоонд ашиглав. 

Нөлөөллийн бүс дэх хүн амын өсөлт нь хүн амын ус хэрэглээний цаашдын өсөлтөд 
нөлөөлөх гол хүчин зүйл юм. Хүн амын өсөлтийн тооцоололд Үндэсний статистикийн 
хорооноос 2017 онд гаргасан Монгол Улсын хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн 
төлөв, Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 
төлөвлөгөө (2019 он) зэргийг үндэслэл болгосон. Хүн амын ус хэрэглээг 2019 оноор, 
түүний эрэлтийг 2030, 2040, 2050 оны түвшинд өсөлтийн бага, дундаж, их 
хувилбаруудаар тооцсон үр дүнг Хүснэгт 4.5-д үзүүллээ. 

Хүснэгт 4.5. Нөлөөллийн бүсийн хүн амын усны эрэлт 

Сум  
Нөлөөллийн бүс 

дэх хүн ам, 2019 он 

Усны эрэлт, мян.м3/жил 

2019 
он 

2030 он 2040 он 2050 он 

бага  дунд их  бага  дунд их  бага  дунд их  

Далан-
задгад 

Төв 
суурингийн 

26,041 200.9 647.9 651.7 656.0 752.7 762.4 773.2 882.3 899.5 920.6 

Хөдөөгийн 345 1.1 4.5 4.5 4.5 5.2 5.3 5.3 6.1 6.2 6.4 

Бүгд: 26,386 202.0 652.4 656.2 660.6 757.9 767.7 778.5 888.4 905.7 927.0 

Ханбогд 

Төв 
суурингийн 

8,145 124.0 371.1 373.2 375.7 431.0 436.6 442.8 505.3 515.1 527.2 

Хөдөөгийн 573 1.8 6.8 6.8 6.9 7.9 8.0 8.1 9.2 9.4 9.6 

Бүгд: 8,718 125.7 377.8 380.0 382.6 438.9 444.6 450.9 514.5 524.6 536.9 

Хан- 
хонгор 

Төв 
суурингийн 

1,194 4.4 12.4 12.5 12.5 14.4 14.6 14.8 16.9 17.2 17.6 

Хөдөөгийн 792 2.5 8.2 8.3 8.3 9.5 9.7 9.8 11.2 11.4 11.7 

Бүгд: 1,986 6.8 20.6 20.7 20.9 23.9 24.2 24.6 28.1 28.6 29.3 

 
24 ҮСХ, www.nso.mn, 2019 он. 
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Сум  
Нөлөөллийн бүс 

дэх хүн ам, 2019 он 

Усны эрэлт, мян.м3/жил 

2019 
он 

2030 он 2040 он 2050 он 

бага  дунд их  бага  дунд их  бага  дунд их  

Цогт-
цэций 

Төв 
суурингийн 

7,588 142.1 429.1 431.6 434.5 498.5 505.0 512.1 584.3 595.8 609.7 

Хөдөөгийн 523 1.6 6.6 6.6 6.7 7.7 7.8 7.9 9.0 9.2 9.4 

Бүгд: 8,111 143.7 435.7 438.3 441.2 506.2 512.7 520.0 593.3 604.9 619.1 

Баян-
Овоо 

Төв 
суурингийн 

1,309 17.4 50.9 51.2 51.5 59.1 59.8 60.7 69.2 70.6 72.3 

Хөдөөгийн 559 1.7 6.0 6.1 6.1 7.0 7.1 7.2 8.2 8.4 8.6 

Бүгд: 1,868 19.1 56.9 57.2 57.6 66.1 66.9 67.9 77.5 79.0 80.8 

Мандал-
Овоо 

Төв 
суурингийн 

1,006 3.7 11.2 11.2 11.3 13.0 13.1 13.3 15.2 15.5 15.8 

Хөдөөгийн 607 1.9 6.7 6.8 6.8 7.8 7.9 8.0 9.2 9.3 9.6 

Бүгд: 1,613 5.6 17.9 18.0 18.1 20.8 21.0 21.3 24.3 24.8 25.4 

Номгон 

Төв 
суурингийн 

617 8.4 24.3 24.4 24.6 28.2 28.6 29.0 33.1 33.7 34.5 

Хөдөөгийн 390 1.2 3.4 3.4 3.5 4.0 4.0 4.1 4.7 4.7 4.9 

Бүгд: 1,007 9.6 27.7 27.9 28.1 32.2 32.6 33.1 37.7 38.5 39.4 

Баян-
далай 

Төв 
суурингийн 

919 4.2 11.9 12.0 12.1 13.9 14.1 14.3 16.3 16.6 17.0 

Хөдөөгийн 439 1.4 4.5 4.5 4.6 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.4 

Бүгд: 1,358 5.6 16.4 16.5 16.6 19.1 19.3 19.6 22.4 22.8 23.4 

Хүрмэн 

Төв 
суурингийн 

428 4.6 13.2 13.3 13.4 15.3 15.5 15.8 18.0 18.3 18.8 

Хөдөөгийн 272 0.8 2.9 2.9 2.9 3.3 3.4 3.4 3.9 4.0 4.1 

Бүгд: 700 5.4 16.1 16.2 16.3 18.7 18.9 19.2 21.9 22.3 22.8 

Нийт: 51,747 523.4 1,621.5 1,631.0 1,641.8 1,883.7 1,908.0 1,935.0 2,208.0 2,251.2 2,303.9 

Тооцооллын үр дүнгээс харахад Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
нөлөөллийн бүсийн хүн амын ус хэрэглээ 2019 онд 523.4 мян.м3 байсан бол өсөлтийн 
их хувилбараар 2030 онд 3.1 дахин, 2040 онд 3.7 дахин, 2050 онд 4.4 дахин өсөх 
төлөвтэй байна. 

• Нийгмийн үйлчилгээний салбарын усны эрэлт 

Нөлөөллийн бүсэд байрлах Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад хот болон сумдын төвд 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, зочид буудал, ресторан, 
зоогийн газар, худалдаа үйлчилгээний төв, банк санхүүгийн байгууллагууд зэрэг 
нийгмийн үйлчилгээний салбарын мэдээллийг Өмнөговь аймгийн 2019 оны жилийн 
эцсийн эмхтгэл25-ээс түүвэрлэн авсан. Салбарын өсөлтийг тооцохдоо “Өмнөговь 
аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөр”-т нийгмийн үйлчилгээний талаар дэвшүүлсэн 
зорилтуудыг үндэслэл болгосон.  

Нийгмийн үйлчилгээний салбарын усны эрэлтийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал 
жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/301 дугаар тушаалын 14 
дүгээр хавсралтаар баталсан “Нийтийн болон ахуйн үйлчилгээний газруудын ус 
хэрэглээний норм”-оор тооцлоо. Нийгмийн үйлчилгээний салбарын ус хэрэглээг 2019 
оноор, усны эрэлтийг 2030, 2040, 2050 оны түвшинд өсөлтийн бага, дундаж, их 
хувилбаруудаар тооцсон үр дүнг Хүснэгт 4.6-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 4.6. Нөлөөллийн бүс дэх нийгмийн үйлчилгээний салбарын усны эрэлт 

Сум 

Усны эрэлт, мян.м3/жил 

2019 
2030 он 2040 он 2050 он 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

Даланзадгад 68.9 71.4 72.5 79.7 75.0 77.8 85.6 81.0 85.7 94.3 

Ханбогд 30.1 31.2 31.7 34.8 32.8 34.0 37.4 35.4 37.4 41.2 

Ханхонгор 28.6 29.7 30.1 33.1 31.1 32.3 35.5 33.6 35.6 39.1 

Цогтцэций 33.1 34.3 34.8 38.3 36.0 37.4 41.1 38.9 41.2 45.3 

Баян-Овоо 8.8 9.1 9.3 10.2 9.6 9.9 10.9 10.3 10.9 12.0 

 
25 http://www.omnogovi.gov.mn 

http://www.omnogovi.gov.mn/
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Сум 

Усны эрэлт, мян.м3/жил 

2019 
2030 он 2040 он 2050 он 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

Мандал-
Овоо 

7.3 7.6 7.7 8.4 7.9 8.2 9.1 8.6 9.1 10.0 

Номгон 12.8 13.3 13.5 14.8 13.9 14.5 15.9 15.1 15.9 17.5 

Баяндалай 6.1 6.3 6.4 7.1 6.6 6.9 7.6 7.2 7.6 8.3 

Хүрмэн 6.5 6.7 6.8 7.5 7.1 7.3 8.1 7.6 8.1 8.9 

Нийт: 202.2 209.7 212.7 234.0 220.2 228.5 251.3 237.8 251.5 276.7 

Тооцооллын үр дүнгээс харахад Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
нөлөөллийн бүс дэх нийгмийн үйлчилгээний салбарын ус хэрэглээ 2019 онд 202.2 мян.м3 
байсан бол өсөлтийн их хувилбараар 2030 онд 1.1 дахин, 2040 онд 1.2 дахин, 2050 онд 
1.4 дахин өсөх тооцоо гарч байна.  

• Мал аж ахуйн усны эрэлт 

Нөлөөллийн бүс дэх сумдын 2019 оны жилийн эцсийн мал сүргийн тоог 5 төрлөөр нь 
Үндэсний статистикийн хорооны мэдээллийн сангаас түүвэрлэн авч, тухайн сумын нутаг 
дэвсгэрээс нөлөөллийн бүсэд хамрах хэсгийн хувь хэмжээтэй уялдуулан тооцов. Мал 
сүргийн өсөлтийг тооцохдоо “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжлиийн бодлого (2019 он)-ыг үндэслэл болгосон. 

Мал аж ахуйн ус хэрэглээний тооцоололд Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал 
жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/301 дугаар тушаалын 11 
дүгээр хавсралтаар баталсан “Малын ус хэрэглээний норм”-ыг ашиглав. Мал аж ахуйн 
ус хэрэглээг 2019 оноор, түүний эрэлтийг 2030, 2040, 2050 оны түвшинд өсөлтийн бага, 
дундаж, их хувилбаруудаар тооцсон үр дүнг Хүснэгт 4.7-д үзүүллээ.  

Хүснэгт 4.7. Нөлөөллийн бүс дэх мал аж ахуйн усны эрэлт 

Сум 

Усны эрэлт, мян.м3/жил  

2019 
он 

2030 он 2040 он 2050 он 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

Даланзадгад 232.4 313.7 348.5 383.4 345.1 383.4 421.7 379.6 421.7 463.9 

Ханбогд 898.2 1,212.6 1,347.3 1,482.1 1,333.9 1,482.1 1,630.3 1,467.2 1,630.3 1,793.3 

Ханхонгор 538.2 726.6 807.4 888.1 799.3 888.1 976.9 879.2 976.9 1'074.6 

Цогтцэций 324.8 438.5 487.2 536.0 482.4 536.0 589.6 530.6 589.6 648.5 

Баян-Овоо 389.5 525.8 584.2 642.7 578.4 642.7 706.9 636.2 706.9 777.6 

Мандал-
Овоо 

769.0 1,038.2 1,153.5 1,268.9 1,142.0 1,268.9 1,395.7 1,256.2 1,395.7 1,535.3 

Номгон 164.2 221.7 246.3 270.9 243.8 270.9 298.0 268.2 298.0 327.8 

Баяндалай 147.3 198.9 221.0 243.1 218.8 243.1 267.4 240.7 267.4 294.2 

Хүрмэн 144.9 195.6 217.3 239.0 215.1 239.0 262.9 236.6 262.9 289.2 

Нийт: 3,608.5 4,871.5 5,412.8 5,954.1 5,358.7 5,954.1 6,549.5 5,894.5 6,549.5 7,204.4 

Тооцооллын үр дүнгээс харахад Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
нөлөөллийн бүс дэх мал аж ахуйн ус хэрэглээ 2019 онд 3,609.5 мян.м3 байсан бол 
өсөлтийн их хувилбараар 2030 онд 1.6 дахин, 2040 онд 1.8 дахин, 2050 онд 2.0 дахин 
өсөх төлөвтэй байна.  

• Усалгаатай тариалангийн усны эрэлт 

Нөлөөллийн бүс дэх сумдын усалгаатай тариалангийн мэдээллийг Өмнөговь аймгийн 
2019 оны жилийн эцсийн эмхтгэлээс түүвэрлэн авч, усны эрэлтийг Байгаль орчин, 
ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн 
А/301 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтаар баталсан “Таримал ургамлын услалтын 
норм”-ыг үндэслэн тооцсон.  
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Усалгаатай тариалангийн өсөлтийг тооцохдоо “Өмнөговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн 
хөтөлбөр”-т газар тариалангийн талаар дэвшүүлсэн зорилтуудыг үндэслэл болгов. 
Усалгаатай тариалангийн ус ашиглалтыг 2019 оноор, түүний эрэлтийг 2030, 2040, 2050 
оны түвшинд өсөлтийн бага, дундаж, их хувилбаруудаар тооцсон үр дүнг Хүснэгт 4.8-д 
үзүүллээ. 

Хүснэгт 4.8. Нөлөөллийн бүс дэх усалгаатай тариалангийн усны эрэлт 

Сум  

Усны эрэлт, мян.м3/жил  

2019 
2030 он 2040 он 2050 он 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

Даланзадгад 196.6 226.5 232.6 255.8 243.4 270.5 297.5 283.9 315.4 347.0 

Ханбогд 14.7 15.7 17.4 19.2 18.3 20.3 22.3 21.3 23.7 26.0 

Ханхонгор 433.9 462.0 513.3 564.6 538.0 597.8 657.5 627.4 697.2 766.9 

Цогтцэций 25.8 27.4 30.5 33.5 31.9 35.5 39.0 37.2 41.4 45.5 

Баян-Овоо 142.5 151.7 168.6 185.5 176.5 196.1 215.7 205.9 228.7 251.6 

Мандал-Овоо 17.7 18.9 21.0 23.1 22.0 24.4 26.8 25.6 28.5 31.3 

Номгон 24.5 26.1 29.0 31.9 30.3 33.7 37.1 35.4 39.3 43.3 

Баяндалай 22.9 24.4 27.1 29.8 28.3 31.5 34.6 33.0 36.7 40.4 

Хүрмэн 10.3 11.0 12.2 13.5 12.8 14.2 15.6 14.9 16.6 18.2 

Нийт: 888.9 963.7 1,051.6 1,156.8 1,101.5 1,223.9 1,346.3 1,284.7 1,427.4 1,570.2 

Тооцооллын үр дүнгээс харахад Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
нөлөөллийн бүс дэх усалгаатай тариалангийн усны эрэлт 2019 онд 888,9 мян.м3 байсан 
бол өсөлтийн их хувилбараар 2030 онд 1.3 дахин, 2040 онд 1.5 дахин, 2050 онд 1.8 дахин 
өсөх тооцоо гарсан.   

• Хүнсний үйлдвэрлэлийн усны эрэлт 

Нөлөөллийн бүсэд байрлах Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад хот болон сумдын төвд 
үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн 2019 онд 
үйлдвэрлэсэн хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний мэдээллийг Үндэсний статистикийн 
хорооны мэдээллийн сангаас түүвэрлэн авч, усны эрэлтийг Байгаль орчин, ногоон 
хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/301 
дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Хүнсний салбарын усны норм”-оор 
тооцов.  

Хүнсний үйлдвэрлэлийн өсөлтийг тооцохдоо “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт 
хугацааны хөгжлиийн бодлого (2019 он), “Өмнөговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн 
хөтөлбөр” зэрэг бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд хүн амын хүнсний хангамжийг 
нэмэгдүүлэх талаар дэвшүүлсэн зорилтуудыг үндэслэл болгосон. Хүнсний 
үйлдвэрлэлийн ус ашиглалтыг 2019 оноор, түүний эрэлтийг 2030, 2040, 2050 оны 
түвшинд өсөлтийн бага, дундаж, их хувилбаруудаар тооцсон үр дүнг Хүснэгт 4.9-д 
үзүүлэв.  

Хүснэгт 4.9. Нөлөөллийн бүс дэх хүнсний үйлдвэрлэлийн усны эрэлт 

 

 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их

Талх 0.63 0.65 0.68 0.74 0.68 0.73 0.80 0.74 0.78 0.86

Нарийн боов 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.11 0.12

Бялуу 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07

Архи 0.22 0.22 0.23 0.25 0.23 0.25 0.27 0.25 0.27 0.29

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 0.45 0.47 0.49 0.53 0.49 0.52 0.57 0.53 0.56 0.62

Мах, махан бүтээгдэхүүн 0.26 0.27 0.28 0.31 0.28 0.30 0.33 0.30 0.32 0.36

Савласан ус 32.45 33.43 34.69 38.16 35.10 37.26 40.99 37.91 40.28 44.31

Нийт: 34.2 35.2 36.5 40.2 36.9 39.2 43.1 39.9 42.4 46.6

Хүнсний гол нэрийн 

бүтээгдэхүүн

Усны эрэлт, мян.м
3
/жил 

2019 он
2030 он 2040 он 2050 он
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Тооцооллын үр дүнгээс харахад Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
нөлөөллийн бүс дэх хүнсний үйлдвэрлэлийн ус ашиглалт 2019 онд 34.2 мян.м3 байсан 
бол өсөлтийн их хувилбараар 2030 онд 1.2 дахин, 2040 онд 1.3 дахин, 2050 онд 1.4 дахин 
өсөх төлөвтэй байна.  

• Таван толгой, Оюу толгойн  нөлөөллийн бүс дэх нийт ус ашиглалт, 2019 он 

Таван толгой, Оюу толгойн нөлөөллийн бүс дэх уул уурхай, цахилгаан станц, хүн ам, 
мал аж ахуй, усалгаатай тариалан, нийгмийн үйлчилгээ, хүнсний үйлдвэрлэлийн 2019 
оны ус ашиглалтыг Хүснэгт 4.10-д нэгтгэн оруулав. 

Хүснэгт 4.10. Нөлөөллийн бүс дэх нийт ус ашиглалт, 2019 он 

д.д Ус ашиглагч салбар Ус ашиглалт, мян.м3/жил 

1 Уул уурхай 19,204.20 

2 Цахилгаан станц 62.9 

3 Хүн амын унд ахуй 523.4 

4 Мал аж ахуй 3,608.5 

5 Усалгаатай тариалан 888.9 

6 Нийгмийн үйлчилгээ 202.2 

7 Хүнсний үйлдвэрлэл 34.2 

Нийт: 24,524.3 

2019 оны нийт ус ашиглалт 24,524.3 мян.м3 байсны 78.3 % уул уурхай, 14.7% мал аж 
ахуй, 3.6 усалгаатай тариалан, 2.1% хүн амын унд ахуй, үлдсэн 1.3% нь нийгмийн 
үйлчилгээ, хүнсний үйлдвэрлэл, цахилгаан станцын ус ашиглалт эзэлж байна (Зураг 
4.1). 

 

Зураг 4.1. Нөлөөллийн бүсийн нийт ус ашиглалт, 2019 он  

 
 
 
 

19,204.2

3,608.5
888.9

523.4

202.262.9

34.2

2019 оны нийт ус ашиглалт, мян.м3/жил

Уул уурхай Мал аж ахуй Усалгаатай тариалан

Хүн амын унд ахуй Нийгмийн үйлчилгээ Цахилгаан станц

Хүнсний үйлдвэрлэл



 Монголын өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлт- хангамжийн гидроэкономик 
шинжилгээ 

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

27 
 

4.5. Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн усны нийт эрэлт  

Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны нийт эрэлтийг уул 
уурхай, зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр, цахилгаан станцууд, нөлөөллийн бүс 
дэх хүн ам, мал аж ахуй, усалгаатай тариалан, нийгмийн үйлчилгээ, хүнсний үйлдвэрлэл 
гэж ангилан 2030, 2040, 2050 онуудын түвшинд өсөлтийн бага, дундаж, их хувилбараар 
тооцсон үр дүнг Хүснэгт 4.11-д нэгтгэн оруулав.  

Хүснэгт 4.11. Үнэлгээнд хамрагдсан уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны нийт эрэлт 

 

Таван толгой, Оюу толгойн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн нөлөөллийн бүсийн хэмжээнд 
усны хамгийн их эрэлт (нөлөөллийн бүс дэх хүн амын унд ахуй, мал аж ахуй болон бусад 
салбарын усны эрэлтийг оруулаад) 2040 онд өсөлтийн их хувилбараар 59,066.9 мян.м3 

(1,873.0 л/с)-д хүрэх ба үүний 82.9 % нь уул уурхай, хүнд үйлдвэр (зэсийн баяжмал 
боловсруулах үйлдвэр), цахилгаан станцуудын усны эрэлт эзэлж байна. Усны эрэлтийг 
2019 оныхтой харьцуулахад өсөлтийн их хувилбараар 2030 онд 2.3 дахин, 2040, 2050 
онд 2.4 дахин өсөх тооцоо гарсан.   
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5. УСНЫ ЭРЭЛТ-УС ХАНГАМЖИЙН БАЛАНС  

Усны эрэлт-ус хангамжийн балансыг одоо ашиглаж байгаа усны нөөц (Гүний хоолой, 
Наймантын хотгор болон Наймдайн хөндийн газрын доорх усны орд)-өөр, мөн санал 
болгож буй ашиглах боломжит газрын доорх усны ордуудаар 2019, 2030, 2040, 2050 
онуудаар тооцсон. Балансад уурхайн шүүрлийн ус болон цэвэрлэх байгууламжаас гарах 
ахуйн бохир усыг эргүүлэн ашиглах боломжийг авч үзсэн.  

Хүснэгт 5.1. Усны эрэлт-ус хангамжийн баланс, 2019 он 

 

Хүснэгт 5.2. Усны эрэлт-ус хангамжийн баланс, 2030, 2040, 2050 он  
(одоо ашиглаж байгаа усны нөөцөөр) 

 
 

Тооцооллын үр дүнгээс харахад 2030, 2040, 2050 оны түвшинд өсөлтийн дундаж, их 
хувилбаруудаар одоо ашиглаж байгаа газрын доорх усны нөөц хүрэлцэхгүй буюу хасах 
баланстай гарсан. Өөрөөр хэлбэл, өсөлтийн дундаж хувилбараар 2030 онд 7,180.2 
мян.м3 (227.7 л/с), 2040 онд 7,217.4 мян.м3 (228.9 л/с), 2050 онд 7,226.4 мян.м3 (229.1 л/с), 
өсөлтийн их хувилбараар 2030 онд 19,150.5 мян.м3 (607.3 л/с), 2040 онд 20,227.4 мян.м3 

(641.4 л/с), 2050 онд 20,175.7 мян.м3 (639.8 л/с)ус тус тус дутагдах тооцоо гарч байна 
(Хүснэгт 5.2).  

Харин санал болгож буй ашиглах боломжит газрын доорх усны ордууд, уурхайн 
шүүрлийн ус, цэвэршүүлсэн ахуйн бохир усыг эргүүлэн ашиглах хувилбараар тооцоход 
өсөлтийн 3 хувилбарт усны нөөц хүрэлцээтэй буюу нэмэх баланстай байна (Хүснэгт 5.3, 
5.4).    

Хүснэгт 5.3. Усны эрэлтийг хангахад ашиглах боломжит усны нийт нөөц 

 

 

 

л/c м3/хоног мян.м3/жил мян.м3/жил %

1 Гүний хоолойн ГДУО "Оюутолгой" ХХК 918.0 79,315.2 28,950.0 14,327.0 14,623.0 49.5

2
Наймантын хотгорын 

ГДУО
117.0 10,108.8 3,689.7

3 Наймдайн хөндийн ГДУО 112.5 9,720.0 3,547.8

4 Даландзадгад ГДУО Даландзадгад хот 47.0 4,060.8 1,482.2 730.5 751.7 49.3

5
Гүний худгууд, гол, булаг 

шанд зэрэг гадаргын ус

Нөлөөллийн бүс дэх сумын 

төвүүд, малчид, мал аж 

ахуй болон бусад

7,006.8

1,194.5 103,204.8 37,669.8 24,524.3 20,152.2

Ус хангамжийн эх 

үүсвэр
Ус ашиглагчид

Нийт:

"Энержи ресурс"  ХХК

Усны нөөцийн 

ашиглалтын баланс

4,777.5 34.0

д.д.

Тодорхойгүй Тодорхойгүй

Ашиглагдаж буй усны нөөц
Нийт ус 

ашиглалт, 

2019 он, 

мян.м3/жил

2460.0

бага дундаж их бага дундаж их бага дундаж их 

Ашиглах боломжит нөөц (одоо 

ашиглаж байгаа), мян.м3/жил 
38,839.5 38,839.5 38,839.5 38,839.5 38,839.5 38,839.5 38,839.5 38,839.5 38,839.5 38,839.5

Усны нийт эрэлт, мян.м3/жил 24,524.3 35,306.0 46,019.7 57,989.9 34,522.4 46,056.9 59,066.9 34,530.5 46,065.9 59,015.2

Баланс, мян.м3/жил 14,315.2 3,533.5 -7,180.2 -19,150.5 4,317.1 -7,217.4 -20,227.4 4,309.0 -7,226.4 -20,175.7

Ашиглах боломжит нөөц 

(oдоо ашиглаж байгаа) ба 

усны эрэлт 

2019 он
2030 он 2040 он 2050 он

л/с мян.м3/жил бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

1
Газрын доорх 

ус
1,194.5 37,669.8 112,787.6 112,787.6 112,787.6 112,787.6 112,787.6 112,787.6 112,787.6 112,787.6 112,787.6

2 Шүүрлийн ус 22.2 699.6 1,203.1 1,714.2 2,225.3 1,154.4 1,653.7 2,153.0 899.9 1,299.2 1,698.4

3

 Ахуйн 

цэвэршүүлсэ

н бохир ус

14.9 470.1 1541.76 1541.76 1541.76 1541.76 1541.76 1541.76 1541.76 1541.76 1541.76

1,231.6 38,839.5 115,532.4 116,043.5 116,554.6 115,483.7 115,983.0 116,482.3 115,229.2 115,628.5 116,027.7Нийт:

д.д.

Ашиглах 

боломжит 

усны нөөц

Ашиглах боломжит усны нөөц, мян.м3/жил

2019 он 2030 он 2040 он 2050 он
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Хүснэгт 5.4. Усны эрэлт-ус хангамжийн баланс, 2030, 2040, 2050 он  
(ашиглах боломжит нийт усны нөөцөөр) 

 
 

 

 
 

Зураг 5.1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлт ба одоо ашиглаж байгаа усны нөөц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

Ашиглах боломжит нөөц (одоо 

ашиглаж байгаа болон санал 

болгож буй нийт), мян.м3/жил 

115,532.4 116,043.5 116,554.6 115,483.7 115,983.0 116,482.3 115,229.2 115,628.5 116,027.7

Усны нийт эрэлт, мян.м3/жил 35,306.0 46,019.7 57,989.9 34,522.4 46,056.9 59,066.9 34,530.5 46,065.9 59,015.2

Баланс, мян.м3/жил 80,226.5 70,023.8 58,564.7 80,961.4 69,926.2 57,415.4 80,698.7 69,562.6 57,012.6

2030 он 2040 он 2050 онАшиглах боломжит нөөц 

(oдоо байгаа болон санал 

болгож буй ) ба усны эрэлт 
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6. УСНЫ ЭРЭЛТ-УС ХАНГАМЖИЙН ЗӨРҮҮГ АРИЛГАХ БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Судалгаанд хамрагдсан Таван толгой, Оюу толгойн бүсэд одоо ашиглагдаж байгаа 
болон цаашид ашиглахаар төлөвлөгдөж буй уул уурхай, хүнд үйлдвэрүүдийн усны эрэлт 
(Тайлангийн 4, 5 дугаар хэсэг)-ийг бууруулах технологийн шийдлүүд, ус хангамжийг 
нэмэгдүүлэх боломжит хувилбаруудыг тодорхойлж, энд авч үзэв.  

УУХҮЯ, АМГТГ, БОАЖЯ, Усны сав газрын захиргаад, судалгааны бүсэд үйл ажиллагаа 
явуулж буй компаниудын ирүүлсэн мэдээ, мэдээллийг Өмнөд говийн бүсийн усны 
эрэлтийг бууруулах, ус хангамжийг нэмэгдүүлэх боломжит шийдлүүдийг тодорхойлоход 
суурь мэдээлэл болгон ашигласан. Судалгаанд хамрагдсан томоохон төслүүдийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн цаашдын өсөлтийг тухайн төслүүдийн ТЭЗҮ–д тусгасан 
хүчин чадалд үндэслэн авч, бага, дундаж, их өсөлтийн хувилбаруудыг боловсруулж, 
төсөл хэрэгжүүлэгч талуудаар хэлэлцүүлж, баталгаажуулсан.  

Эдгээр мэдээ, мэдээлэл нь 2030, 2040, 2050 оны түвшинд усны эрэлтийг тодорхойлоход 
чухал ач холбогдолтой байв. Гэвч ашиглагдаж байгаа болон төлөвлөгдөж байгаа 
томоохон төслүүд (Ухаа худаг, Оюу толгой уурхайн цогцолбороос бусад)-ийн ус 
хангамжийн эх үүсвэр, ус хангамжийн техник, технологи, ялангуяа усны эрэлтийн 
талаарх мэдээ, мэдээлэл хомс, ТЭЗҮ-д маш бүрхэг, ерөнхий тойм төдий, заримд нь 
бараг тусгаагүй байгаа нь үнэлгээнд тулгарсан бэрхшээлүүдийн нэг байлаа.  

Усны эрэлтийг бууруулах санал болгож буй технологийн шийдлүүд нь олон улсад 
ашиглагдаж байгаа уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиуд 
бөгөөд эдийн засгийн шинжилгээгээр тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, үр 
ашгийг тооцож, шалгуур үзүүлэлтүүдээр эрэмбэлсэн үр дүнг Тайлангийн дараагийн 
хэсэг (7 дугаар хэсэг)-т дэлгэрэнгүй оруулсан.          

6.1. Усны эрэлтийг бууруулах боломж 

6.1.1. Нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүдэд хуурай-нойтон хосолсон технологи 
ашиглах  

Үнэлгээнд хамрагдсан уул уурхайн төслүүдийн усны эрэлтийн үнэлгээнээс үзэхэд нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрүүд хамгийн их усны эрэлттэй буюу уул уурхайн усны нийт эрэлт 
(Оюу толгой  уурхай болон Оюу толгойн  баяжуулах үйлдвэрийг оруулахгүйгээр)-ийн 
70.3 %-ийг эзэлж байна. Иймээс Өмнөд говийн уул уурхайн усны эрэлтийг бууруулахад 
Таван толгойн нүүрсний ордыг түшиглэн байгуулах нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүдэд усны 
хэмнэлттэй технологи нэвтрүүлэх нь хамгийн оновчтой шийдэл болно. Үүнд: 

- Хуурай-нойтон хосолсон технологи ашиглах;  

- Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг усгүйжүүлэх технологи нэвтрүүлэх гэсэн үндсэн 
3 шийдэл багтаж байна.          

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрт түгээмэл ашиглагддаг хөвүүлэн (гравитаци-флотаци) угаах 
технологи нь усны зарцуулалт ихтэй учраас сүүлийн жилүүдэд БНХАУ, ОХУ, ХБНГУ, 
БНСУ, АНУ, Япон зэрэг улсад нүүрс баяжуулах хуурай технологийг ашиглах талаар 
судалгаа, туршилтын ажлууд хийгдэж, зах зээлд нийлүүлж эхлээд байна. Нүүрс 
баяжуулах хуурай технологийн үр дүн нь нүүрсний нягт, ширхэглэл, чулуулагийн болон 
үнслэгийн агууламж, соронзон ба цахилгаан дамжуулалт, үрэлтийн коэффициент зэрэг 
физик шинж чанараас ихээхэн хамаардаг26.  

Хуурай аргаар нүүрс баяжуулах FGX, ZM багц технологийн патентийг эзэмшигч БНХАУ-
ын “Shenzhou Manufacturing” компанийн хөгжүүлсэн хуурай баяжуулалтын технологи нь 
дэлхийн нүүрсний салбарт тэргүүлэх хандлагатай байна. Энэ нь хүнд баяжигдах шинж 
чанартай коксжих нүүрсийг баяжуулдаг орчин үеийн технологи бөгөөд хүнд орчны 

 
26 Davaasuren J., Kim BG., Lee JH., Davaatseren G., Bazarragchaa M. (2016) Dry Coal Preparation of Fine 
Particles by KAT Process. In: Litvinenko V. (eds) XVIII International Coal Preparation Congress. Springer, Cham; 
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гидроциклон болон бусад холбогдох тоног төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. Эрчим хүчний 
нүүрсийг баяжуулах хуурай технологийн хөгжүүлэлтийг хийхдээ баяжуулалтын зардал 
өндөртэй флотацийн хэсгийг хасаж, технологийн схем энгийн, зардал багатай, өндөр үр 
ашигтай өтгөрүүлэгч болон даралтат шүүлтүүр, лазер ялгагч зэрэг цөөн тооны жижиг 
тоног төхөөрөмж (зөвхөн 3-н бүтээгдэхүүнт гидроциклон) ашиглах аргыг сонгосноороо 

давуутай. Эдгээр тоног төхөөрөмж нь үйлдвэр дотор байрлах учраас хүйтний улиралд ч 
хэвийн ажиллах боломжтой.  

Хуурай баяжуулалтын технологи нь анхдагч түүхий нүүрснээс анхдагч бутлуур, 
чичэргээт шигшүүрийн тусламжтайгаар чулууг ангилан ялгаж, чулуулаг, үнслэгийн 
агуулгыг багасгаж нойтон баяжуулалтын тэжээлийн чанарыг сайжруулан, овор хэмжээг 
бууруулна. Ингэснээр баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэглээг бууруулах чухал ач 
холбогдолтой. 

Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд БНХАУ-д 2,300 гаруй нүүрс баяжуулах үйлдвэр 
байгуулагдсаны 100 гаруй нь хуурай технологитой ба эдгээрийн жилийн нийт хүчин 
чадал нь 200 сая тн-оос давж, дотоодын зах зээлийн 8%-ийг эзэлж байна. БНХАУ-ын 
туршлагаас үзэхэд нойтон баяжуулалтын үйлдвэрт баяжмалын гарц дундажаар 50-55% 
байсан бол хуурай технологи ашигласнаар баяжмалын гарц нь түүхий нүүрсний 
чанараас хамааран 75-80%-д хүрсэн байна. Мөн 1 тн коксжих нүүрсийг баяжуулахад 
нийт усны зарцуулалт 70 л, харин эрчим хүчний нүүрсэнд 40 л болж буурсан байна.  

Эндээс үзэхэд нүүрс баяжуулах хуурай технологи нь хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн 
зардал бага (нойтон баяжуулалтаас 4-5 дахин бага)-тай учраас эдийн засгийн үр 
ашигтай, ус ашигладаггүй, байгаль орчинд ээлтэй технологи юм.  

Усны нөөцөөр хязгаарлагдмал Өмнөд говийн бүсэд нүүрс баяжуулах хуурай технологийг 
нутагшуулах зорилгоор “Эрдэнэс Тавантолгой” ХХК нь 2012 оноос эхлэн АНУ, ХБНГУ, 
БНХАУ зэрэг улсуудын итгэмжлэгдсэн лабораториудтай хамтран Таван толгойн 
нүүрсний баяжигдах шинж чанарын судалгаа, хуурай-нойтон баяжуулах технологийн 
болон хагас үйлдвэрлэлийн туршилт, судалгааны ажлыг хийж байна. Туршилт, 
судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Таван толгой ордын нүүрс нь хүнд, маш хүнд баяжигдах 
шинж чанартай тул хуурай баяжуулалтыг дангаар ашиглах боломжгүй, харин  хуурай-
нойтон технологийг хослуулан ашиглах нь илүү үр дүнтэй болох нь тогтоогдсон27.  

Эдгээр туршилт, судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн Таван толгойн нүүрсний ордын 
Бор тээгийн хэсэгт жилд 15 сая тн нүүрсийг хуурай-нойтон хосолсон технологиор 
баяжуулах үйлдвэрийг байгуулахаар төлөвлөсөн байна.  

Хуурай-нойтон хосолсон технологи ашигласнаар баяжуулах үйлдвэрийн усны эрэлтийг 
уламжлалт технологи (гравитац+флотац)-той харьцуулахад 40-45%-иар бууруулах 
боломжтой (Хүснэгт 4.1-ийг үзнэ үү). Иймд төлөвлөгдөж байгаа нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрүүдэд хуурай-нойтон хосолсон технологийг хэрэгжүүлэхийг санал болгож, усны 
эрэлтийг бууруулахыг зөвлөмж болгож байна.      

6.1.2. Уурхайн тоосжилтыг дарах усны эрэлтийг бууруулах  

Таван толгой, Оюу толгойн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд уурхайн хөрс 
хуулалт, тэсэлгээ, малталт, тээвэрлэлт, овоолго зэрэг үндсэн ажиллагаанаас үүсч буй 
тоосжилтыг дарахад ихэвчлэн уурхайн шүүрлийн усыг ашигладаг. Зарим тохиолдолд 
хур тунадасны усыг хуримтлуулан ашиглахын зэрэгцээ гүний худгаас газрын доорх ус 
авч ашигладаг.  

Тоосжилтыг дарахад шаардагдах усны эрэлт нь уурхайн үйлдвэрлэл явуулж буй талбай, 
тээвэрлэлтийн замын хэмжээнээс гадна тухайн бүс нутгийн уур амьсгал болон хөрс, 

 
27 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт дахь Таван толгойн нүүрсний бүлэг ордын Бор тээгийн 
хэсгийн MV-011956 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах хэсгийг ил аргаар ашиглах 
ТЭЗҮ, “Эм Эм Маркет” ХХК, 2019 он. 
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геологийн нөхцөлөөс хамаарна. Ууршилт, салхи ихтэй хавар, зуны улиралд тоосжилтыг 
дарах усны зарцуулалт ихэсч, өвлийн улиралд буурдаг.  

Тус бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй уурхайнууд 2019 онд нийт 1,045.1 мян.м3 усыг 
уурхайн зам талбайн тоосжилт дарахад ашигласан ба цаашид энэ тоо 2030, 2040, 2050 
оны түвшинд 1,045.1-3,021.5 мян.м3 болж өсөхөөр байна (Хүснэгт 6.1). 

Хүснэгт 6.1. Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхайн тоосжилт дарах усны эрэлт 

 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр сүүлийн жилүүдэд говийн бүсэд унах хур 
тунадасны хэмжээ буурч, ууршилт ихсэж, салхитай өдрийн тоо нэмэгдэж, бэлчээрийн 
талхлагдал, цөлжилт хуурайшилт хүрээгээ тэлж байгаагаас уурхайн шүүрлийн усны 
хэмжээ эрс багасаж, тоосжилт дарахад хүрэлцэхгүй болж байгаа талаар уул уурхай 
эрхлэгчидтэй хийсэн уулзалтууд дээр олон хүн ярьж, санал хэлж байв. Иймээс уурхайн 
тоосжилтыг дарахад шаардагдах усны эрэлтийг хангахад уурхайн шүүрлийн усыг 
ашиглахаас гадна усны хэмнэлттэй шинэ дэвшилтэт технологийг нутагшуулан ашиглах 
шаардлага гарч байна.     

• Тоосжилтыг дарахад барьцалдуулагч бодис ашиглах 

Уурхайн тээвэрлэлтийн замын хучилтыг сайжруулж, засвар үйлчилгээг тогтмол үр 
дүнтэй хийх нь тоосжилтыг бууруулах ач холбогдолтой. Тээвэрлэлтийн замын тоос 
дарах зорилгоор замын гадаргууд барьцалдуулах чанартай химийн бодис цацаж, замын 
гадаргууг хучиж бэхжүүлэх аргыг дэлхийн бусад оронд түгээмэл хэрэглэдэг. Тухайлбал, 
гигроскопийн давс, лигно-сульфонат, нефтийн давирхай, полимер эмульс, давирхай, 
битум-эмульс зэрэг химийн бодисыг уурхайн тоос дарахад ашиглах нь үр дүнтэй 
болохыг олон улсын туршлага харуулж байна28.  

Үнэлгээний ажлын хүрээнд тоосжилт дарах дараах аргуудыг санал болгож байна. Үүнд: 

− Органик нэгдлүүдийг ашиглах: Тоосонцорыг барьцалдуулж, замын гадаргууг 
бэхжүүлэн, тоосжилтыг бууруулахад лигносульфонат, техникийн зориулалттай, 
биозадралт-ургамлын тос зэрэг органик бодисуудыг ашиглах нь үр дүнтэй. 
Ялангуяа хуурай уур амьсгалтай бүс нутагт илүү тохиромжтой29. Эдгээр органик 
нэгдлүүдийг ашиглан барьцалдуулагч бэлтгэхэд бага хэмжээний ус шаардагдах 
бөгөөд тоосжилт дарах усны хэрэглээг ойролцоогоор 73% хүртэл бууруулдаг 

 
28 Thompson, R.J and A. T. Visser (2007).  Selection, performance and economic evaluation of dust palliatives on 
surface mine haul roads.  Journal of the Southern Africa Institute of Mining and Metallurgy. Vol. 107; 
29 Guidelance for cost effective use and application of dust palliatives, UMA Engineering Ltd, Ontario, Canada.  

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

1 Баруун цанх 20.0 5.2 236.9 355.4 473.9 236.9 355.4 473.9 236.9 355.4 473.9

2 Зүүн цанх 35.0 7.5 425.7 638.6 851.5 425.2 637.8 850.5 357.2 535.8 714.4

3 Бор тээг 15.0 0.0 0.0 182.3 273.4 364.5 182.3 273.4 364.5 103.3 154.9 206.6

4
"Тавантолгой" 

ХК
Тавантолгой 5.0 2.0 96.2 60.8 91.1 121.5 60.8 91.1 121.5 60.8 91.1 121.5

5
"Энержи 

ресурс"  ХХК
Ухаа худаг 10.0 9.8 238.5 194.4 218.7 243.0 194.4 218.7 243.0 116.6 131.2 145.8

6 Баруун наран 1.0 48.3 60.8 91.1 121.5 60.8 91.1 121.5 0.0 0.0 0.0

7 Цайхар худаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 91.1 121.5

8
"Оюут Улаан" 

ХХК
Хармагтай 3.2 0.0 0.0 38.9 58.3 77.8 35.2 52.9 70.5 0.0 0.0 0.0

9
"Аурум Ауруг" 

ХХК
Гашуун Овоо 0.3 0.0 0.0 3.6 5.5 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10
"Оюутолгой" 

ХХК 
Ил уурхай 40.0 40.8 123.2 608.5 684.5 760.6 349.9 393.7 437.4 291.6 328.1 364.5

1,045.1 1,811.8 2,416.6 3,021.5 1,545.5 2,114.1 2,682.7 1,227.2 1,687.6 2,148.1

2040 он 2050 онд.д. Компани Уурхай

Хүчин 

чадал, 

сая тн

Бүтээгдэхүүн, 

2019 он, сая тн

Нийт:

"Хангад 

эксплорэйшн" 

ХХК

5.0

"Эрдэнэс 

Тавантолгой" 

ХК

538.9

Тоосжилт дарах усны эрэлт, мян.м3/жил

2019 он

2030 он
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байна. Гэвч энэ арга нь кальцийн хлорид ашигласнаас зардлын хувьд харьцангуй 
өндөр.   

− Гигроскопийн давс (хлорид)-ыг ашиглах: Гигроскопийн давс нь орчны агаар 
дахь чийгийг өөртөө шингээснээр замын гадаргуу чийгтэж, тоосжилт буурна. 
Давсны уусмалыг бэлдэхэд шаардагдах усны хэмжээ нь органик нэгдлүүдтэй 
харьцуулахад бага. Тоосжилт дарахад түгээмэл хэрэглэгддэг кальцийн хлорид 
(CaCI2) нь магнийн хлорид (MgCI2)-оос тоосжилт дарах үзүүлэлтээрээ илүү өндөр. 
Кальцийн хлоридыг тоосжилт дарахад ашигласнаар усны хэрэглээг дундажаар 
90% хүртэл бууруулах боломжтой. Дээрх аргуудаас гадна усан манан үүсгэх, 
шингэн полимер болон бүрэн нийлэг шингэн материалаар тоосжилт дарах зэрэг 
дэвшилтэт аргуудыг олон улсад ашигладаг туршлага байгаа боловч дэлгэрэнгүй 
судалгааны мэдээлэл хомс байна. Иймээс хуурай уур амьсгалтай Өмнөд говийн 
бүсэд уурхайн зам, талбайн тоосжилт дарахад лигносульфонат, биозадралт-
ургамлын тос, кальцийн хлорид зэрэг бодис ашиглах нь усны эрэлтийг бууруулах 
боломжит шийдлүүдийн нэг юм. Ялангуяа цаашид тоосжилт дарахад газрын доорх 
ус ашиглахгүй байх, дээрх органик нэгдлүүд, гигроскопийн давс ашиглахаас гадна 
хур тунадасны усыг хуримтлуулан ашиглах нь зүйтэй. 

• Тоосжилт дарахад уурхайн шүүрлийн ус ашиглах   

Уурхайн шүүрлээс гарсан нийт усыг эргүүлэн ашиглаж, газрын доорх усны нөөцийг 
хэмнэх зорилгоор ус эрэлт-ус хангамжийн балансад оруулж тооцсон. Тооцоонд тухайн 
уурхайг ашиглах ТЭЗҮ болон “Монгол-Ус” ТӨҮГ-аас гаргасан Ус ашиглуулах дүгнэлт, 
уурхайг ашиглаж буй компаниудын Ус ашиглалтын тайланд тусгасан уурхайн шүүрлийн 
усны сүүлийн 3 жилийн мэдээллийг үндэслэл болгов. 

Таван толгой, Оюу толгойн  бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй Цанхийн баруун, зүүн 
уурхай, Таван толгой уурхай, Ухаа худаг уурхай, Баруун наран, Оюу толгой уурхай 2019 
онд нийт 699.6 мян.м3 усыг уурхайн шүүрэл (хур тунадасны усыг оруулаад)-ээс шавхан 
уурхайн зам талбайн тоосжилтыг дарахад эргүүлэн ашигласан байна.  

Дээр дурдсанчлан сүүлийн жилүүдэд уурхайн шүүрлийн усны хэмжээ эрс багасаж, 
тоосжилт дарахад хүрэлцэхгүй болох эрсдэлтэй. Иймээс уурхайн тоосжилтыг дарах 
усны гол эх үүсвэр уурхайн шүүрлийн ус хомсдон, тоосжилт дарахад хүрэлцэхгүй болсон 
тохиолдолд түүнийг орлуулах шинэ дэвшилтэт технологи (кальцийн хлорид ашиглах, 
дулааны улиралд орох хур тунадасны усыг хуримтлуулан ашиглах гэх мэт)-ийг зайлшгүй 
шаардлагатай болж байна.  

2030, 2040, 2050 оны түвшин дэх уурхайн шүүрлийн усны тойм тооцоог Хүснэгт 6.2-т 
оруулав.  

Хүснэгт 6.2. Таван толгой, Оюу толгойн бүсийн уул уурхайн шүүрлийн усны тооцоо 

 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

1 Баруун цанх 20.0 93.9 177.4 266.1 354.9 177.4 266.1 354.9 177.4 266.1 354.9

2 Зүүн цанх 35.0 136.3 318.8 478.2 637.6 318.4 477.7 636.9 267.5 401.3 535.0

3 Бор тээг 15.0 0.0 136.5 204.7 273.0 136.5 204.7 273.0 77.3 116.0 154.7

4
"Тавантолгой" 

ХК
Тавантолгой 5.0 96.2 118.5 177.7 236.9 118.5 177.7 236.9 118.5 177.7 236.9

5
"Энержи 

ресурс"  ХХК
Ухаа худаг 10.0 198.1 162.5 182.9 203.2 162.5 182.9 203.2 97.5 109.7 121.9

6 Баруун наран 5.0 47.1 123.9 185.9 247.9 123.9 185.9 247.9 0.0 0.0 0.0

7 Цайхар худаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.9 185.9 247.9

8
"Оюут Улаан" 

ХХК
Хармагтай 3.2 0.0 79.3 119.0 158.7 71.9 107.8 143.8 0.0 0.0 0.0

9
"Аурум Ауруг" 

ХХК
Гашуун Овоо 0.3 0.0 7.4 11.2 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10
"Оюутолгой" 

ХХК 
Ил уурхай 40.0 128.0 78.6 88.5 98.3 45.2 50.9 56.5 37.7 42.4 47.1

699.6 1,203.1 1,714.2 2,225.3 1,154.4 1,653.7 2,153.0 899.9 1,299.2 1,698.4

"Эрдэнэс 

Тавантолгой" 

ХК

"Хангад 

эксплорэйшн" 

ХХК

Нийт:

д.д. Компани Уурхай

Хүчин 

чадал, 

сая тн

Шүүрлийн ус, мян.м3/жил

2019 

он

2030 он 2040 он 2050 он
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• Тоосжилт дарахад хур тунадасны усыг хуримтлуулах ашиглах  

Таван толгой, Оюу толгойн  бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын 2019 оны Ус 
ашиглалтын тайлангаас үзэхэд 2018 онд уурхайн бүсэд хур тунадас ахиу унасан нь 
уурхайн шүүрлийн усны хэмжээг нэмэгдүүлсэн. “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК 2019 онд 
тоосжилт дарахад ашигласан нийт усны 31.2% буюу 168.3 мян.м3 нь, “Энержи ресурс” 
ХХК-ийн хувьд 40.1% нь буюу 95.6 мян.м3 нь хур тунадасны ус байна (Хүснэгт 3.2-ыг үзнэ 
үү). 

Түр зуурын усархаг аадар борооны улмаас үүсэх сайруудын урсац болон гадаргын 
урсацыг хуримтлуулан ашигладаг Ухаа худаг уурхайн туршлагыг бусад уурхайнуудад 
хэрэгжүүлэх боломжтой ч хур тунадасны усны хуримтлагдах хэмжээ нь уур амьсгалын 
нөхцөлөөс шууд хамааралтай учраас усны эрэлтийг бууруулах тооцоонд оруулаагүй.      

6.1.3. Баяжуулах үйлдвэрүүдэд хаягдлыг бүрэн усгүйжүүлэх (ZLD) технологи 
ашиглах 

OreWin Pty компанийн боловсруулсан Оюу толгой уурхайн 2016 оны Техникиийн 
тайлангаас үзэхэд Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэгч болон 
хаягдлын сан/даланд хуримтлагдан үлдэж байгаа усны хэмжээ нэлээд их (450 л/с), 
ууршилт (111 л/с) байна30. Гэсэн хэдий ч, Оюу толгой  компанийн 2019 оны Ус 
ашиглалтын тайланд тэмдэглэснээр баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтийн усны ашиглалтыг 
80%-иас багагүй байлгах зорилт тавьж, 2019 оны гүйцэтгэлээр баяжуулах үйлдвэрийн 
нийт ус ашиглалтын 88.2%-ийг хаягдал өтгөрүүлэгч төхөөрөмж болон хаягдлын 
далангаас эргүүлэн ашигласан байна. Эндээс үзэхэд баяжуулах үйлдвэрт хаягдлыг 
бүрэн усгүйжүүлэх нэмэлт төхөөрөмж (ZLD- Zero liquid Discharge) суурилуулснаар 
хаягдлын санд орох зутан/хаягдал (лагун) дахь чийгшлийн агууламжийг 20% хүртэл 
бууруулж, эргэлтийн усны хэмжээг 95% хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.   

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын сан нь томоохон талбай (2 км х 2 км)-г хамарсан, ил 
байгууламж бөгөөд говийн бүсийн хуурай уур амьсгалын нөхцөлд ууршилтаар алдагдах 
усны хэмжээг багасгах арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Одоогийн 
байдлаар ууршилтын эсрэг ямар нэг арга хэмжээ аваагүй, ууршилтын усны талаар 
тодорхой мэдээ, мэдээлэл байхгүйгээс үнэлгээнд хамруулах боломжгүй байв.  

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрт хаягдлыг усгүйжүүлэх технологи нэвтрүүлснээр үйлдвэрээс 
гарч байгаа нүүрсний нарийн ширхэгт хаягдлыг өндөр даралтын шахалтат 
шүүлтүүрүүдийн тусламжтайгаар нягтруулан, хаягдал дахь чийгийг 20% хүртэл 
бууруулан усыг шавхаж, гаргаж авсан усыг баяжуулах үйлдвэрт эргүүлэн ашиглана.  

“Энержи Ресурс” ХХК-ийн Ухаа худаг нүүрс баяжуулах үйлдвэрт 2013 оноос дээрх 
технологийг нэвтрүүлснээр үйлдвэрлэлд ашигласан нийт технологийн усны 95%-ийг 
эргүүлэн ашиглаж байна. 

Төлөвлөгдөж байгаа нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүдэд хаягдлыг усгүйжүүлэх энэхүү 
дэвшилтэт технологийг зайлшгүй ашиглах шаардлагатай учраас бид нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрүүдийн эргэлтийн усны ашиглалтыг 95%-иас доошгүй байхаар тооцсон.  

Уул уурхайн усны эрэлтийн дийлэнх буюу 80 гаруй хувийг эзэлдэг баяжуулах үйлдвэрүүд 
эзэлдэг. Иймээс хаягдлыг бүрэн усгүйжүүлэх дээрх технологийг Оюу толгойн  баяжуулах 
үйлдвэр болон төлөвлөгдөж байгаа нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүдэд суурилуулж 
ашиглахыг зөвлөмж болгож байна.  

6.1.4. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрт усны хэмнэлттэй технологи 
ашиглах 

Оюу толгойн  баяжуулах үйлдвэрээс гарах зэсийн баяжмалыг боловсруулж, эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд барихаар 

 
30 Oyu Tolgoi Technical Report (2016 OTTR), OreWin Pty Ltd (OreWin), 2016. 
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төлөвлөгдөж байгаа жилд 1 сая тонн зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн усны 
эрэлт нь тухайн үйлдвэрт ашиглах үйлдвэрлэлийн технологиос ихээхэн хамааралтай.  

Оюу толгойн  ордын зонхилох хүдэр нь халькопиритийн төрлийн хүдэр бөгөөд энэ 
төрлийн зэсийн баяжмалыг боловсруулах пирометалургийн арга нь үйлдвэрлэлд бүрэн 
нэвтэрсэн, байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, найдвартай технологийн шийдэл юм31.  

Канадын Hatch компанийн 2013 онд хийсэн пирометалург, гидрометалургийн нийт 8 
технологийн харьцуулсан судалгаагаар Оюу толгойн зэсийн баяжмалыг 
боловсруулахад БНХАУ-ын SKS технологи эдийн засгийн хувьд хамгийн ашигтай. Энэ 
технологи нь дороосоо үлээлттэй цилиндр хэлбэртэй битүүмжилсэн зууханд хайлалт 
явагддаг бөгөөд зэсийн баяжмалын чанарт өндөр шаардлага тавигдахгүй, 10 хүртэл 
хувийн чийгшилтэй зэсийн баяжмалыг боловсруулах боломжтой учраас Оюу толгойн  
зэсийн баяжмалыг боловсруулахад тохиромжтой гэж дүгнэжээ. Гэвч энэ технологийг 
ашиглахад шаардагдах ус хэрэглээний талаарх мэдээлэл дээрх судалгаанд ороогүй тул 
тухайн технологийн усны эрэлтийг бусад технологитой харьцуулж дүгнэх боломжгүй 
байсан.  

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэдэх Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах төслийн нэгжээс 2018 онд боловсруулсан урьдчилсан ТЭЗҮ-д тус үйлдвэрт 
шаардагдах усны нийт хэмжээ 220 л/с, эргэлтийн усны ашиглалт 97% байхаар тооцжээ.  

Урьдчилсан ТЭЗҮ-д тусгасан үйлдвэрийн ус ашиглалтын балансаас үзэхэд нийт ус 
хэрэглээний 21.7%-ийг хүхрийн хүчлийн цехэд, 18.9%-ийг хими цехэд, 14.8%-ийг хайлах 
цехэд, 10.8%-ийг хүчилтөрөгчийн станцад, бусад хэрэглээ (шаар баяжуулах хэсэг, 
цахилгаан цех, шатахуун түгээх станц, дулааны цахилгаан станц, хүхэргүйжүүлэх хэсэг, 
унд ахуй гэх мэт)-нд 20.0%-ийг тус тус зарцуулахаар байна.  

Дээрх нийт хэрэглээний 15.93% буюу 30.2 л/с усыг “урьдчилан тооцоолоогүй ус” байхаар 
тооцсон нь үйлдвэрийн технологийн үндсэн цехүүдийн ус хэрэглээтэй харьцуулахад 
харьцангуй өндөр бөгөөд нийт усны эрэлтийг энэ хэмжээгээр нэмэгдүүлж байна.  

Мөн дулааны цахилгаан станцын болон үйлдвэрийн цех дамжлагын тоног 
төхөөрөмжийн хөргөлт, цэвэрлэгээнд ихэвчлэн усан хөргөлт ашиглахаар тооцсон нь 
усны эрэлт (15.1 л/с)-ийг нэмэгдүүлж байна.  

Дээрх тооцоонд үндэслэн урьдчилан тооцоолоогүй усны хэмжээг багасгах, мөн зарим 
тоног төхөөрөмжийн хөргөлтөнд хуурай хөргөлтийн технологи ашиглах, шатахуун түгээх 
станц болон үйлдвэрийн цех дамжлагын тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээнд 
цэвэршүүлсэн ус дахин ашиглах зэргээр усны эрэлтийг бууруулах боломжтой юм.  

6.1.5. Цахилгаан станцад усны хэмнэлттэй технологи ашиглах 

“Энержи Ресурс” ХХК-ийн Ухаа худаг дахь 18 МВт-ын цахилгаан станц нь агаарын буюу 
хуурай хөргөлтийн технологитой учраас усан хөргөлттэй цахилгаан станцуудтай 
харьцуулахад 4-5 дахин бага ус ашигладаг. Усны хэмнэлттэй энэхүү дэвшилтэт 
технологийг Таван толгойн бүсэд баригдах 450 МВт-ын станцад ашиглахаар төлөвлөсөн 
нь усны нөөц хомс говийн бүсэд хэрэгжүүлэх хамгийн оновчтой шийдэл болно.    

6.1.6. Цэвэрлэх байгууламжуудын цэвэрлэгээний түвшинг дээшлүүлэх    

Таван толгой, Оюу толгойн  бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй “Оюу толгой” ХХК-ийн 
эзэмшилд 2020 оны байдлаар ахуйн бохир ус цэвэрлэх 5 цэвэрлэх байгууламж, “Энержи 
Ресурс” ХХК-ийн эзэмшилд ахуйн бохир ус цэвэрлэх 2 цэвэрлэх байгууламж ашиглагдаж 
байна.  

Оюу толгой  төв кемпийн цэвэрлэх байгууламж 2,000 м3/хоног, Манлай 1, Манлай 2 
кемпийнх тус бүр нь 280 м3/хоног, Эрчим кемпийнх 160 м3/хоног, Ханбумбат нийсэх 

 
31 Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн урьдчилсан ТЭЗҮ, Х.Владимир, П.Хөхөө, М.Ганхуяг, 2018.   
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буудлын цэвэрлэх байгууламж 60 м3/хоног хүчин чадалтай. Эдгээр 5 цэвэрлэх 
байгууламж 2019 онд нийт 722.9 мян.м3 ахуйн бохир усыг хүлээн авч, цэвэршүүлэн зам 
талбайн усалгаа, гүний уурхайн өрөмдлөг, баяжуулах үйлдвэр зэрэгт эргүүлэн 
ашигласан. 

Ухаа худаг уурхайн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал 100 м3/хоног, 
Цэций хороолол, Цогтцэций сумын төвийн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 
хүчин чадал 1,200 м3/хоног, хоногт 400-450 м3 ахуйн бохир ус хүлээн авч цэвэрлэдэг.  

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХХК, хоногт 90 м3 ахуйн бохир ус цэвэрлэх хүчин чадал бүхий 
цэвэрлэх байгууламжийг барьж, 2021 оны эхний хагас жилд ашиглалтанд оруулахаар  
барилгын ажлыг 2020 оны 06 дугаар сараас эхэлсэн. Эдгээр цэвэрлэх байгууламжууд 
нь одоогоор бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахгүй байна. Цаашид уул уурхайн үйл 
ажиллагаа өргөжихийн хэрээр цэвэрлэх байгууламжуудаас гарах цэвэршүүлсэн бохир 
усны хэмжээ нэмэгдэнэ.  

Ахуйн бохир усыг цэвэрлэх байгууламжуудад цэвэрлэгээний технологийг сайжруулж, 
нэмэлт тоног төхөөрөмж (ZLD- Zero liquid Discharge) ашигласнаар цэвэрлэгээний 
түвшинг 98%-д хүргэж, цэвэршүүлэн ахуйн бохир усыг ногоон байгууламжийн усалгаа, 
биологийн нөхөн сэргээлт, зам талбайн тоосжилт дарах болон үйлдвэрлэлийн 
технологид эргүүлэн болон дахин ашиглах боломжтой.   

Хүснэгт 6.3. Ахуйн цэвэршүүлсэн бохир усыг эргүүлэн ашиглах тооцоо 

 

6.2. Ус хангамжийг нэмэгдүүлэх боломж 

6.2.1. Газрын доорх усны нөөцийг ашиглах    

Өмнөд говийн бүс нь гадаргын усны нөөц хомстой учраас уул уурхайн ус хангамжийн 
үндсэн эх үүсвэр нь газрын доорх ус юм. Таван толгойн нүүрсний орд болон Оюу толгойн  
уурхай байрлах Өмнөговь аймагт хайгуул судалгаагаар тогтоогдож, ашиглалт (A, B, C)-
ын болон таамаг (P) нөөц нь батлагдсан газрын доорх усны нийт 43 орд байна32.  

Эдгээрээс Өмнөговь аймгийн төвийн төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрт Даланзадгад, 
Ханбогд сумын төвийн ус хангамжинд Ханбогд, Оюу толгой уурхайн ус хангамжинд 
Гүний хоолой, Ухаа худаг уурхайн цогцолборын ус хангамжинд Наймантын хотгор болон 
Наймдайн хөндийн газрын доорх усны ордууд тус тус ашиглагдаж байна.  

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны хамгийн их эрэлт (нөлөөллийн бүс дэх бусад 
салбарын усны эрэлтийг оруулахгүйгээр) 2040 онд 1,551.9 л/с, 2050 онд 1,509.8 л/с хүрэх 
бөгөөд энэхүү эрэлтийг Өмнөговь аймгийн нутагт судлагдаж тогтоогдсон газрын доорх 
усны ордуудаас дангаар нь буюу ганцаарчилсан сонголтоор хангах боломжгүй юм.  

Иймээс Таван толгой, Оюу толгойн бүсэд одоо ашиглаж байгаа болон цаашид ашиглах 
уурхайнууд, нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүд, Эрдэнэс Таван толгойн 450 МВт-ын 

 
32 “Гидрогеологийн судалгааны ажлын хэтийн төлөвлөгөөний чиглэл” тайлан, У.Борчулуун, 2015 он. 

бага дунд их бага дунд их бага дунд их 

1
"Эрдэнэс 

Тавантолгой" ХК
0.0 0.0 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6

2 "Тавантолгой" ХК 0.0 0.0

3
"Энержи ресурс"  

ХХК
0.0 0.0 474.5 474.5 474.5 474.5 474.5 474.5 474.5 474.5 474.5

4 "Оюутолгой" ХХК 14.9 470.1 1,014.7 1,014.7 1,014.7 1,014.7 1,014.7 1,014.7 1,014.7 1,014.7 1,014.7

5
"Хангад 

эксплорэйшн" ХХК
0.0 0.0

6 "Оюут Улаан" ХХК

7 "Аурум Ауруг" ХХК

14.9 470.1 1,541.8 1,541.8 1,541.8 1,541.8 1,541.8 1,541.8 1,541.8 1,541.8 1,541.8

Төлөвлөгдөөгүй

Нийт:

мян.м3/жил
2030 он 2040 он 2050 он

                                         Төлөвлөгдөөгүй

                                       Төлөвлөгдөөгүй

д.д. Компани

2019 он Эргүүлэн ашиглах ахуйн бохир ус, мян.м3/жил

л/с
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цахилгаан станц, зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр бүхий үйлдвэр технологийн 
цогцолбор байгуулах замаар иж бүрэн ашиглах нөхцөлд ус хангамжийн эх үүсвэрт 
Өмнөговь аймагт тогтоогдсон газрын доорх усны хэд хэдэн ордыг зэрэгцүүлэн ашиглах, 
Дорноговь аймагт тогтоогдсон газрын доорх усны зарим томоохон ордуудаас ус татаж 
ашиглах боломжийг энэхүү судалгаа, үнэлгээний хүрээнд авч үзсэн.  

Газрын доорх усны хэд хэдэн ордыг зэрэгцүүлэн ашиглах хувилбарын хүрээнд эхний 
ээлжинд Өмнөговь аймгийн нутагт, Таван толгой уурхайгаас 200 км-ийн дотор зайнд 
орших, 50 л/с–ээс дээш ашиглах боломжит нөөцтэй газрын доорх усны 14 орд, 
Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт орших 1 (Цагаан цав) орд, 50 л/с–ээс бага 
батлагдсан нөөцтэй боловч Усны нөөцийн бүлгээс 2016 онд хийсэн үнэлгээ (Ус хангамж, 
усны эрэлтийн зөрүүг арилгах эрэмбэлсэн шийдлүүд, Монголын говийн нүүрсний 
уурхайн бүс нутгуудад хийсэн усны эдийн засгийн шинжилгээ)-нд хамрагдсан газрын 
доорх усны 5 орд, нийт газрын доорх усны 20 ордыг үнэлгээнд хамруулав.  

Үнэлгээнд газрын доорх усны ашиглалтын нийт нөөцийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, 
аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20 өдрийн A-173 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралт дахь “Газрын доорх усны нөөцийн ангилал, зэрэглэл”-ийн дагуу газрын 
доорх усны баттай (А), бодитой (B), боломжит (C) нөөцүүдийн нийлбэрээр тооцсон.  

Газрын доорх усны ордуудаас уул уурхайн ус хангамжинд ус авч ашиглахад шаардагдах 
нийт болон үйл ажиллагааны зардлыг 2030 Усны нөөцийн бүлгээс 2016 онд хийсэн Усны 
эдийн засгийн дүн шинжилгээнд ашигласан мэдээ, мэдээллийг суурь болгон авч, өртөг 
зардлын тооцоонд үнийн өсөлтийг 2020 оны түвшинд тооцож оруулсан. Цаашид газрын 
доорх усны тухайлсан ордуудыг шинээр ашиглах тохиолдолд, нийт төсөвт өртөг болон 
үйл ажиллагааны нарийвчилсан тооцоо судалгаа хийж, ТЭЗҮ-д тусгах шаардлагатай.   

Таван толгой, Оюу толгойн  бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн ус хангамжинд дангаар 
нь болон зэрэгцүүлэн ашиглаж болохуйц газрын доорх усны ордуудын мэдээллийг 
Хүснэгт 6.4-д, тэдгээрийн байршлыг Зураг 6.1, 6.2-т тус тус үзүүлэв. 
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Хүснэгт 6.4. Ашиглах боломжит газрын доорх усны ордууд 

д.д. 
Газрын доорх усны 

орд   
Байршил  

Газрын доорх усны нөөц  
(ашиглалтын зэргээр), л/с   

Газрын доорх усны 
ашиглалтын нийт 

нөөц (A+B+C) Батлагдсан 
он  

А 
(баттай)  

В 
(бодитой)  

С 
(боломжит)  

Р   
(таамаг/ 
хэтийн 

төлөвийн)  

л/c мян.м3/жил 

Өмнөговь аймаг 

1 Гүний хоолой* 
ОТ-гоос зүүн хойш 50 км, Ханбогд, 
Манлай сум  

184.6 616.0 117.4   918.0 28,950.0 2015 

2 Галбын говь 
ТТ-гоос зүүн урагш 190 км, 
Ханбогд сум 

      427.6 0.0 0.0 2007 

3 Балгасын улаан нуур  
ТТ-гоос баруун урагш 70 км, 
Ханхонгор сум  

  135.8 268.4   404.2 12,746.5 2008 

4 Борзонгийн говь  
ТТ-гоос баруун урагш 120 км, 
Номгон сум  

207.0 71.1 69.0   347.1 10,945.8 1989 

5 Таван-Алд 
ТТ-гоос урагш 135 км, Баян-Овоо 
сум 

  26.0 52.0   78.0 2,459.8 1988 

6 Наймантын хотгор   ТТ-гоос хойш 15 км, Цогтцэций сум  62.0 55.0     117.0 3,689.7 2010 

7 Наймдайн хөндий  
ТТ-гоос хойш 55 км, Цогтцэций, 
Цогт-Овоо сум 

112.5     1,167.0 112.5 3,547.8 2012 

8 Онгийн их улаан нуур    
ТТ-гоос баруун хойш 170 км, 
Мандал-Овоо, Булган сум  

      102.0 0.0 0.0 1984 

9 Нарийн заг  
ТТ-гоос зүүн урагш 125 км, Баян-
Овоо сум  

      75.2 0.0 0.0 1988 

10 
Загийн усны хоолой 
(I, II хэсэг) 

ТТ-гоос зүүн хойш 65 км, 
Цогтцэций сум  

  63.5     63.5 2,002.5 2016 

11 Хармагтай 
ТТ-гоос зүүн хойш 85 км, 
Цогтцэций сум 

  43.7 25.4   69.1 2,179.1 2013 

12 Зээг сухайн хонхор 
ТТ-гоос баруун хойш 150 км, 
Мандал-Овоо, Булган сум 

      54.9 0.0 0.0   

13 

Тэсгэний хоолой 

ТТ-гоос баруун зүгт 170 км, 
Баяндалай сум  

  25.0 29.5   54.5 1,718.7 

1991 
Байшинтын хоолой   28.1 61.3   89.4 2,819.0 

Баянмөнхийн хоолой   30.0 104.7   134.7 4,247.9 

Далай булаг     15.4   15.4 485.7 

14 

Бүгтийн хоолой 
ТТ-гоос баруун урагш 180 км, 
Баяндалай сум 

  137.0     137.0 4,320.4 

1990 Таван сухай хоолой     21.0   21.0 662.3 

Хүрмэн сумын төв   31.2 26.7   57.9 1,825.9 
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д.д. 
Газрын доорх усны 

орд   
Байршил  

Газрын доорх усны нөөц  
(ашиглалтын зэргээр), л/с   

Газрын доорх усны 
ашиглалтын нийт 

нөөц (A+B+C) Батлагдсан 
он  

А 
(баттай)  

В 
(бодитой)  

С 
(боломжит)  

Р   
(таамаг/ 
хэтийн 

төлөвийн)  

л/c мян.м3/жил 

15 Даланзадгад** 
Даланзадгад хотоос баруун урагш 
3 км, Ханбогд 

30.0 17.0     47.0 1,482.2 1983 

16 Мандах 
ТТ-гоос баруун хойш, баруун 82 
км, Ханхонгор сум 

21.0 9.0 10.8   40.8 1,286.7 1986 

17 Ханбогд*** 
Ханбогд сумын төвөөс баруун зүгт  
3 км, Ханбогд сум 

        37.0 1,166.8 2014 

18 Зайрмагтай 
ТТ-гоос зүүн урагш 62 км, Баян-
Овоо сум 

  15.3 7.6   22.9 722.2 1987 

19 Гурамсангийн хоолой ТТ-гоос урагш 98 км, Номгон сум   2.5 7.0   9.5 299.6 1991 

Бүгд: 617.1 1,306.2 816.1 1,826.7 2,776.5 87,558.8   

Дорноговь аймаг 

20 Цагаан цав 
ТТ-гоос зүүн хойш 290 км, Мандах 
сум  

    800.0 300.0 800.0 25,228.8 1976 

Бүгд:     800.0 300.0 800.0 25,228.8   

Нийт: 617.1 1,306.2 1,616.1 2,126.7 3,576.5 112,787.6   

Тайлбар: 

Гүний хоолой* газрын доорх усны орд нь Оюу толгойн ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглагддаг тул Оюу толгой гоос алслагдсан зайг энд оруулав. 

      Даланзадгад** газрын доорх усны орд нь Даланзадгад хотын ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглагддаг тул Даланзадгадаас алслагдсан зайг энд оруулав.  

      Ханбогд*** газрын доорх усны орд нь Ханбогд сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглагддаг тул Ханбогдоос алслагдсан зайг энд оруулав. 
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Зураг 6.1. Ашиглах боломжит газрын доорх усны ордуудын байршил 
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Зураг 6.2. Ашиглах боломжит газрын доорх усны ордуудаас Таван толгойн уурхай хүртэлх зай 
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6.2.2. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах  

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан “Алсын хараа-2050” 
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Хэрлэн зэрэг 
томоохон голууд дээр урсацын тохируулгатай, олон зориулалтын усан сангууд байгуулах, 
үерийн усыг хуримтлуулж нөөцлөх ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулж барилгын ажлыг 
эхлүүлэх, усны эрэлт ихтэй говийн бүс рүү ус дамжуулах шугам хоолой татах зэрэг 
гадаргын усны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх “Хөх морь” төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 232 дугаар тогтоолоор Өмнөд говийн бүсийн өсөн 
нэмэгдэх усны хэрэгцээг газрын доорх болон гадаргын усаар, хосолмол аргаар хангах, 
“Хэрлэн-Говь” төслийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гарсан. Мөн БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/169 
дүгээр тоот тушаалаар “Монгол оронд гадаргын усны хуримтлал бий болгон усны нөөцийг 
нэмэгдүүлэх, урсацын тохируулга хийх, шилжүүлэн ашиглах” зорилгоор холбогдох 
судалгаа хийж, төслийн санал боловсруулах шийдвэр гарсан. Эдгээр бодлого, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангахын тулд “Хидро-Инженеринг” ХХК, ШУТИС, БАС-ийн Усны барилга 
байгууламжийн судалгаа хөгжлийн төв хамтран 2019 онд “Хөх морь” төслийг боловсруулж, 
2021-2030, 2030-2040, 2040-2050 онуудад 3 үе шатаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. 

Тус төслийн хүрээнд гадаргын усыг хуримтлуулж ашиглах, усан сан, боомт байгуулах, усыг 
алсын зайнд дамжуулан ашиглах зорилгоор Монгол Улсад урд өмнө нь хийгдсэн, одоо 
хийгдэж байгаа судалгааг анх удаа нэгтгэж эрэмблэн, эдийн засгийн тойм үнэлгээг хийсэн.  

Судалгаанд Сэлэнгэ, Эг, Дэлгэрмөрөн, Шишгэд, Орхон, Туул, Хэрлэн, Онон, Улз, Ховд, 
Тээл, Байдраг (нийт 12 гол) голууд дээр урсацын тохируулга хийх, боомт барьж, ус 
хуримтлуулах сан байгуулах 33 байршил (хөндлүүр)-ыг сонгосон. Мөн төлөвлөж буй усан 
сангийн эзэлхүүн, боомтын техникийн шийдэл, ус хангамжинд авч ашиглах боломжит усны 
хэмжээ, үйлдвэрлэх эрчим хүчний хэмжээ, шаардагдах төсөв, хөрөнгө оруулалт зэрэг 
техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тус бүрд нь урьдчилсан байдлаар тоймлон 
оруулжээ. Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт хөрөнгө оруулалт 11,374.4 тэрбум 
төгрөг33.  

“Хөх морь” төсөлд Монголын Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн өсөн 
нэмэгдэж буй усны эрэлтийг хангах зорилгоор алсын зайд гадаргын усыг шилжүүлэн 
ашиглах 5 хувилбар (Орхон, Туул, Хэрлэн гол дээр 5 байршил) багтаж байгаа бөгөөд 
эдгээрт нийтдээ 8.3 тэрбум м3 ус хуримтлуулж, 7.29 м3/с гадаргын усыг Өмнөд говийн бүс 
нутагт дамжуулах боломжтой гэж тооцжээ.  

“Хөх морь“ төсөлд мөн Сэлэнгэ-Гурт-Говь гэсэн хувилбарыг авч үзсэн байдаг ч энэ нь 
Сэлэнгэ мөрний татмын газрын доорх усны нөөцөөс говийн бүсэд авч ашиглах хувилбар 
учраас энэхүү үнэлгээний хүрээнд оруулаагүй.     

“Хөх морь” төслийн судалгаанд хамрагдсан төслүүдийг зориулалт, эрэлт хэрэгцээ, 
судалгаа, боловсруулалтын түвшин, нийгмийн ач холбогдол, байгаль орчны нөлөөлөл, 
эрсдэл, хөрөнгө оруулалт, үр ашгийн төсөөлөл зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдийн эрэмбээр 
2020-2025 онд хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзсэн 5 төслөөс 3-т Хэрлэн-Тооно төсөл, 4-т 
Орхон-Онги төсөл, 2025-2030 онд хэрэгжүүлэх боломжтой 7 төслөөс 4-т Орхон-Говь, 5-д 
Туул–Хустай-Говь төсөл тус тус эрэмбэлэгдсэн байдаг. 

Дээрх төслийн саналуудаас “Орхон–Онги” төсөл нь Онгийн голын урсацыг сайжруулах, 
Улаан нуурыг сэргээх ач холбогдолтой Эко төсөл юм. Орхон голын Мөнгөт уул, Онги голын 
Цагаан бургастай хөндлүүрүүдэд усан цогцолбор барьж, урсацын тохируулга хийснээр 
Онги голын урсацыг сайжруулах, улмаар Улаан нуурыг сэргээхийн Өмнөд говийн уул 

 
33 “Хөх морь” төсөл, “Хидро-Инженеринг” ХХК, 2019 он. 
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уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүс рүү гадаргын усыг дамжуулан ашиглах боломжийг “Орхон-
Онги” эко төслийн ТЭЗҮ-д тусгажээ.  

 

Хүснэгт 6.5. Өмнөд говийн ус хангамжийг нэмэгдүүлэх гадаргын усны төслүүдийн товч 
мэдээлэл 34 

д.д Төслийн нэр 
Голын 

зарцуулга, 
м3/c 

Усан 
сангаас  

авах 
усны 

хэмжээ, 
м3/с 

Боомтын 
хярын 
урт, м 

Тооцоот 
түрэлт, 

м 

Усан 
сангийн 

эзлэхүүн, 
сая.м3 

Усан 
сангийн 
дүүргэлт 

хийх 
хугацаа, 

жил 

Ус 
дамжуулах 
шугамын 
дундаж 
урт, км 

1. 
Хэрлэн – Тооно 
усан цогцолбор 

23.5 1.2 2,500.0 28.0 1,200.0 2 633.0 

2. 
Хэрлэн – Говь 

усан цогцолбор 
21.4 1.8 2,450.0 25.0 1,300.0 2 760.0 

3. 
Орхон – Онги 

усан цогцолбор35 
13.4 1.5 800.0 45.0 2,592.0 2 430.0 

4. 
Орхон – Говь 

усан цоцгцолбор 
36.8 2.5 360.0 30.0 95.0 1 960.0 

5. 
Туул – Говь усан 

цогцолбор 
21.1 1.1 4,300.0 90.0 4,500.0 2 680.0 

 

Говийн бүсийн ус хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаргын усыг хуримтлуулан, 
шилжүүлэн ашиглах дээрх төслүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд цаашид 
нарийвчилсан судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулж, тэдгээрийн техникийн шийдлийг илүү 
оновчтой болгох, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт төсөвт өртөг, үйл ажиллагааны зардал, 
бүс нутгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг нарийвчлан 
тодорхойлох шаардлагатай.  

Онги голын урсацыг нэмэгдүүлэх “Орхон-Онги” эко төслийн ТЭЗҮ-ийг БОАЖЯ-ны 
захиалгаар “Хайдродизайн прожект” ХХК, “Монхидроконстракшн” ХХК, “Престиж 
инженеринг” ХХК-ийн түншлэл хийж, тус яамны Усны нөөцийн зөвлөлийн 2020 оны 12 
дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн байна.  

 

 
34 “Хөх морь” төсөл, “Хидро-Инженеринг” ХХК, 2019 он: 
35 Онги голын урсацыг нэмэгдүүлэх “Орхон-Онги” эко төслийн ТЭЗҮ, “Хайдродизайн прожект” ХХК, 2020 он. 

7. Усыг алсын зайд шилжүүлэх төслүүд – Говийн усан хангамж 

Хэрлэн Тооно 

хөндлүүрОрхон Онги 

хөндлүүр

Туул говь 

хөндлүүр

Орхон-Говь 

хөндлүүр
Хэрлэн Говь 

хөндлүүр
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7. УСНЫ ЭРЭЛТ-УС ХАНГАМЖИЙН ЗӨРҮҮГ АРИЛГАХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, 
ХУВИЛБАРУУДЫН ГИДРОЭКОНОМИК ШИНЖИЛГЭЭ  

7.1. Үнэлгээний аргачлал, баримтлах зарчим  

Усны эрэлтийг бууруулах, ус хангамжийг нэмэгдүүлэх боломжит шийдлүүд (Тайлангийн 6 
дугаар хэсэг) нь төсөв зардлын хувьд өөр хоорондоо ихээхэн зөрүүтэй, нийгэм, эдийн засаг, 
байгаль орчны нөлөөлөл, хүндрэл бэрхшээл зэргээрээ харилцан адилгүй учраас нийтлэг 
шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлгээ өгч, нэгдсэн нэг эрэмбэнд оруулах боломжгүй юм. Иймээс 
санал болгож буй шийдэл, арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд дараах 5 
ангиллаар багцлан, гидроэкономик шинжилгээ хийж, эрэмбэлсэн. Үүнд:  

1. Усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгах үзэл баримтлал (концепци)-ыг 
тодорхойлох;  

2. Шийдэл, арга хэмжээний гидроэкономик шинжилгээ; 

3. Технологийн шийдлүүдийн гидроэкономик шинжилгээний шалгуур үзүүлэлтүүд,  
эрэмбэлэл; 

4. Ашиглах боломжит газрын доорх усны ордуудын шалгуур үзүүлэлтүүд, эрэмбэлэл; 

5. Гадаргын усыг хуримтлуулан, шилжүүлэх ашиглах төслүүдийн шалгуур үзүүлэлтүүд, 
эрэмбэлэл; 

Гидроэкономик шинжилгээнд олон улсад аливаа төсөл, арга хэмжээний сонгон 
шалгаруулалтанд түгээмэл хэрэглэгддэг “Шийдвэр гаргахад жинлэгдсэн шалгууруудыг 
ашиглах”36-ын аргачлалыг тухайн шийдэл, технологи, арга хэмжээний онцлогт нийцүүлэн 
өөр өөр шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгон авч ашигласан.    

Үзэл баримтлал буюу авч үзэх дараалалаар шийдэл, технологи, арга хэмжээнүүдийг тус 
бүрд нь сонгож авсан шалгуур үзүүлэлтүүдээр, 1-10 оноогоор, дээр дурдсан аргачлал дагуу 
үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээнд шаардагдах нарийвчилсан судалгаа, үнэлгээ, тоон үзүүлэлт 
байхгүй учраас сонгож авсан шалгуур үзүүлэлтүүдийн нийт тооноос хамаарч жинлэх 
коэффициентийг тогтоосон.  Тухайлбал, нийт шалгуур үзүүлэлтийн тоо 3-аас дээшгүй бол 
1 оноо; 4-6 бол 2 оноо, 7-гаас дээш бол 3 оноо гэх мэтээр шалгуур үзүүлэлтийн тоо 
нэмэгдэх тусам утга нь өсөхөөр сонголтыг хийж, шалгуур үзүүлэлт бүрээр жинлэх аргаар 
хувааж тооцсон. 

Хамгийн сайн гэж үнэлэгдвэл 10 оноо, хамгийн муу нь 1 оноотой байх ба авсан оноог 
жинлэх коэффициентээр үржүүлж үнэлгээг гаргана. Үнэлгээний нийлбэр оноо хамгийн 
өндөртэй шийдэл, технологи, арга хэмжээ нь эхэнд нь эрэмбэлэгдэж, эхэлж хэрэгжинэ. 

7.2. Усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг бууруулах үзэл баримтлал (концепци) 

Өмнөд говийн бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн ус хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
судалгаа, үнэлгээний ажлууд янз бүрийн түвшинд нэлээд хийгдэж, хэд хэдэн хувилбараар 
хэрэгжүүлэхээр яригдаж байгаа боловч өнөөдрийг хүртэл шаардлага хангасан ТЭЗҮ 
хийгдээгүй, нэгдсэн шийдвэрт хүрээгүй, шийдэл хүлээсэн хэвээр байна.  

Сүүлийн жилүүдэд орон нутгийн удирдлага, иргэд, уул уурхай эрхлэгчид, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, усны салбарын эрдэмтэн судлаачдын дундах “уул уурхай-ус” 
тойрсон мэдээллийн хэт зөрүүтэй байдал, талуудын үл ойлголцол нь улам бүр нэмэгдэх 
хандлагатай болж байна. Үүний уршигаар Өмнөд говийн бүсийн уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн томоохон төслүүдийн хэрэгжилт саарч, тэр хэмжээгээр улс орны эдийн засаг 
удаашрах эрсдэл үүснэ.  Энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг алхам бол “Өмнөд говийн бүсийн 
уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгах үзэл баримтлал 
(концепци)”-ыг боловсруулж, оролцогч талуудаар хэлэлцүүлэн, холбогдох түвшинд 

 
36 Guidelines on Tender Evaluation using Weighted Criteria for Building Works and Services, (Procurement, Risk and 
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шийдвэр гаргаж, цаашид энэхүү үзэл баримтлалын дагуу төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж 
хэрэгжүүлэхээр бүх түвшинд санал нэгдэх нь чухал.    

Энэхүү гидроэкономик шинжилгээний хүрээнд хийсэн Өмнөд говийн бүсийн уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн усны эрэлтийн нарийвчилсан үнэлгээ, усны эрэлтийг бууруулах 
технологийн шийдэл (хуурай-нойтон технологи, хаягдлыг бүрэн усгүйжүүлэх технологи, 
тоосжилт дарахад кальцийн хлорид ашиглах гэх мэт)-үүд, ус хангамжийг нэмэгдүүлэх 
боломжит хувилбарууд (нөөц нь батлагдсан газрын доорх усны ордуудыг үргэлжлүүлэн 
болон шинээр ашиглах, томоохон голууд дээр усан цогцолбор байгуулж, гадаргын усыг 
хуримтлуулан ашиглах гэх мэт)-ыг хамтатган авч үзээд үндэслэн “Өмнөд говийн бүсийн уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг урт хугацаанд тогтвортой 
арилгах үзэл баримтлал (концепци)”-ыг зөвлөмж болгож байна.  

Энэ нь усны нөөцийн хомсдолтой, хуурайшил, цөлжилтөд ихээхэн өртсөн Өмнөд говийн 
бүс нутагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хүнд үйлдвэрийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ 
юуны түрүүнд ус бага хэрэглэдэг болон хуурай техгологиийг ашиглах, улмаар усыг 
цэвэршүүлж эргүүлэн болон дахин ашиглах шийдлийг сонгох шаардлагатай. Үүний дараа 
үйлдвэрлэл технилогийн хэрэгцээг хангах хамгийн ойр, ашиглахад байгаль орчин, 
нийгмийн сөрөг нөлөөлөл хамгийн багатай усны эх үүсвэр, газрын доорх усны ордыг 
ашиглах нь зүйтэй.  

Цаашид өөрсдийн өсөн нэмэгдэх хэрэгцээнд эрэлтийг тооцон хангах хувилбарыг 
тодорхойлно. Ингэхдээ гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах хувилбарыг авч үзэж, өсөн 
нэмэгдэх эрэлтийг хангах боломжийг нарийвчлан үзэх зэргээр тодорхойлогдоно. Энэхүү 
үзэл баримтлалаар Өмнөд говийн Таван толгой, Оюу Толгойн хүнд үйлдвэрийн бүсийн ус 
хангамжийн эрэлтийг бууруулах, хангамжийг нэмэгдүүлэх хувилбаруудыг нарийвчлан авч 
үзэв. Үүнд: 

• Усны эрэлтийг бууруулах чиглэлээр:  

1. Баяжуулах үйлдвэрүүдэд усны хэмнэлттэй технологи (баяжуулалтын хуурай-нойтон 
хосолсон технологи, хаягдлыг бүрэн усгүйжүүлэх технологи гэх мэт) ашиглаж, усны 
эрэлтийг бууруулах, эргэлтийн усны хэмжээг нэмэгдүүлэх;  

2. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрт усны хэмнэлттэй технологи (урьдчилан 
тооцоолоогүй усны хэмжээг бууруулах, үйлдвэрийн технологийн зарим дамжлагад 
хуурай/агаарын хөргөлтийн технологи ашиглах гэх мэт) ашиглаж, усны эрэлтийг 
бууруулах; 

3. Уурхайн зам талбайн тоосжилт дарахад кальцийн хлорид ашиглах; 

4. Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын цэвэрлэгээний түвшинг дээшлүүлэх 
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, дахин ашиглах усны хэмжээг нэмэгдүүлэх. 

• Ус хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр:  

1. Одоо ашиглагдаж байгаа газрын доорх усны ордуудыг үргэлжлүүлэн ашиглах (газрын 
доорх усны түвшний бууралтыг тогтмол хянах байнгын ажиллагаатай мониторингийн 
үр дүнд үндэслэгдэнэ); 

2. Гадаргын усыг хуримтлуулан, шилжүүлж ашиглах төсөл хэрэгжиж эхлэх хүртэлх 
хугацаанд усны эрэлтийн зөрүүг арилгахад санал болгож буй газрын доорх усны 
ордуудыг шинээр ашиглах (нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны шалгуур үзүүлэлтээр 
хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн газрын доорх усны ордоос эхэлж ашиглах); 

3. Гадаргын усны нөөцийг хуримтлуулан, шилжүүлж ашиглах (нийгэм, эдийн засаг, 
байгаль орчны шалгуур үзүүлэлтээр хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн төслөөс эхэлж 
хэрэгжүүлэх). 

Үзэл баримтлалд тусгасан шийдэл, технологи, арга хэмжээнүүдийг эдийн засаг, нийгэм,  
байгаль орчны нөлөөлөл гэсэн 3 ерөнхий шалгуур үзүүлэлтээр, сонгож авсан дээрх 
аргачлалын дагуу үнэлж, эрэмбэлсэн үр дүнг Хүснэгт 7.1-д оруулав. 
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Хүснэгт 7.1. Усны эрэлтийг бууруулах үзэл баримтлалын шалгуур үзүүлэлтүүд, эрэмбэ 

Усны эрэлтийг бууруулах 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Жинлэх 
коэффициент  

Баяжуулах 
үйлдвэрүүдэд 

усны 
хэмнэлттэй 
технологи 

(ZLD)ашиглах 

Зэсийн 
баяжмал 

боловсруулах 
үйлдвэрт усны 

хэмнэлттэй 
технологи 
ашиглах 

Тоосжилт 
дарахад 

кальцийн 
хлорид  
ашиглах 

Ахуйн бохир ус 
цэвэрлэх 

байгууламжуудын 
цэвэрлэгээний 

түвшинг 
дээшлүүлэх 

оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ 

Нийгмийн  
нөлөөлөл 

0.3 8 2.4 7 2.1 10 3 6 1.8 

Эдийн 
засгийн 

нөлөөлөл 
0.4 10 4 8 3.2 5 2 5 2 

Байгаль 
орчны 

нөлөөлөл 
0.3 10 3 10 3 9 2.7 10 3 

Нийт: 1   9.4   8.3   7.7   6.8 

Эрэмбэ: I II III IY 
  

Ус хангамжийг нэмэгдүүлэх 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Жинлэх 
коэффициент  

Одоо ашиглагдаж байгаа газрын 
доорх усны ордуудыг 
үргэлжлүүлэн ашиглах 

Газрын доорх 
усны 

ордуудыг 
шинээр 
ашиглах  

Гадаргын усны 
нөөцийг 

хуримтлуулан, 
шилжүүлж 
ашиглах 

оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ 

Нийгмийн  
нөлөөлөл 

0.3 8 2.4 8 2.4 8 2.4 

Эдийн 
засгийн 

нөлөөлөл 
0.4 10 4 8 3.2 6 2.4 

Байгаль 
орчны 

нөлөөлөл 
0.3 6 1.8 7 2.1 8 2.4 

Нийт: 1   8.2   7.7   7.2 

Эрэмбэ:   I   II   III 

Тайлбар: Уурхайн шүүрлийн усыг тоосжилт дарахад ашиглаж хэвшсэн учраас энд оруулаагүй. 

7.3. Технологийн шийдлүүдийн гидроэкономикийн шинжилгээ  

2020-2050 оны түвшинд өсөлтийн их хувилбараар үүсэх усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүү 
(20,227.4 мян. м3/жил)-г хангах зорилгоор санал болгож буй шийдэл, арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын гидроэкономикийн шинжилгээ (Hydroeconomic 
analysis)-г: 

• Усны эрэлтийг бууруулах санал болгож буй технологийн шийдлүүдийн; 

• Санал болгож буй газрын доорх усны ордуудын; 

• Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн гэж 3 ангилан тооцсон. 

Үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн усны эрэлтийг бууруулах, ус хангамжийг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн шийдлүүд (арга хэмжээнүүд)-ийн гидроэкономикийн шинжилгээний дэлгэрэнгүйг 
дээрх ангиллын дагуу багцлан Хавсралт А, Хүснэгт А-1-д оруулав. 
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7.3.1. Технологийн шийдлүүдийн зардал, үр ашиг 

Санал болгож буй технологийн шийдэл, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
зардал, эдийн засгийн үр ашгийн тойм тооцооны үр дүнг дараах Хүснэгт 7.2-т оруулав. 

Хүснэгт 7.2. Технологийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, үр ашгийн тойм  

д.д. Төслийн нэр 
Шийдэл, арга 

хэмжээ 

Нийт 
хөрөнгө 

оруулалт, 
сая ам.$ 

Үйл 
ажиллагааны 

зардал,  
сая ам.$ 

Жил 
бүрийн 

эквивалент 
зардал*,  

ам.$ 

Нэмэгдэх/ 
хэмнэгдэх 
зардал**, 
сая ам.$ 

Нэмэгдэх/ 
хэмнэгдэх 

усны 
хэмжээ, 

мян.м3/жил 

Зардал, 
ашгийн 
харьцаа 

***, 
ам.$/м3 

1 

ЭТТ, Нүүрс 
баяжуулах 

үйлдвэр  (30 
сая тн) 

Хуурай-нойтон 
хосолсон 
технологи  

464.46 19.98 74.54 -40.30 3,913 -10.30 

2 

ТТ, Нүүрс 
баяжуулах 

үйлдвэр (8 сая 
тн) 

123.86 5.33 19.88 -10.75 1,043 -10.30 

3 

Зэсийн 
баяжмал 

боловсруулах 
үйлдвэр 

Усны 
хэмнэлттэй 
технологи  

0.20 0.014 0.036 0.036 1,218 0.03 

4 
ОТ Баяжуулах 

үйлдвэр 

Хаягдлыг бүрэн 
усгүйжүүлэх 

технологи (ZLD) 
1.50 0.07 0.23 0.23 378 0.61 

5 
Цанхийн баруун 

уурхай 

Тоосжилт 
дарахад 
кальцийн 

хлорид ашиглах 

4.81 0    0.55 0.54 454 1.19 

6 
Цанхийн баруун 

уурхай 
7.26  0    0.82 0.82 686 1.19 

7 
Бор тээгийн 

уурхай 
2.10  0    0.24 0.24 198 1.19 

8 
Таван толгой 

уурхай 
1.23  0    0.14 0.14 117 1.19 

9 
Ухаа худаг 

уурхай 
1.48  0    0.17 0.17 140 1.19 

10 
Баруун наран, 
Цайхар худаг 

уурхай 
1.23  0   0.14 0.14 117 1.19 

11 
Оюу толгой  ил 

уурхай 
3.70  0   0.42 0.42 350 1.19 

12 
ЭР, Цогтцэций 

сумын цэвэрлэх 
байгууламж 

Цэвэрлэх 
байгууламжийн 
цэвэрлэгээний 
түвшинг 
дээшлүүлэх   

0  0.95 0.95 0.95 474 2.00 

13 
ЭТТ, Цэвэрлэх 

байгууламж 
0.42 0.11 0.15 0.15 53 2.87 

14 
ОТ, Цэвэрлэх 

байгууламжууд 
0  4.62 4.62 4.62 545 8.48 

Нийт: 612.3 31.1 102.9 -42.6 9,686   

15 Бүх уурхай  0 0 0 0 1,156 0.0 

Тайлбар: 

• Эквивалент зардал*-д зөвхөн тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг тооцов. 

• Нэмэгдэх/ хэмнэгдэх зардал** нь тухайн технологийг хэрэгжүүлснээр гарах зардлын өөрчлөлтийг 
илэрхийлнэ. 

• Зардал, ашгийн харьцаа*** нь арга хэмжээний үр ашиг ба зардлын өнөөгийн үнэ тус бүрийн харьцааг 
илэрхийлнэ. 

Технологийн шийдлүүдийн гидроэкономик шинжилгээний үр дүнгээр тоосжилт дарахад 
кальцийн хлорид ашиглах нь органик нэгдэл ашигласнаас эдийн засгийн хувьд үр ашигтай 
байгаа учраас тоосжилт дарах усны эрэлтийг бууруулах технологийн шийдэлд зөвхөн 
кальцийн хлорид ашиглах аргыг санал болгосон (Хавсралт А, Хүснэгт А-1). 

Дээрх тойм тооцооллоос үзэхэд 2030-2050 оны түвшинд өсөлтийн их хувилбараар усны 
эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгахад чиглэсэн технологийн шийдэл (арга хэмжээнүүд)-
үүдийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд нийт 612.3 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт шаардагдах 
бөгөөд жил бүрийн эквивалент зардал 102.9 сая ам.доллар, технологийн шийдлүүдийг 
хэрэгжүүлснээр гарах эдийн засгийн цэвэр хэмнэлт 42.6 сая ам.доллар байна.  
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Санал болгож буй технологийн шийдлүүдийн гидроэкономик шинжилгээний дэлгэрэнгүйг 
Хавсралт А, Хүснэгт А-1-ээс үзнэ үү.  

7.3.2. Технологийн шийдлүүдийн шалгуур үзүүлэлтүүд, эрэмбэ, хэмнэх усны тооцоо  

Усны эрэлтийг бууруулах дээрх технологийн шийдлүүдийг бүрэн хэрэгжүүлснээр хэмнэх 
боломжтой усны тойм тооцоог Хүснэгт 7.3-д оруулав.   

Хүснэгт 7.3. Технологийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлснээр хэмнэх усны тойм тооцоо   

 

Дээрх тойм тооцооллоос үзэхэд, санал болгож буй технологийн боломжит шийдлүүдийг 
бүрэн (100%) хэрэгжүүлсэн тохиолдолд 2030-2050 оны түвшинд үүсэх усны эрэлт-ус 
хангамжийн хамгийн их зөрүү (20,227.4 мян.м3/жил)-г 47.9 %-иар буюу 9,896.6 мян.м3/жил- 
ээр багасах боломжтой. Санал болгож буй дээрх технологийн шийдлүүдийг бүрэн 
хэрэгжүүлснээр хэмнэх усны хэмжээ болон уурхайн олборлолттой уялдаж нэмэгдэх 
шүүрлийн усыг оруулаад тооцоход усны эрэлт- ус хангамжийг зөрүүг 54% хүртэл бууруулах 
буюу 10,842.6 мян.м3 усыг хэмнэх боломжтой гэсэн тооцоо гарсан.     

Усны эрэлтийг бууруулах технологийн шийдлүүд (Тайлангийн 6.1 дүгээр хэсэг)-ийг олон 
улсын болон Монгол Улсын зах зээлд нэвтэрсэн байдал, төсөл хэрэгжүүлэгчийн санал, 
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны нөлөөлөл гэсэн 6 шалгуур үзүүлэлтээр (Хүснэгт 7.4), 
сонгож авсан аргачлалын дагуу үнэлж, эрэмбэлсэн үр дүнг Хүснэгт 7.5-д оруулав.  

Хүснэгт 7.4. Технологийн шийдлүүдийн шалгуур үзүүлэлтүүд 

д.д. Шалгуур үзүүлэлт Оноо 
Жинлэгдэх 

коэффициент 

1 Олон улсад нэвтэрсэн байдал 1-10 0.2 

2 Монгол Улсад нэвтэрсэн байдал 1-10 0.4 

3 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн санал санаачилга 1-10 0.2 

4 Нийгмийн  нөлөөлөл 1-10 0.3 

5 Эдийн засгийн нөлөөлөл 1-10 0.5 

6 Байгаль орчны нөлөөлөл 1-10 0.4 

 

 

 

д.д. Шийдэл / технологи

Хэмнэх усны 

хэмжээ, 

мян.м
3
/жил

1 НБҮ-үүдэд хуурай-нойтон хосолсон технологи ашиглах 4,956.3

2 Тоосжилт дарахад кальцийн хлорид ашиглах 2,062.2

3
Баяжуулах үйлдвэрүүдэд хаягдлыг бүрэн усгүйжүүлэх технологи (ZLD-

Zero liquid Discharge) суурилуулах 
378.4

4

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр (урьдчилан тооцоолоогүй ус,

эрдэсгүйжүүлсэн ус, тоног төхөөрөмжийн хөргөлт, цэвэрлэгээ, ШТС-д

ашиглах ус)-ийн эрэлтийг бууруулах

1,218.0

5
Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудад цэвэрлэгээний түвшинг

дээшлүүлэх технологи нэвтрүүлэх  
1,071.7

9,686.6

6 Уурхайн шүүрлийн ус нэмэгдэх (уурхайн олборлолттой уялдаж) 1,156.0

10,842.6

Технологийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлснээр хэмнэх усны нийт хэмжээ:

Хэмнэх усны нийт хэмжээ (шүүрлийн усыг оруулаад):
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Хүснэгт 7.5. Технологийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх эрэмбэ 

  

7.4. Санал болгож буй газрын доорх усны ордуудын гидроэкономикийн 
шинжилгээ 

Тайлангийн 6.2.1 дүгээр хэсэгт Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны эрэлтийг 
хангахад ашиглах боломжит газрын доорх усны 20 ордыг сонгож оруулсан (Хүснэгт 6.4, 
Зураг 6.1, 6.2). Ингэхдээ одоо ашиглагдаж байгаа газрын доорх усны ордуудыг 
үргэлжлүүлэн ашиглах, гадаргын усыг хуримтлуулан, шилжүүлж ашиглах төсөл хэрэгжиж 
эхлэх хүртэлх хугацаанд усны эрэлтийн зөрүүг арилгахад санал болгож буй газрын доорх 
усны ордуудыг шинээр ашиглах (судалгааны түвшин, ашиглалтын нөөц, байгаль орчны 
нөлөөлөл, Таван толгой орд газраас алслагдсан байдал зэрэг шалгуур үзүүлэлтээр 
хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн газрын доорх усны ордоос эхэлж ашиглах) үзэл баримтлалыг 
тайлангийн 7.2-д тодорхойлсон. 

Эдгээр газрын доорх усны ордууд нь судлагдсан түвшин (ТЭЗҮ, зураг төсөл, БОНҮ хийгдэж 
ашиглалтанд бэлэн болсон эсэх), ашиглалтын нөөцийн хэмжээ, Таван толгой болон Оюу 
толгой  уурхайгаас алслагдсан байдал зэргээрээ харилцан адилгүй учраас эхний ээлжинд 
аль ордыг ашиглахыг тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлж, эрэмбэлэх нь чухал.  

7.4.1. Газрын доорх усны ордуудын зардал, үр ашиг 

2030-2050 оны түвшинд усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгахад баримтлах үзэл 
баримтлал (Тайлангийн 7.2 дахь хэсэг, Хүснэгт 7.1)-ын хүрээнд газрын доорх усны 
ордуудыг ашиглахад шаардагдах хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны зардал, зардал, үр 
ашгийн харьцааг тоймлон тооцсон үр дүнг Хүснэгт 7.6-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 7.6. Газрын доорх усны ордуудыг ашиглах зардал, үр ашгийн тооцоо 

Эрэмбэ Ордын нэр 

Нийт 
хөрөнгө 

оруулалт, 
сая $  

Үйл 
ажиллагааны 
зардал, сая $ 

Жил бүрийн 
эквивалент 
зардал, сая 

$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

зардал,        
сая $ 

Усны эрэлтийг 
хангахад 

нэмэлтээр 
ашиглах 

боломжит усны 
нөөц, мян.м3/жил 

Зардал, 
ашгийн 

харьцаа,  
ам.$/м3 

1 Гүний хоолой 157.829 7.210 24.598 24.598 13,085.50 1.88 

2 
Балгасын улаан 

нуур 
155.816 7.159 24.325 24.325 12,746.50 1.91 

оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ

Олон улсад 

нэвтэрсэн 

байдал

0.2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1.6 8 1.6

Монгол Улсад 

нэвтэрсэн 

байдал

0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 8 3.2 1 0.4 3 1.2

Төсөл 

хэрэгжүүлэгчийн 

санал 

санаачилга

0.2 9 1.8 7 1.4 6 1.2 8 1.6 3 0.6 4 0.8

Нийгмийн  

нөлөөлөл
0.3 7 2.1 7 2.1 7 2.1 5 1.5 6 1.8 7 2.1

Эдийн засгийн 

нөлөөлөл 
0.5 8 4 8 4 8 4 7 3.5 9 4.5 5 2.5

Байгаль орчны 

нөлөөлөл
0.4 10 4 10 4 10 4 4 1.6 10 4 10 4

Нийт: 2 14.3 13.9 13.7 13.4 12.9 12.2

I II III IY Y YI

I IY III II Y YI
Зардал, ашгийн 

харьцаагаар 

Тоосжилтыг 

дарахад 

кальцийн 

хлорид 

ашиглах

Ахуйн бохир ус 

цэвэрлэх 

байгууламжуудын 

цэвэрлэгээний 

түвшинг 

дээшлүүлэх 

технологи 

нэвтрүүлэх

Эрэмбэ:

Шалгуур 

үзүүлэлт

Жинлэх 

коэффициент 

Төлөвлөгдөж 

буй нүүрс 

баяжуулах 

үйлдвэрүүдэд 

хуурай-нойтон 

хосолсон 

технологи 

ашиглах

Баяжуулах 

үйлдвэрүүдэд 

хаягдлыг бүрэн 

усгүйжүүлэх 

технологи 

(ZLD) 

нэвтрүүлэх

Зэсийн 

баяжмал 

боловсруулах 

үйлдвэрт 

усны 

хэмнэлттэй 

технологи 

нэвтрүүлэх

Тоосжилтыг 

дарахад 

уурхайн 

шүүрлийн ус 

ашиглах
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Эрэмбэ Ордын нэр 

Нийт 
хөрөнгө 

оруулалт, 
сая $  

Үйл 
ажиллагааны 
зардал, сая $ 

Жил бүрийн 
эквивалент 
зардал, сая 

$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

зардал,        
сая $ 

Усны эрэлтийг 
хангахад 

нэмэлтээр 
ашиглах 

боломжит усны 
нөөц, мян.м3/жил 

Зардал, 
ашгийн 

харьцаа,  
ам.$/м3 

3 
Загийн усны 
хоолой (I, II 

хэсэг) 
26.000 1.000 3.864 3.864 2,002.50 1.93 

4 Борзонгийн говь 144.65 6.873 22.809 22.809 10,945.80 2.08 

5 

Бүгтийн хоолой, 
Таван сухай 

хоолой, Хүрмэн 
сумын төв 

111.533 5.812 18.100 18.100 6,808.60 2.66 

6 Ханбогд 19.352 1.014 3.146 3.146 1.17 2.70 

7 

Тэсгэний 
хоолой, 

Байшинт, 
Баянмөнхийн 
хоолой, Далай 

булаг 

175.015 6.547 25.828 25.828 9,271.30 2.79 

8 Цагаан цав 487.000 22.000 75.652 75.652 25,228.80 3.00 

9 Таван-Алд 53.087 3.115 8.964 8.964 2,459.80 3.64 

10 
Наймантын 

хотгор 
61.662 3.928 10.721 10.721 2,360.70 4.54 

11 
Наймдайн 

хөндий 
59.484 3.832 10.385 10.385 2,218.80 4.68 

12 Даланзадгад 28.556 2.21 5.356 5.356 751.70 7.13 

13 Зайрмагтай 27.435 2.123 5.146 5.146 722.20 7.13 

14 Хармагтай 83.796 6.407 15.639 15.639 2,179.10 7.18 

15 
Гурамсангийн 

хоолой 
12.517 0.997 2.376 2.376 299.60 7.93 

16 Мандах 53.758 4.281 10.203 10.203 1,286.70 7.93 

Нийт: 1,657.490 84.508 267.112 267.112 92,368.77   

 
Цагаан цавын газрын доорх усны ордыг ашиглахад шаардагдах зардлыг УУХҮЯ-ны 
Төслийн нэгжээс 2019 онд боловсруулсан “Цагаан цавын газрын доорх усны ордоос Зэсийн 
баяжмал боловсруулах үйлдвэр хүртэл ус дамжуулан татах ажлын урьдчилсан Техник, 
эдийн засгийн үндэслэлийн төсөөлсөн төсөл, төсөв”-т тусгасан зардлыг үндэслэл болгон 
авсан. Тэхдээ тус баримт бичигт Цагаан цавын газрын доорх усны ордоос зөвхөн 
төлөвлөгдөж буй Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн эрэлтийг хангахад зориулж 
220 л/с ус татахаар төлөвлөсөн байдаг. Харин бид Таван толгой, Оюу толгойн  бүсэд 2030-
2050 оны түвшинд үүсэх усны эрэлт-ус хангамжийн хамгийн их зөрүүг арилгахын тулд 
Цагаан цавын газрын доорх усны ордоос 800 л/с (батлагдсан ашиглалтын нөөц) ус татан 
авч ашиглахаар тооцсон тул шаардагдах зардлыг харгалзах коэффициентээр өсгөж 
тооцсон.        

Загийн усны хоолойн газрын доорх усны ордыг ашиглахад шаардагдах зардлыг “Престиж 
инженеринг” ХХК-ийн 2019 онд боловсруулсан “Загийн усны хоолойн газрын доорх усны 
ордоос Эрдэнэс Тавантолгойн уурхай хүртэл ус татах шугам хоолойн техник, эдийн засгийн 
үндэслэл”-д тооцсоноор авсан. Эндээс үзэхэд эхний ээлжинд ашиглах боломжит Цагаан 
цав, Загийн усны хоолойн газрын доорх усны ордуудыг ашиглахад нийт 513.0 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалтын зардал гарахаар байна.  

Газрын доорх усны бусад ордуудын хувьд 2030 Усны Нөөцийн Бүлгээс 2016 онд 
боловсруулсан “Ус хангамж, усны эрэлтийн зөрүүг арилгах эрэмбэлсэн шийдлүүд, 
Монголын говийн нүүрсний уурхайн бүс нутгуудад хийсэн усны эдийн засгийн шинжилгээ”-
нд тооцсон газрын доорх усны ордуудыг ашиглах тойм зардлыг жишиг болгон, үнийн 
индексийг 2020 оноор тооцож оруулсан. Одоо ашиглагдаж байгаа болон санал болгож буй 
газрын доорх усны нийт ордуудын гидроэкономик шинжилгээний дэлгэрэнгүйг Хавсралт А, 
Хүснэгт А-1-ээс үзнэ үү. 
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7.4.2. Газрын доорх усны ордуудын ашиглалтын эрэмбэ, шалгуур үзүүлэлтүүд 

Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн ус хангамжинд ашиглах боломжтой, сонгож 
авсан газрын доорх усны 20 ордоос Оюу толгойн уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн ус 
хангамжинд ашиглагдаж байгаа Гүний хоолой, Ухаа худаг уурхай, баяжуулах үйлдвэр, 
цахилгаан станц, Цогтцэций сумын төвийн ус хангамжинд ашиглагдаж байгаа Наймантын 
хотгор, Наймдайн хөндий, Даланзадгад хотын ус хангамжинд ашиглагдаж байгаа 
Даланзадгад, Ханбогд сумын төвийн ус хангамжинд ашиглагдаж байгаа Ханбогд, Эрдэнэс 
Тавантолгой уурхайн ус хангамжинд ашиглахаар урьдчилан төлөвлөж байгаа Загийн усны 
хоолой гэсэн 5 ордоос бусдад нь ТЭЗҮ, зураг төсөл хийгдээгүй. Энэхүү үнэлгээний хүрээнд 
өнөөгийн түвшинд байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгон 
авч, үнэлгээнд ашиглав (Хүснэгт 7.7).  

Хүснэгт 7.7. Газрын доорх усны ордуудын шалгуур үзүүлэлтүүд  

    

Ашиглах боломжит газрын доорх усны ордуудыг сонгож авсан дээрх шалгуур 
үзүүлэлтүүдээр үнэлж, эрэмбэлсэн үр дүнг Хүснэгт 7.8-д оруулав.     

Хүснэгт 7.8. Газрын доорх усны ордуудын ашиглалтын эрэмбэ   

Газрын 
доорх усны 

ордууд  

Судалгааны 
түвшин 

Ашиглалтын 
нөөц 

Байгаль 
орчны 

нөлөөлөл 

ТТ 
уурхайгаас 
алслагдсан 

зай 

Үнэлгээ Эрэмбэ 
Зардал, 
ашгийн 

харьцаагаар  

Гүний хоолой* 5.0 6.0 6.0 3.0 20.0 I" I 

Наймантын 
хотгор 

5.0 4.8 6.0 3.0 18.8 I" X 

Наймдайн 
хөндий 

5.0 4.8 6.0 3.0 18.8 I" XI 

Цагаан цав 4.5 6.0 2.4 0.2 13.1 II VIII 

Загийн усны 
хоолой           

(I, II хэсэг) 
4.5 3.6 2.4 2.4 12.9 III III 

д.д Оноо
Жинлэх 

коэффициент 

Ашиглалтын нөөц нь батлагдсан, ТЭЗҮ,

зураг төсөл, БОНБНҮ хийгдсэн 
9 - 10

Ашиглалтын нөөц нь батлагдсан,

урьдчилсан зураг төсөл хийгдсэн, төсөвт

өртгийн тойм тооцоо хийгдсэн     

7 - 8

Ашиглалтын нөөц нь батлагдсан 5 - 6

Зөвхөн таамаг нөөц нь батлагдсан 3 - 4

Нөөц батлагдаагүй 1 - 2

400 л/с –ээс дээш 9 - 10

100-400 л/с 7 - 8

50-100 л/с 5 - 6

< 50 л/с 3 - 4

Таамаг нөөцтэй 1 - 2

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 

хийгдсэн
6 - 10

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд орсон 4 - 5

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 

хийгдээгүй
1 - 3

50 км дотор 9 - 10

50-100 км- т 7 - 8

100-150 км-т 5 - 6

150-200 км-т 3 - 4

> 200 км 1 - 2

3

Байгаль 

орчны 

нөлөөлөл

0.6

4

ТТ уурайгаас 

алслагдсан 

зай

0.3

Шалгуур үзүүлэлт

1
Судалгааны 

түвшин
0.5

2
Ашиглалтын 

нөөц
0.6
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Газрын 
доорх усны 

ордууд  

Судалгааны 
түвшин 

Ашиглалтын 
нөөц 

Байгаль 
орчны 

нөлөөлөл 

ТТ 
уурхайгаас 
алслагдсан 

зай 

Үнэлгээ Эрэмбэ 
Зардал, 
ашгийн 

харьцаагаар  

Борзонгийн 
говь 

3.0 4.8 2.4 1.8 12.0 IY IV 

Балгасын 
улаан нуур 

3.0 6.0 0.6 2.4 12.0 IY II 

Даланзадгад** 4.0 2.4 2.4 3.0 11.8 Y XII 

Ханбогд*** 4.0 2.4 2.4 3.0 11.8 Y VI 

Хармагтай 3.0 3.6 2.4 2.4 11.4 YI XIV 

Таван-Алд 3.0 3.6 2.4 1.8 10.8 YII IX 

Баянмөнхийн 
хоолой 

2.0 4.8 2.4 1.2 10.4 YIII VII 

Бүгтийн 
хоолой 

2.0 4.8 2.4 1.2 10.4 YIII - 

Тэсгэний 
хоолой 

3.0 3.6 2.4 1.2 10.2 IX VII 

Байшинтын 
хоолой 

3.0 3.6 2.4 1.2 10.2 IX VII 

Хүрмэн сумын 
төв 

3.0 3.6 2.4 1.2 10.2 IX V 

Зайрмагтай 3.0 2.4 2.4 2.4 10.2 IX XIII 

Гурамсангийн 
хоолой 

3.0 2.4 2.4 2.4 10.2 IX XVI 

Мандах 3.0 2.4 2.4 1.6 9.4 X XV 

Далай булаг 3.0 2.4 2.4 1.2 9.0 XI VII 

Таван сухай 
хоолой 

3.0 2.4 2.4 1.2 9.0 XI V 

Нарийн заг 2.0 1.2 2.4 1.8 7.4 XII - 

Зээг сухайн 
хонхор 

2.0 1.2 2.4 1.8 7.4 XII - 

Галбын говь 2.0 1.2 2.4 1.2 6.8 XIII - 

Онгийн их 
улаан нуур 

2.0 1.2 2.4 1.2 6.8 XIII - 

Тайлбар:  

• Гүний хоолой* газрын доорх усны орд нь Оюу толгойн  ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглагддаг 
учраас үнэлгээнд Оюу толгой  уурхайгаас алслагдсан зайг (50 км):    

• Даланзадгад** газрын доорх усны орд нь Даланзадгад хотын ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглагддаг 
тул үнэлгээнд Даланзадгадаас алслагдсан зайг;  

• Ханбогд*** газрын доорх усны орд нь Ханбогд сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглагддаг 
тул үнэлгээнд Ханбогдоос алслагдсан зайг тус тус ашигласан.  

2030-2050 оны түвшинд үүсэх усны хамгийн их эрэлт (59,066.9 мян.м3/жил)-г бууруулах, ус 
хангамжийг нэмэгдүүлэх, санал болгож буй үзэл баримтлал (Тайлангийн 7.2 дахь хэсэг, 
Хүснэгт 7.1)-д тусгасан технологийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлээгүй, гадаргын усыг 
шилжүүлэн ашиглах төсөл хэрэгжээгүй нөхцөлд одоо хэрэгжиж байгаа болон төлөвлөгдөж 
буй томоохон төслүүдийг зогсоохгүй, үргэлжлүүлэхэд газрын доорх усны ордуудыг 
ашиглахаас өөр арга зам байхгүй гэдгийг энд онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй. Тэхдээ энэ нь    
усны эрэлтийг бууруулах технологийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх, гадаргын усыг шилжүүлэн 
ашиглах төсөл хэрэгжих хүртэл хугацаанд, эхний ээлжинд авах арга хэмжээ болно.    

Өмнөговь аймгийн нутагт орших, нөөц нь тогтоогдсон газрын доорх усны ордуудаас уул 
уурхайн ус хангамжинд ашиглагдаж байгаа Гүний хоолой, Наймантын хотгор, Наймдайн 
хөндийн газрын доорх усны ордуудаас гадна Загийн усны хоолой, Борзонгийн говь, 
Балгасын улаан нуур гэсэн газрын доорх усны 3 орд эхэнд эрэмбэлэгдсэн.  

Загийн усны хоолойн газрын доорх усны ордыг Эрдэнэс Таван толгойн уурхайд ашиглахаар 
ТЭЗҮ, зураг төсөл хийгдсэн учраас эдгээрт нэмэлт зардал шаардахгүйгээр эх үүсвэрийн 
худгууд гаргах, ус татах шугам хоолой тавих зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлыг шууд эхлэх 
боломжтойгоороо давуутай. Гэвч Загийн усны хоолойн газрын доорх усны батлагдсан 
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ашиглалтын нөөц 63.5 л/с нь усны эрэлтийг хангахад хүрэлцэхгүй учраас энэ дээр 
нэмэлтээр Өмнөговь аймагт тогтоогдсон газрын доорх усны ордуудаас дараагийн эрэмбэд 
байгаа Борзонгийн говь (347.1 л/с)-ийн газрын доорх усны ордыг ашигласан ч 2040-2050 
онд үүсэх усны хамгийн их эрэлтийг хангахад мөн хүрэлцэхгүй юм.  

Балгасын улаан нуурын газрын доорх цэнгэг усны орд нь говийн экосистемийн чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг учраас уул уурхайд ашиглуулахгүй байх зорилгоор 2010 онд Монгол 
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гарсан. Уг зөвлөмжийг үндэслэн 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 2010 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 132/A дугаар 
тогтоолоор орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан. Иймээс энэхүү үнэлгээний хүрээнд 
Балгасын улаан нуурын газрын доорх цэнгэг усны ордыг уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
зориулалтаар  ашиглахгүй байх, шаардлагатай тохиолдолд ирээдүйд зөвхөн хүн амын ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн гол нөөц болгон ашиглах боломжтой гэж үзсэн болно.  

Нэгэнт үүсээд байгаа дээрх нөхцөл байдлыг харгалзан Өмнөд говийн бүсийн уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн ус хангамжинд эхний ээлжинд ашиглах газрын доорх усны ордуудаас авч 
ашиглах боломжит усны хэмжээг тооцож, ашиглалтын зориулалтыг урьдчилсан байдлаар 
тодорхойлов (Хүснэгт 7.9).  

Хүснэгт 7.9. Газрын доорх усны нөөцөөр усны эрэлтийг хангах тооцоо  

д.д. 
Газрын 
доорх 

усны орд 

Ашиглалтын нийт 
нөөц 

Эрэлтийг хангахад 
нэмэлтээр ашиглах Ашиглалтын зориулалт 

 л/с мян.м3/жил мян.м3/жил 

1 
Гүний 

хоолой 
918.0 28,950.0 13,085.5 

ОТ -н ус хангамжинд 
ашиглагдаж байгаа. 

2 
Наймантын 

хотгор 
117.0 3,689.7 2,360.7 Ухаа худаг цогцолбор, 

Цогтцэций сумын төвийн ус 
хангамжинд ашиглагдаж 
байгаа. 

3 
Наймдайн 

хөндий 
112.5 3,547.8 2,218.8 

4 Цагаан цав  800.0 25,228.8 25,228.8 

Төлөвлөгдөж буй Зэсийн 
баяжмал боловсруулах 
үйлдвэр, уурхайнууд, нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрүүдийн ус 
хангамжинд ашиглаж болох 
юм. 

5 
Загийн 
усны 

хоолой 
63.5 2,002.5 2,002.5 

Төлөвлөгдөж буй 450 МВт 
Цахилгаан станцын ус 
хангамжинд ашиглаж болох 
юм.  

Нийт: 2,011.0 63,418.9 44,896.3   

Тооцооллын үр дүнгээр, Таван толгой, Оюу толгойн  бүс дэх уул уурхайн ус хангамжинд 
ашиглагдаж байгаа Гүний хоолой, Наймантын хотгор, Наймдайн хөндийн газрын доорх 
усны ордуудаас гадна Цагаан цав, Загийн усны хоолой гэсэн газрын доорх усны 2 орд 
(эрэмбэлэгдсэн дарааллаар)-ыг шинээр ашигласнаар 2030-2050 онд үүсэх усны хамгийн 
их эрэлтийг хангах боломжтой болно.  

Хэдийгээр Гүний хоолой, Наймантын хотгор, Наймдайн хөндийн газрын доорх усны 
ордуудын батлагдсан ашиглалтын нөөц нь Оюу толгой  болон Ухаа худаг уурхайн 
цогцолборын усны эрэлтийг хангахад хүрэлцээтэй байгаа ч, төлөвлөгдөж байгаа бусад 
томоохон төслүүдийн усны эрэлтийг хангахад эдгээр газрын доорх усны ордуудаас ус авч 
ашиглах хувилбарыг энэхүү үнэлгээнд оруулж тооцоогүй болно.     

Газрын доорх усны дээрх ордуудаас авч ашиглах боломжит усны нийт хэмжээ 63,418.9 
мян.м3/жил буюу усны хамгийн их эрэлт (59,066.9 мян.м3/жил)-ээс 7.5 %-иар их байгаа ч 
2050 он хүртэлх 30 гаруй жилийн хугацаанд одоогоор төлөвлөгдөөгүй шинэ ус ашиглагчид 
нэмэгдэх зэрэг урьдчилан тооцоолох боломжгүй, онцгой нөхцөл байдал үүсэхэд ашиглах 
боломжтой гэж үзээд тооцооллыг хэвээр үлдээсэн.    
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7.5. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн эдийн засгийн 
шинжилгээ 

Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны эрэлтийг хангахын тулд Орхон, Хэрлэн, 
Туул, Сэлэнгэ зэрэг томоохон голууд дээр усан цогцолбор байгуулж, гадаргын усыг 
хуримтлуулан говийн бүсэд шилжүүлэн ашиглах чиглэлээрх судалгаануудыг эмхтгэн, 
холбогдох боловсруулалт хийсэн “Хөх морь” төслийн талаар энэхүү тайлангийн 6.2.2-д 
дэлгэрэнгүй оруулсан.  

“Хөх морь” төслийн хүрээнд нийт 12 томоохон гол дээр 33 байршилд усан цогцолбор 
байгуулахаар урьдчилсан тооцоо, судалгаа хийж, тэдгээрийг зориулалт, эрэлт хэрэгцээ, 
судалгаа, боловсруулалтын түвшин, нийгмийн ач холбогдол, байгаль орчны нөлөөлөл, 
эрсдэл, хөрөнгө оруулалт (зөвхөн боомт байгуулахад шаардагдах зардлыг тооцсон), үр 
ашгийн төсөөлөл зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдээр эрэмбэлсэн байдаг.  

“Хөх морь” төслийн судалгаанд хамрагдсан “Сэлэнгэ-Говь” төслийн санал нь Сэлэнгэ голын 
татмын газрын доорх усыг говийн бүс рүү татаж ашиглах хувилбар учраас гадаргын усыг 
шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн үнэлгээнд хамруулаагүй.   

Энэхүү үнэлгээнд гадаргын усыг хуримтлуулан, говийн бүсэд шилжүүлэн ашиглах Орхон-
Онги, Орхон усан цогцолбор (хуучин нэрээр Орхон-Говь), Хэрлэн-Тооно, Хэрлэн усан 
цогцолбор (хуучин нэрээр Хэрлэн-Говь), Туул-Хустай-Говь гэсэн 5 төслийг хамруулсан. 
Үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн мэдээ мэдээллийн эх сурвалжийг дараах хүснэгтэнд 
үзүүлэв. 

Хүснэгт 7.10. Гадаргын усыг ашиглах төслүүдийн мэдээллийн эх сурвалж 

д.д. Судалгааны нэр 
Судалгаа хийсэн 

байгууллага 
Он 

1 “Хөх морь” төсөл 

“Хидро-Инженеринг” ХХК, 
ШУТИС, БАС-ийн Усны 
барилга байгууламжийн 
судалгаа хөгжлийн төв 

2019 

2 Peer Review of Orkhon-Gobi Water Transfer 

2030 Water Resources Group, 
Amec Foster Wheeler 

Environment & Infrastructure UK 
Limited. 

2016 

3 

Хэрлэн гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус 
хуримтлуулах усан сан байгуулан голын 
экологийн чадамжийг сайжруулах “Хэрлэн-
Говь” төслийн Техник, эдийн засгийн 
урьдчилсан судалгаа 

“Престиж Инженеринг” ХХК 2015 

4 

“Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус 
хуримтлуулах сан байгуулах төсөл”-ийн ТЭЗҮ-
ийн ажлын даалгавар боловсруулах 
судалгааны тайлан 

“Престиж Инженеринг” ХХК 2014 

5 

“Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус 
хуримтлуулах сан байгуулах төсөл” Байгаль 
орчин, нийгэм, санхүү эдийн засгийн анхан 
шатны судалгааны тайлан (Report on initial 
economic, financial, environmental and social 
screening) 

“Престиж Инженеринг” ХХК 2014 

6 
Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолбор төслийн 
хүрээнд бүс нутаг хооронд ус тээвэрлэх 
боломжийн судалгаа, ТЭЗҮ-ийн зураг төсөл 

“Монхидроконстракшн” ХХК 2014 

7 
Study on Herlen River Basin Water Supply, 
(Herlen-Gobi) Project in Mongolia 

CTI Engineering Co., Ltd., and 
Toyo Development Consultants 

Co., Ltd. (JETRO) 
2007 

8 “Хэрлэн-Говь” төслийн анхан шатны судалгаа “Престиж Инженеринг” ХХК 2003 
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7.5.1. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн зардал, үр ашиг 

Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн эдийн засгийн шинжилгээнд дээрх 
хүснэгтэнд үзүүлсэн мэдээллийн эх сурвалжуудаас тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах нийт хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны зардал зэрэг эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийг суурь мэдээлэл болгон ашигласан.  

Хүснэгт 7.11. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн зардал, үр ашгийн тойм  

д.д. Төслийн нэр 

Нийт 
хөрөнгө 

оруулалт, 
сая ам.$ 

Үйл  
ажиллагааны 

зардал,         
сая ам.$ 

Жил 
бүрийн 

эквивалент 
зардал,        

сая $ 

Усны 
эрэлтийг 

хангах 
боломж, 

мян.м3/жил 

Зардал, 
ашгийн 

харьцаа,  
ам.$/м3 

1 
Хэрлэн-Говь усан 

цогцолбор 
480*** 29.4 78.5 56,764.80 1.38 

2 
Орхон-Онги усан 

цогцолбор 
445**** 27.2 72.7 47,304.00 1.54 

3 
Туул-Хустай-Говь 
усан цогцолбор 

395* 24.2 64.6 33,112.80 1.95 

4 
Орхон-Говь усан 

цогцолбор 
1,295***** 79.3 211.7 78,840.00 2.68 

5 
Хэрлэн-Тооно 

усан цогцолбор 
1,646** 100.7 269.1 37,212.50 7.23 

Нийт: 4,261 260.8 696.5 253,234.08   

   Тайлбар: 

* “Хидро-Инженеринг” ХХК, 2019 он; 

** "Монхидроконстракшн" ХХК, 2020 он; 

*** "Престиж" ХХК, 2015 он; 

**** “Хайдродизайн прожект” ХХК 

***** Peer Review of Orkhon-Gobi Water Transfer, 2030 WRG, Amec Foster Wheeler Environment & 
Infrastructure UK Limited, 2016.  

Дээрх төслүүдийн судалгаа, боловсруулалтын түвшин харилцан адилгүй, судалгааны 
ажлууд 5-13 жилийн өмнө (“Орхон-Онги” эко төсөл, Хөх морь төслөөс бусад нь) хийгдсэн 
зэргээс үүдэн мэдээ, мэдээлэл нь өөр хоорондоо ихээхэн зөрүүтэй, техникийн шийдлийн 
хувьд ч эцэслэн шийдэгдээгүй, тодорхойгүй асуудал их байгааг энд онцлон тэмдэглэх нь 
зүйтэй.    

7.5.2. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн эрэмбэ, шалгуур үзүүлэлтүүд 

Энэхүү үнэлгээний хүрээнд усан цогцолбор байгуулж, гадаргын усыг хуримтлуулан говийн 
бүсэд шилжүүлэн ашиглах төслүүдийг судалгаа, боловсруулалтын түвшин, усны эрэлт-ус 
хангамжийн зөрүүг арилгах боломж, 1 м3 усны өртөг (тойм тооцоо), хилийн усны асуудал, 
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны нөлөөлөл гэсэн 7 шалгуур үзүүлэлтээр, сонгож авсан 
аргачлалын дагуу үнэлж, эрэмбэлэв. Нийлбэр онооны үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо 
авсан төсөл эхэнд эрэмбэлэгдэж, эхэлж хэрэгжинэ.     

Хүснэгт 7.12. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн шалгуур үзүүлэлтүүд 

д.д Шалгуур үзүүлэлт Оноо 
Жинлэх 

коэффициент 

1 
Судалгааны  

түвшин 

ТЭЗҮ, БОНҮ хийгдсэн 9 - 10 

0.8 

Урьдчилсан ТЭЗҮ хийгдсэн 7 - 8 

Байгаль орчин, нийгэм, санхүү, эдийн засгийн 
урьдчилсан үнэлгээ хийгдсэн 

7 - 8 

Төслийн концепци (техникийн үндсэн шийдэл, 
байршил, ус дамжуулах шугамын урт, голч, 
шаардагдах нийт тойм зардал зэрэг техник-

5 - 6 
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д.д Шалгуур үзүүлэлт Оноо 
Жинлэх 

коэффициент 

эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлсон) 

Урьдчилсан судалгаа, боловсруулалтын 
шатанд 

3 -4 

Төслийн санал тойм төсөөллийн түвшинд 1 - 2 

2 

Усны эрэлт-
ус 

хангамжийн 
зөрүүг 

арилгах 
боломж 

600- 650 л/с (өсөлтийн их хувилбараар усны 
эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг хангах)  

8 - 10 

0.4 
230- 600 л/с (өсөлтийн дундаж хувилбараар 
усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгах)  

4 - 7 

< 230 л/с (усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг 
арилгахад хүрэлцэхгүй)   

1 - 3 

3 
1 м3 усны 
өртөг, ам. 

$/м3  

< 1.00    9 - 10 

0.3 1.00 -5.00  6 - 8 

>  5.00  1 - 5 

4 
Хилийн 

усны 
асуудал 

Асуудалгүй  9 - 10 

0.4 Зөвшилцөх түвшинд 5 - 8 

Эсэргүүцэлтэй 1 - 4 

5 Нийгмийн нөлөөлөл 1-10 0.3 

6 Эдийн засгийн нөлөөлөл 1-10 0.3 

7 Байгаль орчны нөлөөлөл 1-10 0.5 

Хүснэгт 7.13. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн үнэлгээний эрэмбэ 

 
 

“Хөх морь” төсөлд тусгасан мэдээлэл дээр үндэслэн голоос авах усны хэмжээгээр 
тооцоход эдгээр 5 төслийн аль нэгийг нь л хэрэгжүүлэхэд 2030-2050 оны түвшинд үүсэх 
усны эрэлт-ус хангамжийн хамгийн их зөрүү (20,227.4 мян.м3/жил)-г бүрэн арилгах 
боломжтой. Гэвч төслүүдийн ТЭЗҮ эцэслэн боловсруулагдаагүй, “Хэрлэн-Тооно”, 
“Хэрлэн усан цогцолбор” төслүүдийн ТЭЗҮ-ний урьдчилсан судалгаа хийгдсэн байгаа 
бол “Туул-Хустай-Говь” төсөл тойм судалгааны түвшинд байна. Харин Орхон-Онги” эко 
төслийн ТЭЗҮ-ийг БОАЖЯ-ны захиалгаар “Хайдродизайн прожект” ХХК 2020 онд 
боловсруулсан. 

  

оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ оноо үнэлгээ

Судалгааны 

түвшин
0.8 7 5.6 8 6.4 8 6.4 8 6.4 2 1.6

Усны эрэлт-ус 

хангамжийн 

зөрүүг арилгах 

боломж

0.4 2 0.8 10 4.0 10 4.0 10 4.0 10 4.0

1 м3 усны өртөг 0.3 7 2.1 6 1.8 5 1.5 7 2.1 6 1.8

Хилийн усны 

асуудал
0.4 3 1.2 3 1.2 4 1.6 4 1.6 3 1.2

Нийгмийн 

нөлөөлөл
0.3 7 2.1 7 2.1 7 2.1 5 1.5 1 0.3

Эдийн засгийн 

нөлөөлөл
0.3 3 0.9 8 2.4 8 2.4 8 2.4 7 2.1

Байгаль орчны 

нөлөөлөл
0.5 9 4.5 7 3.5 6 3.0 6 3.0 2 1.0

Нийт: 3 17.2 21.4 21.0 21.0 12.0

IY I II III Y

II IY Y I IIIЗардал, ашгийн харьцаагаар 

Эрэмбэ:

Шалгуур 

үзүүлэлт

Жинлэх 

коэффициент 

Орхон-Онги 

усан 

цогцолбор

Орхон-Говь 

усан 

цогцолбор

Хэрлэн-Тооно 

усан 

цогцолбор

Хэрлэн усан 

цогцолбор 

(Хэрлэн-Говь) 

Туул–Хустай-

Говь усан 

цогцолбор
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8. ГИДРОЭКОНОМИК ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГОЛ ҮР ДҮН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ 

8.1. Усны эрэлт-ус хангамжийн үнэлгээний гол үр дүн 

Үнэлгээний хамарсан хүрээ: 

• 2019 оны байдлаар Таван толгой, Оюу толгойн  бүсэд ашиглалтын нийт 13 тусгай 
зөвшөөрөл олгогдсоноос 8 тусгай зөвшөөрлийн талбайд “Оюу толгой” ХХК,  “Эрдэнэс 
Тавантолгой” ХК,  “Тавантолгой” ХК, “Энержи ресурс” ХХК, “Хангад эксплорэйшн” ХХК 
гэсэн 4 компани ашиглалт явуулж байна. Үлдсэн 5 тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
ашиглалт явуулахаар төлөвлөж байна; 

• Судалгаанд нийт 19 томоохон төсөл хамрагдсан. Үүнд:  

− Нүүрсний уурхай 8 хамрагдсанаас ашиглаж байгаа 5 (Цанхийн баруун, Цанхийн 
зүүн, Ухаа худаг, Баруун наран, Таван толгой), төлөвлөгдөж буй 3 (Бор тээг, 
Цайхар худаг, Гашуун-Овоо); 

− Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 4, үүнээс ашиглаж байгаа 1 (Ухаа худаг), төлөвлөгдөж 
буй 3 (Эрдэнэс Тавантолгой  –2, Тавантолгой  -1); 

− Алт-зэсний уурхай 3, үүнээс ашиглаж байгаа 1 (Оюу толгойн ил уурхай), 
төлөвлөгдөж байгаа 2 (Оюу толгойн  гүний уурхай, Хармагтай); 

− Ашиглаж байгаа ашигт малтмал баяжуулах үйлдвэр 1 (Оюу толгойн баяжуулах 
үйлдвэр);  

− Төлөвлөгдөж буй зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр 1; 

− Цахилгаан станц 2, үүнээс ашиглаж байгаа 1 (Ухаа худаг цахилгаан станць 18 
МВт), төлөвлөгдөж буй 1 (Тавантолгой цахилгаан станц, 450 МВт). 

Усны эрэлтийн үнэлгээ: 

• Судалгааны бүс дэх 2019 оны нийт ус ашиглалт 24,524.3 мян.м3 (777.7 л/с), үүнээс 
78.3% нь уул уурхай, 14.7% нь мал аж ахуй, 3.6% нь усалгаатай тариалан, 2.1% нь 
хүн амын унд ахуй, үлдсэн 1.3% нь нийгмийн үйлчилгээ, хүнсний үйлдвэрлэл, 
цахилгаан станцын ус ашиглалт болно; 

• Усны хамгийн их эрэлт 2040 онд өсөлтийн их хувилбараар 59,066.9 мян.м3 хүрч, 
2019 оныхтой харьцуулахад 2.4 дахин өснө. Усны эрэлт-ус хангамжийн хамгийн их 
зөрүү 20,227.4 мян.м3 –д хүрэхээр тооцоо гарсан. 

Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлтийг бууруулах, ус 
хангамжийг нэмэгдүүлэх үзэл баримтлал:  

• Өмнөд говийн бүсийн ус хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр судалгаа, үнэлгээний 
ажлууд янз бүрийн түвшинд багагүй хийгдэж, олон арван төсөл, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхээр сүүлийн 20 гаруй жил яригдаж байгаа боловч дорвитой ажил 
хийгдээгүй, нэгдсэн шийдвэрт хүрээгүй өнөөдрийг хүрсэн;  

• Үүний улмаас орон нутгийн удирдлага, иргэд, уул уурхай эрхлэгчид, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, усны салбарын эрдэмтэн судлаачдын дундах “уул уурхай-ус” 
тойрсон мэдээллийн зөрүүтэй байдал, үл ойлголцол нь улам бүр нэмэгдэх хандлагатай 
болж байна; 

• Энэ асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэхэд “Өмнөд говийн бүсийн уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгах үзэл баримтлал (Тайлангийн 
7.2-д тодорхойлсон)-д тусгасан шийдэл, арга хэмжээний эрэмбэ дарааллыг баримталж 
аливаа төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь чухал;    

• Тайлангийн 7.2 дахь хэсэгт тодорхойлсон үзэл баримтлалыг холбогдох талуудаар 
хэлэлцүүлэн, баталгаажуулах. 

Усны эрэлтийг бууруулах технологийн шийдлүүд: 

• Нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүдэд хуурай-нойтон хосолсон технологи ашиглах; 
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• Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр болон төлөвлөгдөж байгаа нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрүүдэд хаягдлыг бүрэн усгүйжүүлэх (ZLD) технологи ашиглах; 

• Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрт усны хэмнэлттэй технологи нэвтрүүлэх; 

• Тоосжилтыг дарахад кальцийн хлорид ашиглах; 

• Ахуйн цэвэрлэх байгууламжуудад технологийн шинэчлэл хийж, цэвэрлэгээний түвшинг 
дээшлүүлэх, цэвэрлэсэн ахуйн бохир усны дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээнүүд багтана; 

• Усны эрэлтийг бууруулах дээрх шийдлүүдийг бүрэн хэрэгжүүлснээр жилд дундажаар 
9,896.9 мян.м3 усыг хэмнэж, усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүү (дутагдах усны хэмжээ)-г 
47.9%-иар бууруулах боломжтой. Энэ арга хэмжээнд нийт 612.3 сая ам.доллар (тойм 
тооцоо) шаардагдах бөгөөд жил бүрийн эквивалент зардалд 102.9 сая ам.доллар 
гарахаар байна.  

Оюу толгой уурхайн цогцолборын усны эрэлт: 

• 2019 оны Ус ашиглалтын тайлангаар “Оюу толгой” ХХК нь Гүний хоолойн газрын доорх 
усны ордоос дундажаар 454.3 л/с (шүүрлийн болон эргүүлэн ашигласан ахуйн бохир 
усыг оруулахгүйгээр тооцсон) ус авч ашигласан нь тухайн газрын доорх усны 
батлагдсан нөөцийн 49.5% юм. Цаашид гүний уурхай ашиглалтанд орсноор усны 
хамгийн их эрэлт 2040 онд дундажаар 684.1 л/с болж өсөх тооцоо гарсан. Гэсэн хэдий 
ч Оюу толгой уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийн усны эрэлт нь жил, улирал, сарын 
хэлбэлзэл ихтэй, өвлийн улиралд ихэвчлэн өсдөг. 2019 оны 3 дугаар сард 655.2 л/с 
хүрч өссөн байна. Иймээс жилийн доторх хамгийн их усны эрэлттэй оргил ачаалалтай 
саруудын усны эрэлтийг зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ буюу 918 л/с-ээс хэтрүүлэхгүй 
байхад онцгой анхаарах хэрэгтэй. Оюу толгой цогцолборын ТЭЗҮ-г шинэчлэх шатанд 
ил болон далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн усны эрэлтийг нарийвчлан тооцох 
зайлшгүй шаардлагатай.    

Ухаа худаг уурхайн цогцолборын усны эрэлт: 

• “Энержи ресурс” ХХК нь Наймантын хотгор, Наймдайн хөндийн газрын доорх усны 
ордоос дундажаар 78.0 л/с ус авч ашигласан нь тухайн газрын доорх усны ордуудын 
батлагдсан нөөцийн 34% юм. Цаашид баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлаас хамаарч 
усны хамгийн их эрэлт 2040 онд дундажаар 123.0 л/с болж өсөх тооцоо гарсан. Эндээс 
үзэхэд 2050 он хүртэл өсөлтийн хамгийн их хувилбараар Ухаа худаг цогцолборын усны 
эх үүсвэрийн нөөц хүрэлцээтэй гэж дүгнэж болно. Ухаа худаг уурхайн цогцолбор болон 
Цогтцэций сумын төвийн усны эрэлт нь жилийн доторх хэлбэлзэл ихтэй. 2019 оны Ус 
ашиглалтын тайлангаас үзэхэд 9 дүгээр сард 94.5 л/с хүрч өссөн байна.  

Эрдэнэс Тавантолгой уурхайн цогцолборын усны эрэлт:   

• 2019 оны Ус ашиглалтын тайлангаар “Эрдэнэс Тавантолгой” ХХК нь ус хангамжийн эх 
үүсвэрт гүний 15 худгаас дундажаар 11.58 л/с (уурхайн шүүрлийн болон хур туналасны 
усыг оруулахгүйгээр) ус авч ашигласан. Цаашид үйл ажиллагаа тэлж, нүүрс угаах 
үйлдвэр ашиглалтанд орсноор усны хамгийн их эрэлт 2040 онд дундажаар 443.0 л/с 
(450 МВт-ын цахилгаан станцыг оруулаад) болж эрс өсөх тооцоо гарсан. 2020 оны 09 
дүгээр сарын байдлаар Эрдэнэс Тавантолгой уурхайн цогцолборын ус хангамжийн эх 
үүсвэрийг эцэслэн шийдвэрлээгүй байна. Энэхүү үнэлгээний үр дүнгээр Цагаан цав, 
Загийн усны хоолой гэсэн газрын доорх усны 2 ордыг гадаргын усыг шилжүүлэн 
ашиглах төсөл хэрэгжих хүртэл хугацаанд ашиглаж, усны эрэлтийг хангах боломжтой 
гэж  үзсэн. Таван толгой уурхайн ус хангамжийг энд хамтатган шийдвэрлэх боломжтой 
болно; 

• Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төсөл хэрэгжиж эхлэх хүртэл санал болгож буй 
газрын доорх усны ордууд (Цагаан цав, Загийн усны хоолой)-ыг эрэмбийн дагуу 
ашиглах боломжтой ба энэ арга хэмжээнд нийт 513.0 сая ам.доллар шаардагдах тойм 
тооцоо гарсан; 
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• Говийн бүсийн экосистемийн тэнцвэрийг хадгалахад чухал хүчин зүйлсийн нэг, бүс 
нутагт өрнөж буй бүтээн байгуулалт, хотжилт, сууршилтын нөлөөгөөр өсөн нэмэгдэх 
хүн амын ус хангамжийн нөөц, эх үүсвэр болгохоор орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд 
авсан тул Балгасын улаан нуурын газрын доорх цэнгэг усны ордыг уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах боломжгүй болжээ.  

   Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах: 

• Гадаргын усны эдийн засгийн шинжилгээ, шалгуур үзүүлэлтүүдийн эрэмбээр Өмнөд 
говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны эрэлтийг хангахад техникийн шийдэл, эдийн 
засгийн үр ашгийн хувьд хамгийн оновчтой хувилбар нь “Орхон усан цогцолбор” 
(хуучин нэрээр Орхон-Говь төсөл) байна. Гэвч энэхүү төслийн ТЭЗҮ боловсруулах 
явцад хөрш ОХУ-ын хил орчмын бүсийн иргэд, байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг 
хийх, улмаар Байгаль нуурыг оролцуулсан бүс нутгийн үнэлгээ хийх шаардлага 
тавьсан байна. Иймээс энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд хилийн устай холбогдох асуудал 
үүсч, хүндрэх эрсдэлтэй байна;  

• Дараагийн эрэмбэд “Хэрлэн-Тооно”, “Хэрлэн усан цогцолбор” (хуучин нэрээр Хэрлэн-
Говь) төслүүд орж байна. Эдгээр төслүүдийн хүрээнд өмнө нь хийсэн судалгаа, зураг 
төсөл, үнэлгээний ажлуудыг “Хэрлэн усан цогцолбор” нэрээр нэгтгэн, нэгдсэн ТЭЗҮ-ийг 
шинэчлэн боловсруулах, энэ ажилд дээрх төслүүдийг санаачлагч талууд хамтран 
ажиллах нь зүйтэй; 

• Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн судалгааны түвшин харилцан адилгүй, 
байгаагаас Засгийн газраас эхний ээлжинд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн “Орхон-Онги” 
эко төсөл нэлээд хойгуур эрэмбэлэгдсэн байна. Гэвч ТЭЗҮ-ээр үр ашигтай нь 
тогтоогдвол цаашид түүнийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Ингэхдээ төслийг Онги голыг 
сэргээх агуулгаар нэрлэж хэрэгжүүлвэл дээр дурдсан хилийн усны асуудал хөндөгдөх 
эрсдэл бага байх боломжтой.  

Шийдвэр гаргагчид: 

• “Алсын хараа–2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, “Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал–2030”, “Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр” -т 
тусгасан хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, уул уурхайн томоохон ордуудыг эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах, уул уурхайн түүхий эд боловсруулалтын түвшинг 
нэмэгдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
нэн чухал асуудал нь ус хангамжийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх, түүний тогтвортой 
байдал байна; 

• Өмнөд говийн бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны эрэлтийг бууруулах, ус 
хангамжийг нэмэгдүүлэх аливаа шийдвэр гаргахдаа энд зөвлөмж болгосон усыг 
хэмнэлттэй, эргүүлэн ашиглах боломжтой технологи, шийдлийг эхэлж хэрэгжүүлэх, ус 
ашиглах зөвшөөрөл, усны нөөц ашигласны төлбөр, үнэ тарифын бодлого, татварын 
хөнгөлөлт, урамшуулал, хөнгөлөлттэй зээл олгох зэрэг эдийн засгийн хөшүүргийг 
зохистой ашиглах;  

• 2019 оны гүйцэтгэлээр Таван толгой, Оюу толгойн бүсэд үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
компаниуд усны нөөц ашигласны төлбөрт нийт 17.6 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн. 2012 
онд өөрчлөн найруулж, УИХ-аар баталсан Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн 
тухай хуулийн хүрээнд усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 35%-иас багагүй 
хувийг усны эрэлтийг бууруулах оновчтой шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх, ус хангамжийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд зарцуулах боломжтой бөгөөд цаашид энэ үзүүлэлтийг 55% 
хүртэл нэмэгдүүлэх шаардлагатай.   

Төсөл хэрэгжүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчид: 

• Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд болон 
хөрөнгө оруулагчид нь санал болгож буй усны эрэлтийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлэх, шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг цаг тухайд нь шуурхай шийдвэрлэх нь 
тэдний зүгээс үзүүлэх хамгийн чухал дэмжлэг болно; 
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• Мөн өөрийн орны болон бусад улсын уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн усны талаарх сайн 
туршлагыг нэвтрүүлэх, ажиллагсдын чадавхийг нэмэгдүүлэх, холбогдох талуудын дунд 
усны тулгамдсан асуудлаар уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал болон 
мэдээллээ солилцох зэргээр хамтран ажиллах нь тулгамдсан асуудлыг хамтдаа 
шийдвэрлэх, хамгийн оновчтой шийдлийг олох, учирч болзошгүй эдийн засаг, эрх зүй, 
давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдлийг бууруулахад чухал алхам болно.   

Оролцогч талууд: 

• Усны эрэлтийг бууруулах, ус хангамжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, 
санал болгож буй арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд холбогдох талуудын болон олон 
нийтийн идэвхтэй оролцоо, санал санаачилга чухал үүрэгтэй. Ялангуяа бүс нутгийн 
хэмжээнд усны эрэлт-ус хангамжийн зөрүүг арилгах, усыг хэмнэлттэй зарцуулах, 
эргүүлэн ашиглах дэвшилтэт технологи, сайн туршлагыг солилцох, түгээн дэлгэрүүлэх, 
хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах, зөвшилцөх зэрэг арга хэмжээнүүд зайлшгүй 
шаардлагатай болно. Үүнийг Сав газрын захиргааны дэмжлэгтэйгээр байгуулагдан 
ажиллаж байгаа талуудын оролцооны Зөвлөлүүдэд хариуцуулан хийлгэж хэвшүүлэх 
нь зүйтэй. 

8.2. Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа (менежментийн)-ны зөвлөмж 

Таван толгой, Оюу толгойн  уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлт-ус хангамжийн 
үнэлгээний үр дүнгээр санал болгож буй үзэл баримтлал, технологийн шийдэл, арга 
хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн 5 үйл ажиллагааг 
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:   

Үйл ажиллагаа 1: Энэхүү үнэлгээнд хамрагдсан, төлөвлөгдөж буй томоохон төслүүд 
(Тавантолгой цахилгаан станц, Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр, нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрүүд, гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төсөл, газрын доорх усны шинэ ордуудыг 
ашиглах төсөл гэх мэт)-ийн ТЭЗҮ-ийг эцэслэн боловсруулах:  

− Төслүүдийн техникийн шийдэл, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан 
тодорхойлох;  

− Төлөвлөж буй томоохон төслүүдийн ТЭЗҮ-д усыг хэмнэлттэй зарцуулах, эргүүлэн 
ашиглах, баяжуулалтын хуурай-нойтон хосолсон технологи, хаягдлыг бүрэн 
усгүйжүүлэх технологи, уурхайн зам талбайн тоосжилт дарахад кальцийн хлорид 
ашиглах, ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын цэвэрлэгээний түвшинг 
дээшлүүлэх, технологийн шинэчлэл хийх, цэвэрлэсэн усыг эргүүлэн болон дахин 
ашиглах зэрэг усны эрэлтийг бууруулах чиглэлээр санал болгосон арга 
хэмжээнүүдийг тусгаж, хэрэгжүүлэх; 

− Хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нарийвчлан тодорхойлох; 

− Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг цаг алдалгүй шийдвэрлэж, баталгаажуулах. 

Үйл ажиллагаа 2: Шийдэл, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд талуудын оролцоог 
нэмэгдүүлэх:  

− Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлтийг бууруулах, ус 
хангамжийг нэмэгдүүлэх үзэл баримтлал (Тайлангийн 7.2 дахь хэсэгт тодорхойлсон)- 
ыг холбогдох талуудаар хэлэлцүүлэх, нэгдмэл ойлголтод хүрэх; 

− Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн талаар Засгийн газраас гаргаж буй шийдвэрт холбогдох 
талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, томоохон төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулан Сав газрын түвшинд байгуулагдсан талуудын оролцооны 
Зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, нэгдмэл шийдэлд хүрэх арга механизм 
болгон ашиглах;   

− Гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийн ашиглалтын талаар Засгийн газраас 
хэрэгжүүлж буй бодлого, шийдвэрүүд болон улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа 
ажлуудыг хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчдын үйл ажиллагаатай уялдуулах; 
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− Төслийн бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчин, ялангуяа усны 
нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, бодитой мэдээ 
мэдээллээр сонирхогч талууд болон олон нийтийг тогтмол хангах; 

Үйл ажиллагаа 3: Шийдэл, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх:   

− Усны эрэлтийг бууруулах санал болгож буй технологийн шийдлүүдийг төсөл 
хэрэгжүүлэгч компаниуд тухайн төслийн ТЭЗҮ болон жил бүрийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөндөө тусгаж, шаардагдах зардлыг нарийвчлан тооцож, шийдвэрлэх;     

− Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн ус хангамжинд гадаргын усыг 
алсын зайнд дамжуулан ашиглах, газрын доорх усны шинэ эх үүсвэр ашиглах 
төслүүдийн эдийн засгийн үр өгөөж, бүс нутгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд 
үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тогтоох; 

− Нөхөн сэргэдэггүй газрын доорх усны нөөцийг ус хангамжид аль болох ашиглахгүй 
байх, зайлшгүй ашиглах тохиолдолд зөвхөн эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан 
ашиглалтын нөөцийн хэмжээнд, холбогдох дүгнэлт, зөвшөөрөл, гэрээний үндсэн дээр 
ашиглуулах;  

− Газрын доорх усны хомсдол, бохирдлоос сэргийлэхийн тулд усны нөөц, чанарын 
мониторингийг тогтмол хийх зэрэг болно.  

Үйл ажиллагаа 4: Санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох:   

− Дэлхийн улс орнуудын уул уурхай, хүнд үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа усыг 
хэмнэлттэй зарцуулах, эргүүлэн ашиглах шинэ дэвшилтэт технологи, сайн туршлагыг 
нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг түлхүү дэмжих, улсын 
төсвийн болон хувийн хэвшлийн, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хамтарсан 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх; 

− Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт шилдэг менежмент, сайн туршлага, дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг банк, санхүүгийн байгууллагын 
хөнгөлттэй зээл, тусламжинд хамруулахыг засгийн газраас байнга дэмжих;  

Үйл ажиллагаа 5: Эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох:   

− Ус ашиглах зөвшөөрлийг усыг хэмнэлттэй болон эргүүлэн ашиглах дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдэд эхний ээлжинд олгох эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх; 

− Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарт усны шинэ менежмент, сайн туршлага, 
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг эдийн засгийн 
хөшүүргээр дэмжих, санхүүгийн болон санхүүгийн бус урамшууллын цогц систем бий 
болгох зэрэг болно.   

8.3. Нэгдсэн дүгнэлт  

Өмнөд говийн бүсийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлт-ус хангамжид хийсэн 
гидроэкономик шинжилгээний үр дүн, гарсан гол дүгнэлт, зөвлөмжийг нэгтгэвэл: 

• Энэ бүсэд одоо хэрэгжиж байгаа уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн төслүүд өөрсдийн ус 
хангамжийн эх үүсвэрийг тухайн бүсийн газрын доорх усны нөөцөөс бүрэн хангаж 
байна. Өсөн нэмэгдэх хэрэгцээгээ ч Оюу толгой , Энержи Ресурс зэрэг томоохон ус 
ашиглагчид нарийн тооцоолж, усыг хэмнэлттэй, эргүүлэн ашиглаж байна; 

• Цаашид төлөвлөсөн томоохон төслүүд, тухайлбал, Таван толгойн нүүрс угаах 
үйлдвэрийн модулиуд, их чадлын цахилгаан станцыг барьж байгуулан ашиглах  
эдийн засгийн өсөлтийн их хувилбараар тооцвол одоо байгаа газрын доорх усны 
нөөцөөс хангах боломжгүй болж, 2040 оны үед 20,227 мян.м3 /жил эрэлт үүсэхээр 
байгаа бөгөөд энэ нь одоогийн ашиглалтаас 2.4 дахин өсөх тооцоо гарч байна; 

• Иймээс Засгийн газар, хөрөнгө оруулагчид, төсөл хэрэгжүүлэгчид, оролцогч талдууд 
хамтран эхний ээлжинд усыг хэмнэлттэй, дахин ашигладаг болон хуурай аргын 
технологийн шийдлүүдийг үйл ажиллагаа, технологидоо хэвшүүлэн, одоо ашиглаж 
байгаа болон ашиглахаар төлөвлөсөн газрын доорх усны ордуудыг зохистой 
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горимоор ашиглах, эрэл хайгуулын ажлыг хийж, нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 
авах нь чухал байна. Улмаар усны өсөн нэмэгдэх эрэлтийг хангахдаа гадаргын усыг 
шилжүүлэн ашиглах төслүүдийг хувилбар болгон авч үзэж хамтран хэрэгжүүлэх 
арга замыг олох нь зүйтэй; 

• Засгийн газраас Өмнөд говийн бүсэд уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд 
шаардлагатай ус хангамжийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр эхлүүлж байгаа 
гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төслүүдийн ТЭЗҮ-г нарийвчлан боловсруулж, 
түүний эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны эерэг, сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг хийж, 
тулгамдсан асуудлуудыг талуудын оролцооны Зөвлөлүүд дээр тогтмол үе 
шаттайгаар хэлэлцүүлэн, тэдгээрийн байр суурийг ойртуулах, нэгдмэл шийдэлд 
хүрэх, харилцан ойлголцох, хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх нь нэн чухал 
байна;  

• Эдийн засгийн өсөлтийг авчрах аливаа төсөл, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг 
нээлттэй, бодитой, тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангаж ажиллах нь түүнийг 
амжилттай хэрэгжүүлэх нэн чухал нөхцөл болно гэж үзэж байна.  
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ХАВСРАЛТ A. ЭРЭМБЭЛСЭН ШИЙДЛҮҮДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ  

                 Хүснэгт А-1. Зардал, үр ашгийн тооцоо 

Эрэмбэ Хэрэгжүүлэгч  
Нийт хөрөнгө 

оруулалт, 
ам.$ 

Үйл 
ажиллагааны 
зардал, ам.$ 

Жил бүрийн 
эквивалент 
зардал, ам.$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

зардал, 
ам.$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

усны хэмжээ, 
мян.м3/жил 

Зардал, 
үр ашгийн 
харьцаа,  
ам.$/м3 

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүдэд хуурай-нойтон технологи ашиглах  

1 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Нүүрс баяжуулах 
үйлдвэр (30 сая тн.) 

464,462,898 19,980,000 74,535,638 -40,297,187 3,912,890 -10.3 

2 
“Тавантолгой” ХК, Нүүрс баяжуулах үйлдвэрт 
(8 сая тн) 

123,856,773 5,328,000 19,876,170 -10,745,916 1,043,437 -10.3 

Нийт: 588,319,671 25,308,000 94,411,808 -51,043,103 4,956,327   

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрт усны хэмнэлттэй технологи нэвтрүүлэх  

1 
Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр         
(1 сая тн)   

203,724 13,516 35,960 35,960 1,218,107 0.03 

Баяжуулах үйлдвэрүүдэд хаягдлыг бүрэн усгүйжүүлэх (ZLD) технологи нэвтрүүлэх  

1 “Оюу толгой” ХХК, Баяжуулах үйлдвэр 1,500,000 65,000 230,252 230,252 378,432 0.61 

Тоосжилт дарахад кальцийн хлорид ашиглах 

1 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Баруун Цанхийн 
уурхай   

4,814,073  -    546,671 543,168 454,896 1.19 

2 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Зүүн Цанхийн 
уурхай  

7,258,141  -    824,211 818,930 685,843 1.19 

3 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Бор тээгийн 
уурхай  

2,098,442  -    238,292 236,765 198,288 1.19 

4 “Тавантолгой” ХК, Тавантолгой уурхай 1,234,378  -    140,172 139,274 116,640 1.19 

5 “Энержи ресурс” ХХК, Ухаа худаг уурхай   1,481,253  -    168,206 167,129 139,968 1.19 

6 
“Хангад эксплорэйшин” ХХК, Баруун 
наран/Цайхар худаг уурхай  

1,234,378  -    140,172 139,274 116,640 1.19 

7 “Оюу толгой” ХХК, Ил уурхай 3,703,133  -    420,516 417,821 349,920 1.19 

Нийт: 21,823,798 0 2,478,240 2,462,361 2,062,195   

Бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудад технологийн шинэчлэл хийх-цэвэршүүлсэн усыг эргүүлэн ашиглах  

1 
“Энержи ресурс” ХХК, Цогтцэций сумын 
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж  

 -    948,000 948,000 948,000 474,500 2 

2 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Бохир ус 
цэвэрлэх байгууламж  

415,190 105,200 150,941 150,941 52,560 2.87 
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Эрэмбэ Хэрэгжүүлэгч  
Нийт хөрөнгө 

оруулалт, 
ам.$ 

Үйл 
ажиллагааны 
зардал, ам.$ 

Жил бүрийн 
эквивалент 
зардал, ам.$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

зардал, 
ам.$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

усны хэмжээ, 
мян.м3/жил 

Зардал, 
үр ашгийн 
харьцаа,  
ам.$/м3 

3 
“Оюу толгой” ХХК, Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжууд     

 -    4,620,000 4,620,000 4,620,000 544,600 8.48 

Нийт: 415,190 5,673,200 5,718,941 5,718,941 1,071,660   

Тоосжилт дарахад шүүрлийн ус ашиглах  

1 
“Эрдэнэс Тавантолгой”  ХК, Баруун Цанхийн 
уурхай 

 -     -     -     -    260,954 0 

2 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Зүүн Цанхийн 
уурхай 

 -     -     -     -    398,710 0 

3 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Бор тээгийн 
уурхай 

 -     -     -     -    154,680 0 

4 “Тавантолгой” ХК, Таван толгой уурхай    -     -     -     -    140,746 0 

5 
“Хангад эксплорэйшин” ХХК, Баруун 
наран/Цайхар худаг уурхай 

 -     -     -     -    200,795 0 

Нийт:  0 0 0 0 1,155,885   

Технологийн шийдлүүдийн нийлбэр: 612,262,383 31,059,716 102,875,201 -42,595,589 10,842,606   

Тоосжилт дарахад органик нэгдэл ашиглах 37 

1 
“Эрдэнэс Тавантолгой”  ХК, Баруун Цанхийн 
уурхай 

54,158,326  -    6,150,044 6,146,541 355,388 17.3 

2 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Зүүн Цанхийн 
уурхай 

81,654,091  -    9,272,375 9,267,093 535,815 17.3 

3 
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, Бор тээгийн 
уурхай 

23,607,475  -    2,680,789 2,679,262 154,913 17.3 

4 “Тавантолгой” ХК, Таван толгой уурхай   13,886,750  -    1,576,934 1,576,036 91,125 17.3 

5 “Энержи ресурс” ХХК, Ухаа худаг уурхай 16,664,100  -    1,892,321 1,891,244 109,350 17.3 

6 
“Хангад эксплорэйшин” ХХК, Баруун 
наран/Цайхар худаг уурхай 

13,886,750  -    1,576,934 1,576,036 91,125 17.3 

7 “Оюу толгой” ХХК, Ил уурхай  41,660,250  -    4,730,803 4,728,109 273,375 17.3 

Нийт: 245,517,742 0 27,880,200 27,864,321 1,611,091   

 
37 Тоосжилт дарахад органик нэгдэл ашиглах нь Гидроэкономикийн шинжилгээгээр зардал өндөртэй, үр ашиг багатай байгаа  тул технологийн шийдэлд санал болгоогүй. 
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Эрэмбэ Хэрэгжүүлэгч  
Нийт хөрөнгө 

оруулалт, 
ам.$ 

Үйл 
ажиллагааны 
зардал, ам.$ 

Жил бүрийн 
эквивалент 
зардал, ам.$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

зардал, 
ам.$ 

Нэмэгдэх / 
хэмнэгдэх 

усны хэмжээ, 
мян.м3/жил 

Зардал, 
үр ашгийн 
харьцаа,  
ам.$/м3 

Газрын доорх усны ордуудыг ашиглах 

1 Гүний хоолой 157,828,572 7,209,992 24,597,662 24,597,662 13,085,548 1.88 

2 Балгасын улаан нуур 155,815,645 7,159,236 24,325,145 24,325,145 12,746,536 1.91 

3 Загийн усны хоолой (I, II хэсэг) 26,000,000 1,000,000 3,864,370 3,864,370 2,002,500 1.93 

4 Борзонгийн говь 144,649,808 6,872,876 22,808,667 22,808,667 10,945,830 2.08 

5 
Бүгтийн хоолой, Таван сухай хоолой, Хүрмэн 
сумын төв 

111,532,649 5,812,412 18,099,748 18,099,748 6,808,622 2.66 

6 Ханбогд 19,352,384 1,013,923 3,145,938 3,145,938 1,166,832 2.7 

7 
Тэсгэний хоолой, Байшинт, Баянмөнхийн 
хоолой, далай булаг 

175,015,351 6,546,972 25,828,075 25,828,075 9,271,269 2.79 

8 Цагаан цав 487,000,000 22,000,000 75,651,851 75,651,851 25,228,800 3 

9 Таван-Алд 53,087,079 3,115,063 8,963,564 8,963,564 2,459,808 3.64 

10 Наймантын хотгор 61,661,853 3,927,884 10,721,052 10,721,052 2,360,712 4.54 

11 Наймдайн хөндий 59,484,047 3,831,850 10,385,093 10,385,093 2,218,800 4.68 

12 Даланзадгад 28,555,775 2,210,019 5,355,954 5,355,954 751,673 7.13 

13 Зайрмагтай 27,435,116 2,123,288 5,145,762 5,145,762 722,174 7.13 

14 Хармагтай 83,796,188 6,406,952 15,638,616 15,638,616 2,179,138 7.18 

15 Гурамсангийн хоолой 12,517,200 996,740 2,375,736 2,375,736 299,592 7.93 

16 Мандах 53,758,080 4,280,736 10,203,160 10,203,160 1,286,669 7.93 

Нийт: 1,657,489,747 84,507,943 267,110,393 267,110,393 93,534,503   

Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах 

1 Хэрлэн-Говь усан цогцолбор  480,000,000 29,376,000 78,460,519 78,460,519 56,764,800 1.38 

2 Орхон-Онги усан цогцолбор  445,000,000 27,234,000 72,739,439 72,739,439 47,304,000 1.54 

3 Туул-Хустай-Говь усан цогцолбор  395,000,000 24,174,000 64,566,469 64,566,469 33,112,800 1.95 

4 Орхон-Говь усан цогцолбор  1,295,000,000 79,254,000 211,679,942 211,679,942 78,840,000 2.68 

5 Хэрлэн-Тооно усан цогцолбор 1,646,000,000 100,735,200 269,054,196 269,054,196 37,212,480 7.23 

Нийт: 4,261,000,000 260,773,200 696,500,565 696,500,565 253,234,080   
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