
  

БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫГ 

ШИНЭЧЛЭХ, ӨМНИЙН ГОВИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 

БОЛОВСРУУЛАХ СУДАЛГАА: УСНЫ САЛБАР 
Эцсийн тайлан  

 

Зөвлөх доктор (Ph.D) Ж.Батсуурь, судлаач Ж.Гэрэлчулуун, судлаач Н.Төмөрсүх  

2/8/2019 

 

 

Төвийн бүсийн дэд бүс буюу Өмнийн говийн бүс нутаг буюу говийн 4 аймгийн хөгжлийн 

бодлого, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлон, хөтөлбөрт усны нөөц, ус хангамж, ариутгах 

татуургын салбарын оролцоог тодорхойлсон болно.  Энэхүү тайланд захиалагч болон 

санхүүжүүлэгчийн байр суурийг биш, харин судлаачийн байр суурийг илэрхийлсэн болно. 



 

 

 

Товчилсон үгс 

АХБ  Азийн хөгжлийн банк 

БОАЖЯ  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  

БОАЖГ   Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 

ДБ   Дэлхийн Банк 

ДЭМБ  Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 

ЗТХЯ   Зам тээврийн хөгжлийн яам 

МХЕГ  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 

НҮБ  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 

УННМ  Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент 

ЦБ   Цэвэрлэх байгууламж 

ТХЗ  Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 

ТХХТ  Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл 

ТХҮЗБ  Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 

УТБ  Ус түгээх байр 

УУДБХОДТ Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл 

УУХҮЯ  Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

ХХААХҮЯ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 

ХХААЖДҮГ  Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэрийн газар 

ЦБ   Цэвэрлэх байгууламж 

ЭМЯ  Эрүүл мэндийн яам 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Оршил 

Сүүлийн үед дэлхий нийтийн өмнө нийгэм, эдийн засгийн хөгжил байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг 

хэрхэн хадгалан үлдэх вэ гэсэн асуудал тулгарах боллоо. Хүн-байгаль хоёрын хүйн холбоо холдон 

тасрах аюулд хүрч болзошгүйг дэлхийн олон орны жишээ харуулах болсноос 1992 онд Рио-Де-

Жанейро хотод болсон Байгаль орчин ба хөгжлийн асуудлаарх НҮБ-ын дээд хэмжээний уулзалтаас 

хүрээлэн буй орчны хамгаалал, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг тогтвортой хөгжлийн тулгын 3 

чулуу хэмээн тунхагласан байна. Үүнтэй уялдан байгаль хамгааллын тухай урьдын ойлголт 

үндсээрээ өөрчлөгдөж дэлхий нийтээрээ хүн-байгалийн харилцан шүтэлцээ, байгаль хамгааллын 

асуудлыг нэн тэргүүнд авч үзэх болсон билээ. Улмаар хорин жилийн дараа 2012 онд Рио де Жанейро 

хотноо “Тогтвортой хөгжлийг хангах, ядуурлыг арилгах хүрээний ногоон эдийн засаг” болон 

“Тогтвортой хөгжил дэх засаглалын хүрээ” сэдвээр гурав дахь бага хуралзохион байгуулагдсан 

бөгөөд улс орнууд тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх өмнөх бага хурлуудаар хүлээсэн үүрэг 

амлалтуудаа нотлон, ногоон эдийн засгийн зарчмуудыг тохиролцож, түүнд хүрэх арга замыг 

тодорхойлон, тогтвортой хөгжлийн засаглалыг бэхжүүлэх талаар тохиролцоонд хүрсэн байна. 

Улмаар 2015 оны 9-р сард НҮБ-аас дэвшүүлсэн 2030 он гэхэд биелүүлэх Тогтвортой хөгжлийн 17 

зорилтод НҮБ-ын 193 гишүүн орон нэгдэн орсны нэг нь Монгол улс юм. 

 Ус бол биологийн бүх л нэгдлүүдийн салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд амьд байгалийн оршин тогтнох 

үндсэн нөхцөлийн нэг юм. Үүний зэрэгцээ хамгийн үнэ цэнэтэй ашигт малтмал бөгөөд нийгэм, 

эдийн засгийн бүхий л салбарын үйл ажиллагаанд ямар нэг хэмжээгээр оролцож, үр нашгаа хүртээж 

байдаг стратегийн чухал түүхий эд билээ. Иймээс усны нөөцийг ариглан хамгаалах, цэвэр ариун 

байлгах, нэмэгдүүлэх, хойч үедээ хадгалан үлдээх асуудал нийгэм, эдийн засгийн бүх салбарыг 

хамарч өргөн хүрээгээр тавигдах боллоо. Саяхныг болтол эдгээр асуудалд төдийлөн анхаарал 

хандуулдаггүй байснаас байгалийн усны өөрөө сэлбэгдэх, цэвэрших чадавхиас нь хэтэрсэн ачаалал 

өгч нөөцийг хомсдуулж байгаагийн зэрэгцээ хүн ам шигүү суурьшсан, үйлдвэр өндөр хөгжсөн 

орнууд төдийгүй Монгол оронд гол мөрнийг шим бодис болон хаягдлаар бохирдуулах нь ихсэж, 

байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг алдагдуулсаар байна. Иймээс  байгалийн  усны нөөц, горимын зүй 

тогтлыг зөв танин мэдэх, түүний тэжээгдлийн онцлог, харилцан уялдааг тогтоож, тухайн усан 

орчин, гол, мөрний экосистемийг хамгаалах нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ихээхэн ач 

холбогдолтой. Өөрөөр тодорхойлбол Тогтвортой хөгжлийг хангах гол асуудлуудын нэг нь усны 

хүрэлцээ, хангамж, чанарын асуудал болж байна.   

2. Судалгааны хүрээ, зорилго, зорилт, арга зүй 

2.1.Судалгааны хамрах хүрээ 

Судалгаагаар усны салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн хандлагыг улс, бүс аймгийн 

хэмжээнд тодорхойлсон бөгөөд Өмнийн говийн Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь гэсэн 

4 аймгийг хамруулан авч үзлээ. Судалгаанд усны салбарт мөрдөгдөж байгаа олон улсын түвшний 

конвенц, гэрээ, бодлого, хөтөлбөр, Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, хэрэгжүүлсэн болон 

хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, биелэлт, залгамж чанар, Өмнийн 

говийн бүсэд хамаарах бодлого хөтөлбөрүүдийн усны салбартай холбогдолтой зорилтууд, 

асуудлуудын хэрэгжилт зэргийг авч үзсэн болно.   



 

 

2.2.Судалгааны зорилго, зорилт 

Судалгааны үндсэн зорилго нь Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэхтэй холбогдуулан 

Өмнийн говийн 4 аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн асуудалтай усны салбарт одоо мөрдөгдөж байгаа 

хууль, бодлогууд хэрхэн уялдаж байгаа, болон түүний хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд, 

шийдвэрлэх арга зам, боломжуудыг тодорхойлж, нэгдсэн санал, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах 

явдал юм.  

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн судалгааг хийсэн болно. 

Үүнд: 

- Усны салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг улс, бүс, говийн бүсийн 4 аймгийн хэмжээнд 

тодорхойлох; 

- Усны салбарт мөрдөгдөж байгаа хуулиуд, тэдгээрийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангахад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлох; 

- Говийн бүсийн 4 аймгийн хүрээнд боловсруулсан усны салбарт хамаарах хөгжлийн 

бодлого, хөтөлбөрүүд хоорондын уялдаа холбоо, хэрэгжилт болон эдгээр бодлогын 

баримт бичгүүдийн залгамж чанар, Тогтвортой хөгжлийн зорилтын нийцлийг 

харьцуулан судлах;  

- Салбарын хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилт, хэмжүүр, шалгуур үзүүлэлт, одоогийн 

хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд тусгасан байдал зэргийг тодорхойлж, шинжилгээ хийн, санал 

дүгнэлт боловсруулах;  

- Говийн бүсийн 4 аймгийн хөгжлийн бодлогын голлох баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн 

зорилго, зорилт, арга хэмжээнүүд нь усны салбарт холбогдох хууль, бодлого, 

хөтөлбөрүүд тэдгээрийн хэрэгжилтэд тулгарч байгаа саад бэрхшээл, 

хүндрэл, хязгаарлалт зэргийг судалж, дүн шинжилгээ хийх зэрэг болно. 

2.3.Судалгааны аргачлал, аргазүй 

Энэхүү судалгаа нь Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, бодлого, чиглэл боловсруулахад дэмжлэг 

үзүүлэх зорилготой тул Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  

“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ыг баримтлав.  

Усны салбарын өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийхдээ дээрх журмын 4 дүгээр бүлэгт Нөхцөл 

байдлын дүн шинжилгээ хийх талаарх зааврыг даган, салбарын бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, статистик судалгаа, түүвэр судалгаа, олон нийтийн зүгээс давтагдан 

гарч байгаа санал, шүүмжлэл зэргийг мэдээллийн хоёрдогч эх үүсвэрүүдээс тоо баримт цуглуулах 

арга замаар судалгаанд ашигласан. Түүнчлэн салбарын баримт бичгийн судалгаа, түүхэн ба логик 

арга, харьцуулалт, нэгтгэн дүгнэх аргуудыг ашигласны зэрэгцээ Өмнийн говийн хөгжлийн 

асуудалтай холбоотойгоор Усны салбарын эрдэмтэд, энэ чиглэлээр судалгаа хийж байсан ТББ-ын 

төлөөлөл, эрдэмтэдтэй ярилцлага хийн, санал солилцох ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

Бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг үнэлэхдээ МУЗГ-ын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 

хавсралтаар баталсан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх аргачлал”, 

хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлон нөлөөллийг урьдчилан шинжлэхэд “Хууль тогтоомжийн 

хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал”, “Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг 

үнэлэх аргачлал”-аас тохирох аргуудыг сонгон ашиглав.  

Усны салбарын гол хуулиудын зохицуулалт нь Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, Монгол улсын болон 

бүс, аймгийн хөгжлийн баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагад нийцэж байгаа эсэх талаар 



 

 

болон Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, салбарын хөгжлийн бодлого 

хөтөлбөр, орон нутгийн хөгжлийн бодлого хөтөлбөрийн нийцэл, Бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөрийг 

боловсруулахад усны салбарын талаар анхаарах зүйлс, одоо мөрдөгдөж байгаа баримт бичгүүдэд 

хийх шаардлагатай өөрчлөлт зэргийг авч үзсэн. Бодлогын баримт бичгийн шинжилгээний 

аргачлалыг дор схемээр үзүүлэв. 

 

Юуны өмнө Усны салбартай холбогдолтой Олон улсын конвенц, хэлэлцээр, Монгол Улсын гол 

хуулиуд болон хамаарах үндэсний, салбарын хэмжээний бодлогын баримт бичгийн жагсаалтыг 

гаргаж, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн матрицыг боловсруулав. Энэхүү матрицад тулгуурлан 

Усны салбарын хууль, бодлогын баримт бичгүүдийн одоогийн байдалд дүгнэлт хийн, цаашид авч 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай сорилт, асуудлуудыг тодорхойлсон болно.  

Энэхүү судалгааны явцад тодорхойлох үндсэн асуудлуудын нэг нь бодлогын баримт бичиг дэх 

тухайн салбарын хөгжлийн зохрилго, зорилт, хэмжих хэмжүүр, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхой 

болгох явдал байв. Усны салбарын зөвлөх багийн зүгээс энэхүү хэмжүүр нь Дэлхийн ТХЗ, Монгол 

Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-тай уялдаа холбоотой, олон улсын чиг хандлагыг 

тусгахын зэрэгцээ Монгол Улсын онцлогт нийцсэн байх үндсэн нөхцөлүүдийг авч үзлээ.  

Аливаа улс орнуудын усны салбарын бодлого, хөгжлийн хамгийн гол зорилго бол тухайн улс орны 

“Усны аюулгүй байдлыг хангах”, усны аюулгүй байдлыг хангаснаар нийгэм, эдийн засгийн 

тогтвортой хөгжил, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалж чадах юм. “Усны аюулгүй байдал” 

гэж хүний эрүүл мэнд, тогтвортой амьжиргаа, экосистем, үйлдвэрлэлийг тэтгэхэд хүрэлцээтэй, 

чанартай устай байх, хүн ам, байгаль орчин болон эдийн засагт үзүүлэх устай холбоотой эрсдэлийг 

хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц хэмжээнд барихыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг (Грей, Садофф нар, 

2007). Усны аюулгүй байдлыг тодорхойлох хэмжүүр нь: 

- Өрх бүрийг ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжаар хангах,  

Судалгааны орц: Олон улсын түвшний бодлого, хөтөлбөр, гэрээ, хэлэлцээр;
Усны салбарт холбогдох хуулиуд; Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, 
хөтөлбөрүүд; Усны салбарын бодлого хөтөлбөрүүд; Бүс, аймгийн хөгжлийн 
бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө; Сумын хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө;

Судалгааны чиглэл, боловсруулалт: Баримт бичгүүдийг цуглуулах, ангилах; 
Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр Усны салбарын чиглэлийн бодлого, зорилгыг 
тодорхойлох; Салбарын хууль эрх зүйн орчин, Улс, бүс, аймгийн бодлогын 
баримт бичгүүдийн баталгаажилт, хугацаа, зорилго, зорилтын нийцлийг 
үнэлэх, хамрах хүрээ, шалгуур үзүүлэлт,  уялдаа, залгамж чанар, 
санхүүжилтийг тодорхойлох, үнэлэх, дүгнэх

Судалгааны үр дүн: Салбарын хуулиуд ТХЗ, Хөгжлийн бодлогын 
болон улс, бүс, аймаг, сумын түвшний бодлогын баримт бичгүүдийн 
усны чиглэлээрх зорилго, зорилтуудын нийцлийн дүгнэлт; Бодлогын 
баримт бичигт тусгасан усны асуудлуудын хэрэгжилт, давхардал, 
хийдлийн үнэлгээ, дүгнэлт; Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан 
зорилго, зорилт, хэмжүүр, шалгуур үзүүлэлт, хариуцагч эзэн, хүрэх 
түвшин, хүрэх үр дүнг дэвшүүлсэн байдлын үнэлгээ, зөвлөмж;



 

 

- Хөдөө аж ахуй болон үйлдвэрүүдийн эдийн засгийн бүтээмжийг дэмжих, 

- Амьдрахад таатай хот, тосгоныг хөгжүүлэх,  

- Гол мөрнийг эрүүл байлгаж, экосистемийг нөхөн сэргээх, 

- Өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадвартай, давагдашгүй нөхцөл байдлыг даван туулах, хор 

хохирлыг багасгах нөхцөлийг нийтийн хэмжээнд бүрдүүлэх асуудал юм.  

Товчоор эдгээр хэмжүүрийг Өрхийн унд, ахуйн усны, Эдийн засгийн усны, Хот, суурин газрын усны 

болон Байгаль орчны усны аюулгүй байдал, Устай холбоотой гамшгийг даван туулах гэж 

тодорхойлсон байна. 

Усны салбарын хөгжлийн бодлогын гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгохдоо дээрх усны аюулгүй 

байдлыг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт болон ТХЗ-ын үнэлэх шалгаар үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан 

тухайн бүс нутагт хэмжих боломжтой үзүүлэлтийг сонгон авсан болно. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд 

нь хэмжих боломжтой, ихэвчлэн статистикийн тоон мэдээнд тулгуурласан, олон улсан хэрэглэгддэг 

аргачлалаар тодорхойлогддог байна. Монгол улсын хөгжлийн баримт бичгүүдэд мөн элгээр 

шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурлан одоогийн түвшнээ тодорхойлт зорилт тавьсан  байдаг. Тухайлбал, 

усны салбарын шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг болох баталгаат ундны усны хүртээмж нь дэлхийн 

ТХЗ-иийн 6-ийн, усны аюулгүй байдлын хүн амын усны аюулгүй байдлын нэг үзүүлэлт болно.  

Энэхүү судалгаанд ихэвчлэн 2-догч мэдээллийн эх үүсвэрийг ашигласан бөгөөд, усны салбарын 

эрдэмтэдтэй ярилцлага хийсний үндсэн дээр гол асуудал, өсөн нэмэгдэж буй тус бүс нутгийн 

хөгжлийг усаар хангах боломжит хувилбарууд Бүсчилсэн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгасан асуудлууд, 

цаашдын хэрэгцээ шаардлагыг тодоорхиойллоо. 

3. Усны салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал 

3.1.Монгол Улсын усны салбарын өнөөгийн байдал 

3.1.1. Монгол орны усны нөөц 

Монгол орон  эрс тэс уур амьсгалтай, нийт нутгийн 70% нь хур тунадас багатай, говь цөл, цөл 

хээрийн хуурай, хуурайвтар бүс нутагт хамрагдана (Зураг 3-1). Дэлхийн усны нөөц багатай 22 орны 

тоонд багтдаг1 ч нэг хүнд ногдох нөхөн сэргээгддэг усны нөөцөөр дэлхийн улс орнуудын дотор 

харьцангуй өндөрт багттдаг. Энэ нь хүн ам цөөн, нягтшил бага байгаатай холбоотой.  

Монгол орны гадаргын усны нөөцийг гол, горхи, нуур, цөөрөм, булаг, шанд, мөнх цас, мөсөн гол 

бүрдүүлдэг. Гадаргын цэвэр усны нийт хэмжээ 535 км3 орчим байгаагийн дээр 90 км3 орчим усны 

нөөцтэй давсархаг, хужирлаг нуур, цөөрмүүд байна. Гол, мөрний урсацын жилийн дундаж нөөцийг 

34.6 км3 гэж 1971-1975 онд Усны хайгуул, эрдэм шинжилгээний институтэд (хуучин нэрээр) 

тооцоолсон ба үүний 4 км3 нь хилийн гаднаас орж ирдэг урсац болно.2 Нийт цэнгэг устай нууруудын 

усны нөөц 500 км3 орчим байгаа нь Монгол орны гадаргын цэвэр усны нөөцийн 75 орчим эзэлдэг.  

Монгол орны усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах ба хамгаалах ерөнхий схем2 (1971-1975 он)-д манай 

орны газрын доорхи усны нөөц 12.1 км3/жил үүнээс ашиглах боломжит нөөц 6.1 км3/жил гэж 

тооцсон бөгөөд хожим 2012 онд Монгол Улсын УННМ-ийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын 

хүрээнд хийсэн тойм судалгаагаар ашиглах боломжит нөөц 10.0 км3 гэж тооцоолсон байдаг. Дээрх 

                                                      
1 ЮНЕСКО-ийн Олон улсын ус зүйн хөтөлбөр-IHP, 2014 он 
2 Монгол улсын УННМ-ийн төлөвлөгөө, 2013 он 



 

 

тоо баримт болон сүүлийн 40 жил хийгдсэн судалгаануудын үр дүнгээс нэгтгэвэл Монгол орны 

усны нийт нөөц 608.3 км3/жил үүний 98% нь гадаргын, 2% нь газрын доорхи ус байна.  

Эх сурвалж: http://www.eic.mn/surfwater/  

 

Зураг 3-1. Монгол орны гадаргын усны сүлжээ 

Газрын доорхи усны үнэлгээг тухайн талбайн ашиглалтын нөөцийг бодит байдлаар тоогтоох 

шаардлагаар хийдэг байна. Иймд газрын доорхи усны судалгаа нь ихэвчлэн тодорхой зорилтуудын 

хүрээнд хэсэгчлэн хийсэн байдаг. 

Монгол улсад 1970–аад оноос эхлэн төв суурин газруудын усан хангамжийн зориулалтаар, мөн 

хэтийн төлөв бүхий ашигт малтмалын орд газруудын районд гидрогеологийн эрэл, хайгуулын 

ажлыг хийж байна. Түүний үр дүнд 2017 оны байдлаар газрын доорхи усны 282 ордын нөөцийг 

тогтоож Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Бор-Өндөр зэрэг томоохон хот, 21 аймгийн төв, 80 орчим 

сум, сангийн аж ахуйн төв болон Оюу толгой, Ухаахудаг, Багануур, Шивээ-Овоо, Цагаан суварга, 

Бороо зэрэг уулын үйлдвэрүүдийн төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоож, ашиглалтанд 

оруулаад байна. Түүнээс гадна Тавантолгой, Өвдөг худаг, Мардай, Цав, Лугийн гол зэрэг олон 

тооны ашигт малтмалын орд газрыг ашиглахад шаардагдах усны эх үүсвэрийг илрүүлэн, нөөцийг 

нь үнэлсэн байна. Газрын доорхи усны 282 ордын ашиглалтын нийт нөөц 20 мянга орчим л/сек болж 

байна.3  

Газрын доорхи усны мониторингийн олон жилийн хэмжилтийн мэдээ дутмаг, мэдээлэл хангалттай 

бус байдаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд мониторингийн сүлжээг тэлж, цооногийн тоог  нэмэгдүүлэх 

ажил эрчимтэй хийгдэж байна. Тухайлбал, Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 

(MINIS) төсөл, ДБ-ны 21 сая доллар, Австралийн Засгийн Газрын 4 сая долларын буцалтгүй 

тусламжийн санхүүжилтээр Говийн бүс нутгийн газрын гүний усыг хянах орчин үеийн тоног 

төхөөрөмжийг 100 шахам цооногт суурилуулжээ.4 

                                                      
3 Хөгжлийн түлхүүр ус, хууд-75, БОАЖЯ, Улаанбаатар 2018 он 
4 http://www.mongolianminingjournal.com/content/61417.shtml  

http://www.eic.mn/surfwater/
http://www.mongolianminingjournal.com/content/61417.shtml


 

 

Эх сурвалж: Монгол Улсын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө, 2013 он 

 

Зураг 3-2. Монгол орны газрын доорхи усны ашиглалтын баримжаат нөөцийн зураг 

Монгол орны усны хэрэглээг нөөцтэй харьцуулахад төдийлөн их бус боловч уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн зэрэгцээ хүний үйл ажиллагаа, хөрс, ургамлан бүрхэвчийн өөрчлөлт усны нөөцөд  

сөргөөр нөлөөлөн, бохирдох, хомсдох шалтгаан болж байна. Гадаргын ус багатай газруудад хур 

тунадас, үерийн урсацаар малын ялгадас ил задгай усанд урсан орж, нитрат, нитрит, аммиак 

(шивтэр), фосфат зэрэг шим бодисоор бохирдуулж, улмаар бактерийн бохирдлын эх үүсвэр болох 

нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Түүнчлэн уул уурхай, ялангуяа алтны уурхайн үйл ажиллагаанаас болон 

аймаг, сумын төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажиллагаа хангалтгүй байгаагаас 

гадаргын ус, хөрсийг бохирдуулах явдал үргэлжилсээр байна. Түүнчлэн уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн судалгаанаас үзэхэд ууршилт улам нэмэгдэн, хур борооны хэмжээнээс давах 

магадлалтай байгаа нь ялангуяа гадаргын ус багатай Өмнийн говийн бүсэд усны хомсдолыг улам 

нэмэгдүүлэхээр байна. 



 

 

Хөгжлийн түлхүүр ус, БОАЖЯ, Улаанбаатар 2018 он 

 

Зураг 3-3. Газрын доорхи усны ордын байршил 

3.1.2. Усны салбарын удирдлага, зохион байгуулалт 

Усны асуудал олон салбарт хамааралтай байдгаас нэгдсэн нэг удирдлага, бодлогоор хангахад зарим 

тохиолдолд хүндрэл учирдаг. Салбар дундын зохицуулалтыг хангах зорилгоор БОАЖЯ-ны хажууд 

Усны үндэсний хороог байгуулсан боловч өнгөрсөн хугацаанд нэг яамны дор байгаа байгууллага уг 

зохицуулалтыг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэх чадамжгүй нь харагдаж байна.   

Өнөөгийн байдлаар усны салбарын чиг үүрэг, дараах байдлаар яамдад хуваарилагдаж байна.  

Хүснэгт 3-1. Усны асуудал хариуцсан яамдын чиг үүрэг, хэрэгжүүлэх байгууллагууд (2018 он) 

Яам, газрын 

нэр 

Усны салбарт гүйцэтгэх гол 

чиг үүрэг 

Орон нутгийн 

түвшин дэх 

төлөөлөл 

Тайлбар 

БОАЖЯ 

 Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент 

 Усны нөөц, түүний сав газрыг 

хамгаалах, бодлогын зохицуулалт 

 Усны нөөцийг ашиглаж болох 

боломжит нөөцийн хэмжээнд 

хэмнэлттэй, үр ашигтай ашиглах 

нэгдсэн бодлого 

 Усны салбар дундын 

зохицуулалтаар хангах, 

 Усны сав газрын менежментийн 

тогтолцоог бэхжүүлэх 

• Нийслэл, аймгийн 

БОАЖГ; 

• Сумын байгаль 

орчны байцаагч 

Усны үндэсний хороо, Сав 

газрын захиргаад, Цаг уур, 

орчны шинжилгээний 

газар, Монгол ус ТӨХК 



 

 

Яам, газрын 

нэр 

Усны салбарт гүйцэтгэх гол 

чиг үүрэг 

Орон нутгийн 

түвшин дэх 

төлөөлөл 

Тайлбар 

БХБЯ 

 Хот, суурин газрын дэд бүтцийн 

төлөвлөлт 

 Хот, суурин газрын ус хангамж, 

ариутгах татуургыг барьж 

байгуулах, түүний ашиглалт 

үйлчилгээ 

 Аялал жуулчлалын салбарын ус 

хангамж, ариун цэврийн 

байгууламжийн асуудал 

 Үерийн хамгаалалт 

 Хотжилтын асуудал 

• Нийслэл, аймгийн 

ГХБХБГ; 

• Сумын газрын 

даамал 

Нийслэл, аймгийн захиргаад 

тэдгээрийн харъяанд НААҮ 

байгууллагууд түүнчлэн  

хувийн хэвшлийн 

ОСНААҮ-ний 

байгууллагууд ус хангамж, 

ариутгах татуургын 

үйлчилгээг хариуцан 

ажилладаг. 

ХХААХҮЯ 

 ХАА-н ус хангамж (мал аж ахуй, 

усалгаатай тариалан); 

 Хөнгөн хүнсний үйлдвэрүүдийн 

ус хангамж; 

 Малчны тухтай амьдрах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөдөөгийн 

хүн амын ус хангамж 

• Нийслэл, аймгийн 

ХХААЖДҮГ 

• Сумын хөдөө аж 

ахуйн ажилтан 

Хөдөөд нүүдэллэн амьдарч 

байгаа малчдын ус 

хангамжийн асуудал бүрэн 

шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй 

байгаа 

ЭМЯ 

 

 Хүн амын унд ахуйн ус 

хангамжийн усны чанар, аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуй  

• Аймаг, нийслэлийн 

ЭМГ 

Нийгмийн болон орчны 

эрүүл мэндийн талаас 

оролцоно 

ЭХЯ 
 Сэргээгдэх эрчим хүч, усан 

цахилгаан станц 

 Эрчим хүчний ус хангамж 

 
Эрчим хүчний салбарын 

байгууллагууд, УЦС 

ЗТХЯ 

 Усан зам, далайн тээвэр,  

 Авто замын борооны ус зайлуулах 

систем 

 Зам тээврийн байгууллагуудын ус 

хангамж 

 

УБТЗ нь төмөр замын өртөө 

буудал, харъяа газруудын ус 

хангамж, ариутгах 

татуургын үйлчилгээг 

хариуцдаг 

 

УУХҮЯ 
 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн ус 

хангамж, 

 Бохир ус цэвэрлэгээ 

 

Уул уурхайн компаниуд 

өөрийн хөрөнгө оруулалт 

голчлон хийдэг. 

СЯ 

 Усны салбарын хөрөнгө оруулалт, 

гадаадын зээл тусламжийн 

асуудал 

 Утай холбоотой төсвийн 

хуваарилалт 

 Усны нөөц ашигласны төлбөрийг  

хуримтлуулах 

Аймгийн татварын 

алба 

Сумын татварын 

байцаагч 

Татварын Ерөнхий газар 

БХЯ 

 Цэргийн ангийн ус хангамж 

 Үндэсний стратегийн ач 

холбогдол бүхий усны барилга 

байгууламж, усны эх үүсвэрийг 

гадны аюулаас хамгаалах 

 

 

 

 

БСШУСЯ 

 Усны талаарх судалгаа, 

шинжилгээ, сургалт явуулах 

 Бүх шатны боловсролын 

байгууллагын ус хангамж, ариун 

цэврийн асуудал 

 

Шинжлэх ухааны академи, 

Их дээд сургуулиуд, бүх 

шатны боловсролын 

байгууллагууд 

ХНХЯ 

 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

ус хангамж, ариун цэврийн 

асуудал 

  

ХЗДХЯ  Хууль эрх зүйн орчин   

ГЯЯ  Олон улсын хэлэлцээр   



 

 

Яам, газрын 

нэр 

Усны салбарт гүйцэтгэх гол 

чиг үүрэг 

Орон нутгийн 

түвшин дэх 

төлөөлөл 

Тайлбар 

МХЕГ 

 Хууль, дүрэм, журам, стандартыг 

мөрдүүлэх 

 Усны чанар, усны бохирдол, бохир 

ус цэвэрлэгээтэй холбогдолтой 

хяналт-шинжилгээ хийх 

Аймгийн МХГ, 

Сумын мэргэжлийн 

хяналтын байцаагч 

Техникийн экспертиз дутмаг 

байна. 

ХСУХАТАҮЗЗ 

 Хот, суурины ус хангамж, 

ариутгах татуургын ашиглалт 

үйлчилгээг зохицуулах, 

 Тусгай зөвшөөрөл олгох 

 Мэргэжил аргазүйгээр хангах 

 Тарифын зохицуулалт 

 

Нийслэл, орон нутгийн 

НААҮ-ний болон 

ОСНААҮ-ний 

байгууллагууд, Ус хангамж, 

Бохир ус татан зайлуулах, 

цэвэрлэх, туршилт, 

тохируулгын тусгай 

зөвшөөрөлтэй компаниуд 

 

2004, 2012 онуудад шинэчлэгдэн батлагдсан Усны тухай хуульд усны нөөцийг нэгдмэл байдлаар, 

сав газраар удирдах хандлагыг тусгасан нь олон улсын зарчимд нийцсэн, нийгэм, эдийн засгийн 

салбаруудын хөгжлийг дэмжихийн зэрэгцээ байгаль орчныг хамгаалах, усны асуудлаар салбар 

дундын зохицуулалт хийх боломжийг олгож байна. 

Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент (УННМ) гэдэг нь “Экосистемийн тогтвортой байдлыг 

алдагдуулахгүйн зэрэгцээ нийгмийн хангамж болон эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэхийн 

тулд ус болон газар, тэдгээртэй холбоотой нөөцийн нэгдсэн менежментийг сайжруулах үйл явц” юм 

(Даян Дэлхийн Усны Түншлэл 2000). Гол, мөрөн, нуурын сав газар нэг бэлчир рүү чиглэх гол 

горхины системийн ус хурах талбайгаар хүрээлэгддэг бол газрын доорхи ус нь ус нэвтрүүлэх чадвар 

сайтай, ус агуулсан хөрсний тусгаарлагдмал үе буюу уст үе давхаргад хуримтлагддаг. Энэхүү 

байгалийн онцлог шинж чанар, тогтолцоо нь улс орон, засаг захиргааны хил хязгаараас үл хамааран 

оршин тогтнож байдаг онцлогт тулгуурлан нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны эрх ашгийг 

харгалзан усны нөөцийг тогтвортой, тэнцвэртэй замаар хөгжүүлж, менежмент хийхэд УННМ-ийн 

арга, хандлагыг ашигладаг.     

Монгол оронд дэлхий нийтийн жишгээр энэхүү УННМ-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2009 онд 

БОАЖ-ын сайдын 332 дугаар тушаалаар Монгол орны усны 29 сав газрыг баталсан байна (Зураг 

3-4). Өнөөгийн байдлаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харъяа 21 сав газар, түүний 

дэргэд орон тооны бус 20 сав газрын зөвлөл ажиллаж байна. Ийнхүү усны нөөц талаасаа бүтэц 

зохион байгуулалт боловсронгуй болсон боловч салбар дундын зохицуулалт, ус хангамж, ариун 

цэврийн асуудал хүндрэлтэй хэвээр байна. Яамдын хариуцсан чиг үүргүүдээс хөдөөгийн 

тодруулбал нүүдэллэн амьдарч байгаа малчин өрхийн ус хангамжийг шаардлагын түвшинд хүртэл 

шийдвэрлэж чадахгүй байгаа бол ариун цэврийн байгууламжийн асуудал орхигдсон гэж хэлж 

болно. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настанд зориулсан ариун цэврийн 

байгууламжийн асуудлыг сайжруулах шаардлага тулгарч байна. 

2018 онд Хүний Эрхийн Хороонд ундны усны аюулгүй байдал, ариун цэврийн байгууламжийн 

асуудал хариуцсан хүний эрхийн Тусгай илтгэгч Лео Хеллер Монгол Улсад айлчлан ус ба ариун 

цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг хүний эрхийн талаас авч үзжээ. Энэ хүрээнд ус хангамж, 

ариун цэврийн салбарын институцийн зохион байгуулалт, бүтэц дутмаг байна гэсэн дүгнэлтийг 

хийсэн байна. Түүний тодорхойлсноор “Ус бүхий л салбарт хамаатай байдаг тул Засгийн газрын хэд 

хэдэн байгууллагууд ус, ариун цэврийн үйлчилгээтэй холбоотой чиг үүрэг, хариуцлага хүлээсэн 



 

 

хэдий ч тодорхой уялдаа холбоогүй байна. Мөн хүний эрхийн тодорхой орчин бүрдээгүй байхад 

төр, засгийн байгууллагуудын уялдаа нь ус, ариун цэврийн асуудлыг хүний эрхийн суурь агуулга, 

зарчмуудтай зохицуулж чадахгүй байна. ... Ундны ус, ариун цэврийн асуудал нь одоогийн байдлаар 

усны нөөцийн менежментийн асуудалд шингэн замхарсан мэт харагдаж байна.” гэжээ. Иймд 

цаашид ус хангамж, ариун цэврийн асуудалд анхаарал хандуулж нэгдсэн удирлага зохицуулалтыг 

нь боловсронгуй болгох шаардлага тулгарч байна. 

Эх сурвалж: Монгол Улсын УННМ-ийн төлөвлөгөө, 2013 он 

 

Зураг 3-4. Монгол орны усны сав газар 

3.1.3. Монгол Улсын ус хэрэглээ-ашиглалт 

Монгол Улсад өнөөгийн байдлаар ус олборлолтын мониторинг, статистик судалгаа дутагдалтай, 

бүрэн тоолууржаагүй зэргээс жилд ашиглаж байгаа усны хэмжээг эх үүсвэр, хэрэглэгч бүрээр 

бодитойгоор тооцон гаргах, ус ашиглагчдын мэдээллийн санг бүрдүүлэх нарийвчлан нэгтгэн дүгнэх 

асуудал бүрэн хийгдэж чадахгүй байна.  

Олон улсын хэмжээнд ус ашиглалтыг олборлосон усны хэмжээгээр тооцдог бөгөөд Монгол улсад 

ус ашиглалтын дүгнэлт, усны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ болон бусад ашиглах боломжит 

эх сурвалжийн дүнгээр жилд ашиглаж байгаа усны хэмжээг тодорхойлж байна.  

БОАЖЯ-аас хийсэн тооцоогоор 2017 онд Монгол Улс нийт 499.3 сая м3 ус хэрэглэсний 53 хувийг 

хөдөө аж ахуйн, 16.0 хувийг уул уурхай, 15.0 хувийг хүн амын унд ахуйд, 8.9 хувийг эрчим хүчний 



 

 

үйлдвэрлэл, үлдэх 7.9 хувийг нийгэм эдийн засгийн бусад салбарт хэрэглэсэн байна.5 Монгол Улсын 

2005-2016 онуудад хэрэглэсэн усны хэмжээг дор хүснэгтээр үзүүлэв. 

Хүснэгт 3-2. Монгол орны усны жилийн нийт ус ашиглалт ба ус олборлолт, сая м3/жил 

Ус ашиглалтын төрөл 2005* 2008* 2011* 2015* 2016** 

Хүн амын унд ахуй 71.4 60.7 54.9 53.0  

Үйлдвэрийн ус ашиглалт 117.3 129.4 110.8 157.4 168.1 

Хөдөө аж ахуйн  болон бусад ус 

хэрэглээ 
125.2 177.9 214.6 181.4 327.9*** 

Монгол орны нийт ус ашиглалт 393.8’ 368.0’ 380.3’ 391.8’ 496.0’’ 

Эх сурвалж: *Монгол орны байгаль орчин, Усны нөөц, түүний зохистой ашиглалт 2 дугаар боть, Усан 

цахилгаан станцын ууршлаар тооцон Ш.Ганзориг нарын зассан дүнгээр, **Ш.Ганзориг, БОАЖЯ, НҮБХХ 

“ТХЗ 6.4.1 үзүүлэлт – Ус ашиглалтын үр ашгийг тооцоход шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах аргачлал 

боловсруулах ажил” Зөвлөх Ш.Ганзориг. Улаанбаатар хот. 2018 он, *** хүн амын ус хангамжийг ХАА-н ус 

хангамжийн дүнтэй нэгтгэснээр. 

Монгол Улсын эдийн засаг хурдацтай хөгжиж, хүн амын өсөлт нэмэгдэн, хотжилт, суурьшил 

эрчимтэй явагдаж байгаа нь усны хэрэглээг цаашид улам нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна. Тэгвэл нийт 

ус хэрэглээний 80 гаруй хувь,  хүн амын унд ахуйн хэрэглээний 95 гаруй хувь, хот, суурин газрын 

усны бараг бүх хэрэгцээг газрын доорхи усны нөөцөөс хангаж байгаа нь цөлжилт, хуурайшилтыг 

нэмэгдүүлэх экологийн сөрөг үр дагавартай байна.4 Гадаргын эх үүсвэрийг мал аж ахуй, газар 

тариалан зарим уул уурхайд гол төлөв ашигладаг. 

Хот, суурины ус хангамж 

Монгол Улс ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжээр харьцангуй доогуур гэж 

тооцогддог бөгөөд ДЭМБ, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн судалгааны дүнгээр 2015 онд Монгол Улсын 

хүн амын 64.4% нь шаардлага хангасан усны эх үүсвэртэй, 59.7% нь шаардлага хангасан ариун 

цэврийн байгууламжтай байсан байна6 (Зураг 3-7). Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд усны 

хүртээмж, ариун цэврийн байгууламжууд эрчимтэй сайжирсан ч Монгол Улс Мянганы хөгжлийн 

зорилтуудад хүрээгүй байна.7  

Хот, суурины Ус хангамж, ариутгах татуургын хөрөнгө оруулалт нь барилгын салбар түүний дотор 

орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын багцад хамрагддаг. БХБЯ-аас гаргасан мэдээгээр 2011-2015 

онд барилгын салбарт улсын төсвөөс нийт 388.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээс 

86% нь орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт зарцуулагджээ (Зураг 3-5). 

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт оруулсан хөрөнгийн 59% буюу 198.0 тэрбум төгрөгийг 

инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл хийх, барьж байгуулах ажил, 30% буюу 102.1 тэрбум 

төгрөгийг сумын төвийг шинэчлэх, аймаг, дүүргийг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд 

зориулсан байна.8 

Ус хангамж, ариутгах татуургын салбарт оруулах улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт сүүлийн 

жилүүдийн дунджаар улсын төсвийн нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 7-8%-ийг эзэлж байна 

                                                      
5 https://cdn.greensoft.mn/  
6 Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж буй хүчин зүйлсийн судалгаа, 2016 он 
7 4. НҮБ-ын Усны хөтөлбөр, НҮБ-ын Усны хөтөлбөрийн Монгол Улсын усны тайлан, 2012 оны 6-р сарын 

3 (UN-Water, 2012. “Mongolia: UN-Water Country Brief.” June 3, 2012). 
8 https://www.scribd.com/document/342557770/ , Л.Батжаргал, 2016 он 

https://cdn.greensoft.mn/
https://www.scribd.com/document/342557770/


 

 

(Зураг 3-6). 2018 онд салбарт 65 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөөд 

байгаа билээ.9 Судалгаанаас үзэхэд салбарын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2005 онд 1.2 тэрбум 

төгрөг байсан бол 2018 онд 65 тэрбум төгрөг болж 55 дахин нэмэгдсэн байна.  

Эх сурвалж: БХБЯ, Барилга НАА-н хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага, 

Л.Батжаргал 

 

Зураг 3-5. Барилгын салбарын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт салбараар 

Эх сурвалж: Хөгжлийн түлхүүр “Ус”, 14 дүгээр бүлэг 

 

Зураг 3-6. Ус хангамж, ариутгах татуургын салбарт оруулсан хөрөнгийн улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтад эзлэх хувь 

Түүнчлэн олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр 

олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж ирснээс дурдвал: аймаг орон нутгуудад 1999-2002 онд Азийн 

хөгжлийн банкны “Нийтийн аж ахуйг хөгжүүлэх төсөл”, 2003-2009 онд “Орон нутгийн нийтийн аж 

                                                      
9 Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулиас 
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ахуйн салбар төсөл”-үүд, Улаанбаатар хотод 1998-2012 онд Дэлхийн банкны “Нийтийн аж ахуйн 

салбарыг хөгжүүлэх” 1, 2 дугаар төслүүдийг хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлсэн байна. Салбарт 

1998 оноос хойш нийт 192.9 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 

байна. Ийнхүү хөрөнгө оруулалт эрс нэмэгдэхэд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт, төрийн 

бодлого зорилтууд онцгой нөлөө үзүүлж байна. Ийнхүү 2015 он хүртэл ус хангамж, ариутгах 

татуургын салбарт хөрөнгө оруулалт багагүй хийгдэж, олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын 

зээл тусламжаар төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн хэдий ч энэ нь өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ 

шаардлагыг хангаж чадаагүй байна. 

Эх сурвалж: World Development Indicators 

 

Зураг 3-7.Баталгаат ундны усны хүртээмж 

Өнөөгийн байдлаар Улаанбаатар хотоос гадна аймгийн төвүүд, зарим сумын төвүүд ус хангамж, 

ариутгах татуургын системээс аюулгүй усаар хангагдаж байна. 2018 оны дүнгээр Монгол улсын 330 

сумын төвөөс 70 сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг шийдсэн ба ойролцоогоор 170 шахам 

сумын төв гидрогеологийн тааламжтай нөхцөлтэй, ус хангамжийн хувьд бололцоотой газарт 

байрлаж байна.10 Хот суурин газрын ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээг нийт 177 тусгай 

зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж 3.2 мянган км цэвэр усны, 1.4 мянган км бохир усны шугам хоолой, 

130 гаруй Цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтыг хариуцан ажилладаг. 

Аймгуудын төвлөрсөн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдалд 2013 онд МХЕГ-аас хийсэн 

чанарын шинжилгээний дүнгээр Өмнөговь, Сүхбаатар аймгийн төвийн ус хатуулагтай, Увс, Говь-

Алтай, Сүхбаатар аймгийн төвийн ус хангамжийн системийн усанд магний агууламж өндөр, мөн 

шинжилгээнд хамрагдсан нийт 218 сумдын 22 хувь нь хатуулаг, 16.2 хувь нь магнийн агууламжаар 

ундны усны стандартын шаардлага хангахгүй байна. Энэ нь хөдөөгийн ялангуяа говийн бүс нутгийн 

хүн амын зарим суурь өвчлөл ундны усны голлох элементийн ихсэлт, багасалт, бохирдлоос 

шалтгаалж байгааг мэргэжлийн байгууллагууд дүгнэсэн байна.  

                                                      
10 Хөгжлийн түлхүүр “Ус”, 8 дугаар бүлэг С.Чулуунхуяг нар, Улаанбаатар, 2018 он 



 

 

Говийн аймгийн 63 сумын 142 худгийн усанд хийсэн хүнд металлын шинжилгээгээр Ундны усны 

MNS-900-2005 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 19 сумын усанд мөнгөний 

агууламж 12-81 дахин, 16 сумын усанд хүнцэлийн агууламж 1-6 дахин, 1 сумын усанд хромын 

агууламж 2.6 дахин, 6 сумын усанд төмрийн агууламж 27-728 дахин, 7 сумын усанд манганы 

агууламж 17 дахин, 4 сумын усанд хар тугалгын агууламж 40 дахин тус тус их байгаа нь тухайн 

орон нутагт оршин суугчдын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх түвшинд хүрсэн байна.11 

Улсын хэмжээнд нийт 130 гаруй Цэвэрлэх байгууламж бүртгэгдсэн байдгаас 47-г нь нийслэл, орон 

нутгийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагууд хариуцан ажиллаж байна. Эдгээрээс 6 нь 

хагас ажиллагаатай, 2 нь огт ажиллахгүй байна. Цэвэрлэх байгууламжуудын 63 хувь биологийн, 37 

хувь механик цэвэрлэгээтэй.  Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагууд 2017 онд нийт 93.8 

сая м3 бохир ус татан зайлуулсан байна.12 

Хот, суурин газрын хүн амын баталгаат унд ахуйн ус, шаардлага хангасан ариун цэврийн 

байгууламжийн хүртээмж хөдөөгийн хүн амынхаас харьцангуй өндөр байдаг. Түүнчлэн орон 

сууцанд амьдардаг нэг хүн хоногт 120-130 л ус хэрэглэж байгаа бол гэр хорооллын болон хөдөөгийн 

нэг хүн хоногт 7-10 л ус хэрэглэж байгаа нь усны хүртээмж жигд бус байгааг харуулж байна. 

Судалгаанаас үзэхэд гэр хороолол, малчдын ус хангамж, ариун цэврийн асуудалд дорвитой ахиц 

дэвшил гараагүй хэвээр байгаа нь Монгол Улсын хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн 

байгууламжийн хүртээмжийг дээшлүүлэхэд гэр хороолол болон хөдөөгийн хүн амын ус хангамж, 

ариун цэврийн байгууламжийн асуудалд голлон анхаарч, шийдвэрлэх ёстойг харуулж байна. 

Салбарт оруулсан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл, тусламж болон төр, хувийн 

хэвшлийн хамтын ажиллагааны үр дүнд хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын инженерийн 

барилга, байгууламж, түүний шугам сүлжээ үе шаттай өргөтгөн шинэчлэгдэж, шинээр баригдаж, 

дэвшилтэт техник, технологи нэвтэрч энэ хэрээр өндөр ур чадвартай, мэргэшсэн ажилтан, 

ажиллагсдын эрэлт хэрэгцээ  нэмэгдэж  байна. Тус салбарын хэмжээнд 2017 оны байдлаар 8.7 

мянган ажилчин, ажилтан ажиллаж байгаас мэргэшсэн болон зөвлөх зэрэгтэй инженер техник, 

санхүү, удирдах ажилтан нийт хүний нөөцийн 22.2 хувийг бүрдүүлж байна. 

Хөдөө аж ахуйн ус хангамж 

Хөдөө аж ахуйн салбар нь мал аж ахуй, усалгаатай тариалан зэрэгт ус хэрэглээ ихээр зарцуулдаг 

онцлогтой. 

Мал аж ахуй нь монголчуудын амьдралын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд нүүдлийн мал аж ахуй зонхилон 

эрхэлж байгаагаас бэлчээр, түүний усан хангамжийн асуудалд онцгой анхаарч иржээ. Монгол Улсад 

бэлчээр усжуулах ажил 1960-1990 онд эрчэмтэй явагдаж байсны үр дүнд нийт энгийн ардын 

уурхайн худаг 16-17 мянга, инженерийн хийцтэй уст цэгүүд 30 орчим мянганд хүрч, бэлчээрийн 

65.4 хувийг усжуулсан бөгөөд тэдгээр уст цэгүүдийн ашиглалтын түвшин бэлэн байдал 95 орчим 

хувьд хүрсэн мэдээ байна.13 Үүнээс хойш 1990-2000 оны хооронд бэлчээр усжуулалтын бодлого 

алдагдан хөдөөгийн усны барилга байгууламж, түүн дотроос бэлчээрийг усжуулж байсан худаг, уст 

цэгүүдийг эзэмшилгүй орхигдуулснаар өмнө байгуулагдсан усны аж ахуйн барилга байгууламж 

үндсэндээ устаж, уст цэгийн бүрэн бүтэн байдал 30% хүрэхтэй үгүйтэй  болж13 салбарт их 

                                                      
11 Хөгжлийн түлхүүр “Ус”, 8 дугаар бүлэг С.Чулуунхуяг нар, Улаанбаатар, 2018 он 
12 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчдийн 2017 оны үйл ажиллагаа, санхүү, эдийн засгийн тайланд хийсэн хяналт, үнэлгээний нэгдсэн 

тайлан, ХСУХАТАҮЗЗ, Улаанбаатар хот, 2018 он 
13 Ш.Баранчулуун, Д.Чандмань, Хөгжлийн түлхүүр “Ус”, 11 дүгээр бүлэг 



 

 

хэмжээний хохирол учирсан байдаг. Монгол Улс 1990-ээд оны үед 25.8 сая малтай байхдаа нийт 

бэлчээрийн 65%-ийг усжуулж байсан бол өнөөдөр малын тоо 61.5 сая болоод байхад бэлчээрийн 

усжуулалт 50% хүрэхгүй болсон гэсэн судалгаа бий.  

Бэлчээрийн мал аж ахуйд амьсгалын өөрчлөлт хамгийн их нөлөөлөх бөгөөд хамгийн их тэжээлийн 

нөөцтэй гэж тооцогддог ойт хээрийн бэлчээр 2025 он гэхэд 3 орчим хувиар, 2050 оны үед 7 хувиар 

тус тус багасах, хээрийн бүсийн бэлчээрийн талбай ирэх 50 жилд 0.1-3.0 хувь орчмоор нэмэгдэж, 

ойт хээрийг хойшоогоо 300-500 км-т шахан шилжих, усгүй, бэлчээрийн даац муутай боловч бог мал, 

тэмээн сүргийг адуулах бололцоотой цөлөрхөг хээрийн бэлчээрийн талбай 7 орчим хувиар багасч, 

мал бэлчээрлэх ямар ч боломжгүй шахам цөлийн бүсийн талбай улсын өмнөд хилээс хойшоогоо Их 

нууруудын хотгор хүртэл түрж 2025 онд 13 орчим хувиар, 2050 он гэхэд 18 хувиар нэмэгдэх төлөв 

гарсан байна. Иймд цаашид бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажлыг бэлчээр усжуулалтын 

бодлоготой нягт уялдаатайгаар авч явуулах шаардлагатай байна.13  

Усалгаатай тариаланг төрийн бодлогын хэмжээнд авч үзэж эрчимтэй хөгжүүлсэн 1960-1990 онуудад 

усалгаатай тариалангийн талбай 49.2 мянган га-д хүрч инженерийн хийцтэй 156 услалтын 

системтэй, 42.1 мянган га тайлбайтай энгийн хийцтэй 326 услалтын систем барьж байгуулсан 

байдаг. Гэвч Зах зээлийн шилжилтийн үед услалтын системд тавих анхаарал суларч, эзэнгүйдэж 

тоногдон 2000 он гэхэд услалтын системийн талбай 5585.4 га болж 1989 оны мөн үзүүлэлттэй 

харьцуулахад 16 дахин буурсан. 2004 оноос усалгаатай тариаланд анхаарал хандуулах нь нэмэгдэж 

Засгийн газраас тодорхой хөрөнгө гаргаж ТХХТ-ийн хүрээнд нийт 330 шахам услалтын системийг 

шинээр байгуулж, сэргээн засварлаж ашиглалтад оруулсан байна.  

Монгол Улсын хүнсний бүтээгдэхүүнээ дотоодоосоо хангахад газар тариалан, түүний дотор 

усалгаатай тариаланга хөгжүүлэх нь чухал юм. Цаашид усалгаатай тариалангийн хөгжлийг дэмжих, 

менежментийг сайжруулах, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, шинэ техник, технологийг нэврүүлэх 

шаардлагатай байна. 

Үер, усны аюулаас хамгаалах 

Монгол оронд уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор байгалийн гамшигт үзэгдлүүд гарах 

давтамж нэмэгдсээр байна. Судалгаанаас үзэхэд Монгол орны уулархаг бүс нутгуудад хаврын шар 

усны, хур борооны, уруйн үер болох магадлал өндөр байдаг.  

Судалгаанд хамрагдаж буй Өмнийг говийн бүсэд Өмнөговь аймгийн зарим хэсгээр шар ус, хур 

борооны үер болох магадлал харьцангуй өндөр байна. Өмнийн говийн бүсэд уруйн үер болох 

магадлал шар усны, хур борооныхоос илүү байна. Харин ган гачиг тохиох магадлал харьцангуй их 

юм. Уруйн үерийн мужлалыг дор Зураг 3-8–т үзүүлэв.  

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн асуудлыг БХБЯ болон тухайн орон нутгийн захиргаа 

хариуцдаг байна. Монгол Улсын ихэнх үерийн хамгаалалтын далан, сувгууд 1973-1990 онуудад 

баригдсан байдаг.  

Шинэчлэх, сэргээн засварлах ажлууд хийгдэж байгаа боловч хэрэгцээ шаардлага хангахгүй байгааг 

2018 онд Монгол орны зарим аймгуудад болсон үерийн аюул түүнээс учирсан хохирол харуулж 

байна. Энэ онд улсын хэмжээнд нийт 250 шахам үерийн аюул гамшиг14 тохиолдсон бөгөөд үүнээс 
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хамгийн их хохирол учирсан нь баян-Өлгий аймагт 7 дугаар сарын 15-18-нд болсон үерийн улмаас 

нийтдээ 929 айл үерт нэрвэгдэж, нийт учирсан хохирол нь бараг 20 гаруй тэрбум төгрөгт хүрчээ.15  

Эх сурвалж: Г.Даваа, Х.Нацагдорж, П.Хишигсүрэн,1999 он  

 

Зураг 3-8. Уруйн үерийн мужлал 

3.1.4. Усны аюулгүй байдал 

АХБ-наас Asian Water Development Outlook (AWDO) буюу Азийн усны хөгжлийн хэтийн төлөв ийн 

хүрээнд улс орнуудын Усны аюулгүй байдлын үнэлгээг хийж, жил ирэх тусам тооцох аргачлалыг 

нь улам боловсронгуй болгосоор байна.  

Аливаа улс орны усны салбарын хөгжлийн гол зорилго нь улсынхаа Усны аюулгүй байдлыг хангах, 

дээшлүүлэх явдал юм. Усны аюулгүй байдал гэдэг нь зөвхөн хангалттай устай байх асуудал бус 

устай холбоотой бүх асуудал багтана. Өөрөөр хэлбэл Улсын болон салбарын хөгжлийн бодлогыг 

хэрэгжүүлсний үр дүнд Усны аюулгүй байдал дээшилсэн байх зорилго тавьдаг. Усны салбарт Усны 

нөөцийг нэгдсэн байдлаар удирдах асуудал чухлаар тавигдаж байна. УННМ-ийн дэвшил нь мушгиа 

цагираг хэлбэрээр дасан зохицох байдлаар явагдаж байдаг (ЮНЕСКО, 2009 он) бөгөөд улмаар усны 

аюулгүй байдлыг дээшлүүлж байдаг.Усны асуудлыг нэг дор бүгдийг нь шийдвэрлэх боломжгүй 

бөгөөд аажмаар, хамтын хүчээр явуулах замаар сав газрын хэмжээнд усны нөөцөөс нийгэм, эдийн 

засаг, нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх үр ашгийг өсгөн нэмэгдүүлэх боломжтой. 
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AWDO-ийн үнэлгээгээр Монгол улсын усны аюулгүй байдлын үзүүлэлт Ази тивийн улсууд дотор 

дундаж хэмжээнд байдаг байна. Энэ үнэлгээний дүнгээс харахад Монгол улсын хувьд хүн амын унд 

ахуйн усны аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх явдлыг нэн тэргүүний зорилт болгох шаардлагатай байна.  

Түүнчлэн говийн бүсийн ус хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Усны аюулгүй 

байдлын бүх үзүүлэлт ухрах нөхцөл бүрдэхээр байна. 

Эх сурвалж: Eelco van Beek, AWDO Tailored for Mongolia Local context, river basin approach 

 

Зураг 3-9. УННМ-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт усны аюулгүй байдлын уялдаа 

  

Зураг 3-10. Усны аюулгүй байдлын үнэлгээ, AWDO 20138 2016 он  

3.2. Говийн дэд бүсийн усны нөөц, хүрэлцээ хангамж, хэрэгцээ 

3.2.1. Усны нөөц 

Гадаргын ус 

Говийн дэд бүсэд Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудыг хамруулсан. Эдгээр 

аймагт гадаргын ус багатай түр зуурын уруйн ус урсах хуурай сайрууд түгээмэл байдаг. Хүн амын 
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унд ахуйн болон мал аж ахуй, үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн багахан хэсгийг тус бүс нутагт орших 

булаг, шанд, баянбүрдийн усаар хангадаг. 

Монгол Улсад зохион байгуулагдсан усны тооллогын дүнгээс үзэхэд  гол горхи, булаг шанд, 

рашаан, нуур, тойром 1022 тоологдсон нь улсын дүнгийн 10.7% бөгөөд гадаргын усны дийлэнх 

буюу 85%-ийг урсац багатай булаг, шанд эзэлж байгаагийн дээр ус элбэгтэй 2017 онд 2007 онтой 

харьцуулахад тоо хэмжээ нь буурсан нь тус бүс нутгийн гадаргын усны хомсдол, эмзэг байдлыг 

харуулж байна.(Хүснэгт 3-3). Өмнөд говийн бүсийн гадаргын усны нөөц нь Монгол орны гадаргын 

усны нийт нөөцийн 0.03 хувийг эзэлдэг. 

Хүснэгт 3-3. Гадаргын усны тооллогын дүн 

Аймаг 
Гол горхи Булаг шанд Рашаан Нуур, тойром 

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 

  Говьсүмбэр 1 5 6 13 3 2 13 1 

  Дорноговь  1 363 289 4 6 6 111 

  Дундговь 1 1 152 124 3 4 2 10 

  Өмнөговь 3 4 581 442 1 10 2 21 

Бүгд дүн 5 11 1,102 868 11 22 23 143 

Улсын дүн 5,128  5,228 9,306  10,742 429  450 3,747  3,598 

Эх сурвалж: https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2400_011V1  

Тус бүс нутгийн булгуудын ус геоморфологи, геологи, гидрогеологийн нөхцөлөөс шалтгаалан 

анион, катионы концентраци өндөртэй, эрдэсжилт ихэвчлэн 300-1500 мг/л-ийн хооронд хэлбэлздэг. 

Гадаргын ус бүхий газруудад мал сүргийн бөөгнөрөл өндөр байдгаас аммоний агууламж 0.5 мг/л-

ээс давж бохирдох тохиолдол элбэг гардаг байна.16 Түүнчлэн тус бүс нутагт уул уурхай эрчимтэй 

хөгжиж, түүнийг дагалдан хот, суурин газар өргөжин, ус хэрэглээ нь нэмэгдэж, энэ нь ховор, хомс 

гадаргын усны ундарга, урсацыг бууруулах, бохирдуулах зэргээр тухайн орчны экосистемд сөрөг 

нөлөөлөх үзүүлэх явдал нэмэгдсээр байна. 

Газрын доорхи ус 

Уул уурхайн хөгжилтэй холбоотойгоор тус бүс нутагт газрын доорхи усны судалгаа сүүлийн 

жилүүдэд нилээд идэвхтэй хийгдэж, хяналт мониторингийн асуудал ч анхаарлын төвд байх болжээ.   

ДБ-наас 2010 онд Говийн дэд бүс нутгийн газрын доорхи усны үнэлгээ хийгдсэн байдаг.  Энэхүү 

судалгаанд тус бүс нутгийн газрын доорхи усны ихэнх нь маш бага тэжээлтэй эсвэл тэжээлгүй 

дарагдмал ус байдаг гэж тодорхойлсон байна. Өмнийн говийн бүс нутгийн аймгуудын ашиглаж 

болох усны нөөцийн хэмжээг дор хүснэгтээр үзүүлэв.  

Хүснэгт 3-4. Өмнийн говийн бүсийн аймгуудын газрын доорхи усны нөөц, баялгийн тооцоо 

№ 
Уст давхаргын 

ангилал 

Авч болох усны 

хэмжээ, 103 м3/жил/км2 

Тогтоосон газрын доорхи усны ашиглаж болох 

нөөц, сая м3/жил 

                                                      
16 Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл, “Дунар-орд” ХХК, Галба-Өөш, Долоодын 

говийн сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан суурь 

судалгааны эмхэтгэл, Улаанбаатар, 2018 он 

https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2400_011V1


 

 

Дундговь Өмнөговь Дорноговь 

1 Их нөөцтэй 1 25 31 19 

2 Дундаас их нөөцтэй 0.1-1.0 77 138 71 

3 Багаас дунд нөөцтэй 0.03-0.1 2 89 19 

4 Бага нөөцтэй 0.003-0.03 3 3 4 

5 Хязгаарлагдмал 0.003 0 0 0 

6 Нийт  107 261 113 

Эх сурвалж: Н.Жадамбаа, Н.Буянхишиг нар, 2007 он, Говийн дэд бүс нутгийн газрын доорхи усны үнэлгээ 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн өмнөд хэсэгт буюу говийн бүсэд олж илрүүлэн, усны ашиглалтын 

нөөцийг нь тогтоосон газрын доорхи усны ордуудын дийлэнх нь цэрдийн галавын сэвсгэр хурдсанд 

орших уст үе, давхаргад байдаг байна. Усны нөөц нь 1.0- ээс 1100 л/с байх ба ус нь дийлэнх 

тохиолдолд цэнгэг буюу усны эрдэсжилт дийлэнх тохиолдолд 1.0-1.5 г/л-ээс бага байна.17   

Энэ бүс нутгийн ундарга (өндөр болон дундаж ундаргатай) сайтай уст давхаргууд хуурай сайр, 

уулын бэлд аллювийн элс, хайрган хурдсанд агуулагдана. Энэ уст давхаргууд нь бага гүнтэй (< 50м) 

тохиолдох ба  мал аж ахуй, унд ахуйн ус хангамжийн гол эх үүсвэр болдог. Ихэнх ундрага сайтай 

уст давхаргууд их гүнд элсэн чулуунд тохиолдоно. Өмнийн говийн бүсийн уст давхаргууд нь өргөн 

талбайд ижил геологийн структурт оршин ундарга сайтай ч өргөн тархалттай биш. Ус нэвтрүүлэх 

чадвар сайтай формациуд (уст давхарга) хязгаарлагдмал тархалттай ус нэвчүүлэх чадвар муутай, 

уст давхрага болж чадахгүй чулуугаар хүрээлэгдсэн байдаг.18  

МХЕГ-аас 2012, 2013 онд нэгдсэн төлөвлөгөөний  дагуу улсын хэмжээнд “Хот,  суурин газрын хүн 

амын унд, ахуйн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдалд” хийсэн хяналт  шалгалтын дүнгээр 

усны чанарын хувьд Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь аймгууд хатуувтар, Өмнөговь аймаг хатуу 

устайд хамаардаг гэсэн дүгнэлт нарсан байна.  

Говьсүмбэр аймаг 

Говьсүмбэр аймагт томоохон гол байхгүй, 2017 оны усны тооллогоор 5 горхи, 13 булаг, 2 рашаан, 1 

нуур тойром бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 3-3). Чойр орчмын бус нутаг геологийн тогтоцын хувьд 

ихэнх талбайд Дээд Цэрдийн элс, хайргархаг сул барьцалдсан хурдас ба Доод Цэрдийн шаварлаг 

хурдас тугээмэл тархсан байна. Дээд Цэрдийн галавын хурдаст усны нѳѳц илуу тархалттай бѳгѳѳд 

судалгаанд хамрагдсан нийт уст цэгийн тал хувь нь стандартаас давсан эрдэсжилттэй, 60 орчим хувь 

нь магнийн ион зонхилсон хатуу устай байна. Энэ бүгдээс узэхэд тус бус нутгийн усны чанар 

тѳдийлэн сайнгуй байгаа учир чанарыг сайжруулж унданд хэрэглэх явдал зайлшгуй шаардлагатай 

байгаа нь харагдаж байна.19 

Говьсүмбэр аймагт Шивээ-овоо, Тэвшийн говь гэсэн газрын доорхи усны 2 орд байна (Зураг 3-11).20 

Сүмбэр сумын (Чойр хот) унд ахуйн усны эх үүсвэр нь Тэрэгтийн худаг юм.  

2008 онд Н.Мөнхбаатар, М.Жаргалсайхан нар Чойрын хотгорын өмнөд хэсэгт хийсэн 

гидрогеологийн судалгаагаар доод цэрдийн зүүнбаянгийн дээд дэд свитийн нүүрслэг зузаалгийн уст 

                                                      
17 БОАЖЯ, Хөгжлийн тлхүүр ус, 2018 он 
18 Туинхоф.А, Н.Буянхишиг нар, Өмнөд говийн бүс нутгийн газрын доорхи усны үнэлгээ, ДБ, 2010 он 
19 Говьсүмбэр аймгийн усны чанарын асуудалд, Монгол орны геоэкологийн асуудал №11(13), ШУА-ийн 

Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, УБ-2015 
20 http://www.eic.mn/groundwater/  

http://www.eic.mn/groundwater/


 

 

давхаргад нөөцийн үнэлгээ өгсөн байна. Энэхүү газрын доорхи усны ордын усны ашиглалтын нөөц 

баялгийн үнэлгээ хийгдсэн Жаргалант нуурын орд нь Хараатын ураны ордын хойт хэсэгтэй залган 

байрлана. Орд нь доод цэрдийн зүүнбаянгийн дээд дэд свитийн нүүрслэг зузаалагт агуулагдах ба ус 

агуулагч чулуулаг нь элс, сул барьцалдсан элсэн чулуу, алеврит, хайрга, гравелит, хүрэн нүүрснээс 

тогтдог, нийт талбай нь 246.2 км², уст үеийн дундаж зузаан нь 48.5 м. Ордын гидрохимийн нөхцөл 

нийлмэл бөгөөд ордын өмнөд хагаст давсархаг, давстай (3-11,8г/л),хойд хагаст сул давсархаг (1-

3г/л), баруун, зүүн захаар цэнгэг (1г/л хүртэл) ус тархсан байна. Жаргалант нуурын ордыг 

үйлдвэрлэлийн зэргээр 25 жилийн туршид үнэлсэн газрын доорхи усны ашиглалтын 11,232 

м3/хоногийн нөөцийг С1 зэргээр үнэлэн баталгаажуулсан байна.21 

Дундговь аймаг 

Дундговь аймаг мөн гадаргын ус багатай, 2017 оны усны тооллогоор гол горхи 1, булаг шанд 124, 

рашаан 2, нуур тойром 10 бүртгэгджээ. Энэ мужид олон жилийн гадаргуун усны урсац  хэмжээ 0.5-

0.7 мм/жил байна. Гадаргын усны эх үүсвэрийг хэдийгээр малын ус хангамж, унд ахуйд бага зэрэг 

хэрэглэж байгаа боловч, гадаргын усны ашиглах боломжит нөөц байхгүй гэж тооцдог. 

Эх сурвалж: http://www.eic.mn/groundwater/ 

 

Зураг 3-11. Говьсүмбэр, Дундговь аймгуудын газрын доорхи ордуудын байршил 

Дундговь аймагт газрын доорхи усны ордуудыг Зураг 3-11-д үзүүллээ. Нийт 17 орд газар байгаагаас 

танилцуулбал, Мандалговь хотын төвийн Олгойн говь-2 усан хангамжийн газрын доорхи усны 

ордод 1989 онд Н.Лхагва, Б.Нямдарь, Л.Батжаргал нар ашиглалтын нөөц баялгийн үнэлгээ өгсөн 

байдаг. Тус ордын ус агуулагч чулуулаг нь доод цэрдийн Түвшинговь давхраадсын нүх сүвтэй 

терриген хурдас болно. Ус агуулагч хурдас ордын хүрээнд даралтгүй ус тархсан. Газрын доорхи ус 

                                                      
21 Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл, Улаанбаатар хот 2018 он 

http://www.eic.mn/groundwater/


 

 

8.2-24.0 м-ээс илэрнэ. Уст давхаргын зузаан нь 14.0-50.0 м байна. Цооногууд дахь усны түвшинг 

20.0-27.85 м бууруулахад ундарга нь 0.8-9.0 л/с байжээ. Газрын доорхи усны ордын ашиглалтын 

нөөцийг гидродинамикийн аргаар нийт 432.0 м3/хон –оор буюу 5.0 л/с –ээр, В зэргээр 

баталгаажуулсан байна. Ордын газрын доорхи ус нь химийн найрлагаараа ба чанараараа ундааны 

усны улсын стандартын шаардлагыг бүрэн хангаж байна. Сульфат-гидрокарбонат, кальци-натрийн 

найрлагатай, эрдэсжилт 0.5-0.7 г/л, ерөнхий хатуулаг 3.6-5.5 мг-экв/л байна.18 Дундговь аймгийн 

Олгойговийн усны ордод 1995 онд Р.Баттөмөр, Н.Лхагва, С.Ганхуяг нар газрын доорхи усны 

ашиглалтын нөөц баялгийн үнэлгээ хийсэн бөгөөд үүгээр тус ордын ус агуулагч чулуулаг нь доод 

цэрдийн Тэвшинговийн свитийн сэвсгэр хайрга, сайрга, элсэрхэг хурдас болно. Ус агуулагч хурдас 

ордын хүрээнд бага даралттай ус тархсан. Газрын доорхи ус 20-34 м—с илэрнэ. Даралт 5.7-24.3 м. 

Уст давхаргын зузаан нь 15.8-45 м байна.  

Цооногууд дахь усны түвшинг 28.0-7.2 м бууруулахад ундарга нь 1.8-10.0 л/с байжээ. Газрын доорхи 

усны ордын ашиглалтын нөөцийг гидродинамикийн аргаар нийт 2678 м3/хон-оор буюу 31.0 л/с-ээр, 

үүнээс А зэргээр 1382 м3/хон-оор буюу 16.0 л/с-ээр, В зэргээр 864 м3/хон-оор буюу 10.0 л/с-ээр С1 

зэргээр 432 м3/хон-оор буюу 5.0 л/с-ээр тус тус баталгаажуулсан байна. 

Дорноговь аймаг 

Дорноговь аймагт газрын доорхи усны  нийт 14 орд газар судлагдаад байна. Дорноговь аймаг нь 

гидрогеологийн мужлалаар говь хээрийн бүсэд хамаарах ба ус агуулагч чулуулгийн бүтэц, 

геологийн тогтцоос хамаарч дараах уст үе, цогцолборуудад хуваагдана. Үүнд: 

1.Дөрөвдөгчийн уст үе: Ус агуулагч чулуулаг нь янз бүрийн ширхэгтэй элс, хайрга, хайрганцар, 

бул чулуу зэргээс бүрэлдэн заримдаа 

шавар, шаваранцартай үелэн байрласнаас 

түрлэгтэй ус агуулна.  

2.Палеоген-неогены хурдас, 

чулуулгийн уст үе: Нутгийн нилээд хэсэгт 

тархсан ба элсэн чулуу, хөрзөн, зануужин, 

шавар үетэй хайрга, бул чулуу, 

хайрганцар дайрга, ац цавтай занар зэрэг 

чулуулгаас тогтоно.  

Зураг 3-12. Дорноговь аймгийн газрын 

доорхи усны ордын байршил   

Эх сурвалж: 

http://www.eic.mn/groundwater/ 

Сайншанд хотын ус хангамжийн эх 

үүсвэр нийлбэрээр 300 м3/хон ундаргатай 

517 ба 518-р цооногийг ОХУ–ын Буровод 

байгууллагаас өрөмдөж гаргасан бөгөөд 

1983-1985 онд Сайншанд хотын 

төвлөрсөн ус хангамжид зориулан 

Ч.Борчулуун, С.Ганхуяг нар 

гидрогеологийн эрэл хайгуул хийж Хөтөл 

нуур, Хар цавын орчимд Зээгийн хөтлийн 

ордыг Сайншандаас урагш 20 орчим 

http://www.eic.mn/groundwater/


 

 

километр зайд илрүүлж усны нөөцийг А зэргээр 4968 м3/хон гэж тогтоожээ.22 

Зээгийн Хөтөлийн газар доорхи усны ордын газар доорхи ус нь Дээд цэрдийн Сайншандын хурдас 

дотор бүрэлдэн тогтож хуримтлагддаг. Газар доорхи усны гүн гадаргуугийн рельефээс хамааран 

3,5-28,1м хооронд хэлбэлздэг. Уст үеийн доор орших ус үл нэвтрүүлэх давхарга нь доод цэрдийн 

Зүүнбаянгийн свитийн долгиолог атираажсан аргиллит байдаг байна. Уст үеийн зузаан тогтмол биш 

бөгөөд 20-48 м хүртэл өөрчлөгддөг. Шавхалтыг 1 түвшний бууралттайгаар 7-15 хоног хийхэд усны 

түвшний бууралт төв цооногуудад 9.9-16.94 м болж тэдгээрийн ундарга 5-0.27 л/сек хүрч байжээ.19  

Өмнөговь аймаг 

Тус аймаг гадаргын ус төдийлөн элбэг бус, 2018 оны усны тооллогоор  гол, горхи 4, булаг 442, 

рашаан 10, нуур тойром 21 бүртгэгдсэн байдаг. Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт судлаж илрүүлсэн 

газрын доорхи усны ордуудын байршлыг Зураг 3-13-д үзүүлэв. 

Эх сурвалж: http://www.eic.mn/groundwater/ 

 

Зураг 3-13. Өмнөговь аймгийн газрын доорхи усны ордуудын байршил 

Өмнөговь аймагт бэлчээрийн зориулалтаар гаргасан 405 өрөмдмөл худгийн өгөмжийг үндэслэн 

ундарга, хувийн ундаргаар нь ус агуулсан чулуулаг тус бүрээр нь ангилж үзэхэд ундарга нь 0.1 л/с 

–ээс бага, хувийн ундарга нь 0.01 л/с –ээс бага цооногийг ашиглалтад оруулж байгаагүй байна. Энэ 

нь Өмнөговь аймгийн нутагт гаргасан өрөмдмөл худаг харьцангуй сайн ундаргатай болохыг 

харуулж байна. Нийт худгийн 76.5% (310) нь 1-5л/с ундаргатай, 54.6% нь 0.1 –1 л/с.м хувийн 

ундаргатай байна. Судалгааны дүнгээс үзэхэд дээд цэрд болон түүнээс залуу настай сэвсгэр болон 

                                                      
22 Борчулуун.У, “Монгол орны Дорноговийн бүсийн гидрогеологийн структуруудэд газар доорх ус 

бүрэлдэн бий болох ба тархан байрлах нөхцөл”УБ, 1994 

http://www.eic.mn/groundwater/


 

 

сэвсгэрдүү тунамал хурдас дотор устай давхарга, үеийн усжилт илүү байгаа зүй тогтол ажиглагдаж 

байна (Г.Цэрэнжав. Н.Жадамбаа). 

Даланзадгад хотын төвлөрсөн эх үүсвэрийн газар доорхи усны хайгуул хийж тогтоогдсон 

ашиглалтын нөөц 4061 м3/хоног, уг эх үүсвэрээс 2000 м3/хоног ус олборлож байгаа одоо үед усны 

түвшин тооцоолсон хэмжээнээсээ илүү доошилж байгаа мэдээ байдаг. Өмнөговь аймгийн 

Ханхонгор сумын Мандах-Бумбатын газрын доорхи усны ордод хийсэн судалгаагаар газрын доорхи 

усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн А+В зэргээр 2600.6 м3/хон (30.1 л/сек) хэмжээтэй гэж тогтоожээ.23 

Судалгаанд хамрагдаж буй 4 аймгийн газрын доорхи усны ордын талаар товч мэдээллийг Хавсралт 

1-ээс үзнэ үү.  

Говийн дэд бүсийн томоохон төслүүдийн ус хангамжийн боломж24 

“Тавантолгой”-н усан хангамж: Тавантолгойн нүүрсний уурхайн усан хангамжийн эх үүсвэрийг 

тогтоох гидрогеологийн эрэл хайгуулын ажил 1979-2013 онуудад үргэлжилсэн. Энэ хүрээнд 

Балгасын-Улаан нуур, Мандах, Баянзаг, Онгийн – Их улаан нуур, Зээг сухайтын хонхор, 

Зайрмагтай, Нарийнзаг, Таван-Алд, Борзонгийн говь, Загын усны хоолой гэсэн газрын доорхи усны 

нийт 10 орд газрыг илрүүлэн, усны ашиглалтын нөөцийг нь тогтоосон байдаг. Тэдгээрээс 

Тавантолгойн уурхайд хамгийн ойрхон байршилтай (65 км), усны батлагдсан нөөц өндөртэй (25 жил 

ашиглахад 404.19 л/с , үүнээс B зэргээр 200.57 л/с ; C зэргээр 203 л/с) буюу Тавантолгойн уурхайн 

20 жилийн дараах усны хэрэгцээг (371.0 л/с) бүрэн хангах боломжтой нь “Балгасын-Улаан нуур”-

ын газрын доорхи усны орд юм. 

“Ухаа худаг”-ийн усан хангамж: “Энержи ресурс” ХХК нь 2009-2012 оныг дуустал уурхайн усан 

хангамжийн эх үүсвэрийг олж тогтоох зорилгоор гидрогеологийн эрэл, хайгуулын ажлыг өөрийн 

хөрөнгөөр гүйцэтгэж, уурхайгаас баруун хойш 25 км-т орших “Наймант”, хойт зүгт 60 км-т орших 

“Наймдай”-н газрын доорхи усны ордуудыг илрүүлэн, усны ашиглалтын нөөцийг нь тооцсон. Одоо 

Наймантын ордын усны нөөцийг Ухаахудагийн уурхай болон Цогтцэций сумын төвийн усны 

хэрэглээг хангахад ашиглаж байна. Харин Наймдайн газрын доорхи усны ордын хайгуулын ажлыг 

2009-2012 онуудад “Aquaterra” ХХК гүйцэтгэж усны ашиглалтын нөөцийг 20 жил ашиглах 

хугацаанд С зэргээр 112.0 л/с байна гэж тооцоолжээ. Одоо уг ордын усны нөөцийг Ухаахудагийн 

уурхайн хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор “Энержи ресурс” ХХК ус дамжуулах шугам хоолойн 

барилгын ажлыг хийж дуусаад байна. Дээр дурдсан 2 ордын газрын доорхи усны ашиглалтын 

батлагдсан нийт нөөц 229.0 л/с байгаа ба тэр нь Ухаахудагийн уурхай болон Цогтцэций сумын 

төвийн 2035 оны усны хэрэгцээг (153.75 л/с=138.75 + 15.0 л/с-ээр) хангах боломжтой гэж харагдаж 

байна. 

“Тавантолгойн цахилгаан станц” төслийн усан хангамж: Тавантолгой, Ухаахудагийн нүүрсний 

уурхайг түшиглэн барихаар төлөвлөсөн 450 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станцын усны 

хэрэгцээ 38.0 л/с байх тооцоотой байна. Тэрхүү усны хэрэгцээг Наймдайн ордоос авах бол 

Ухаахудагийн уурхайтай, Балгасын-Улаан нуурын ордоос авах бол Тавантолгойн уурхайтай 

нэгдсэн ус хангамжийн сүлжээгээр хангах боломж харагдаж байна. Тавантолгойн цахилгаан станц 

нь Балгасын-Улаан нуурын газрын доорхи усны ордын усны нөөцөөс Тавантолгойн уурхайтай 

хамтран ашиглах тохиолдолд усны нийт хэрэгцээ 371+38= 409.0 л/с, Балгасын -Улаан нуурын ордын 

баталгаажсан нөөц нь хүрэхээргүй байна. Иймд Тавантолгойн цахилгаан станцын усны хэрэгцээг 

хангах зорилгоор 2016 онд Наймдайн ордын залгаа талбайд газрын доорхи усны хайгуулын ажил 

                                                      
23 Монгол орны өмнөд бүсийн газрын доорх цэнгэг усны ордууд, Экоговь компани, 2011 он 
24 У.Борчулуун, З.Цэрэндорж нар, Хөгжлийн түлхүүр “Ус”, 4 дүгээр бүлэг, 2018 он 



 

 

гүйцэтгэж Загийн усны хоолойн гүний усны ордыг ирүүлэн 63,65 л/с-ийн ашиглалтын нөөцийг 25 

жилийн хугацаанд ашиглах боломжтой гэж батлуулсан байна. 

“Оюу толгой” төслийн усан хангамж: Оюу толгойн уурхайн усны хэрэгцээг хангах зорилгоор 

“Оюу толгой” ХХК 2003-2008 оныг дуустал гидрогеологийн эрэл, хайгуулын ажлыг өөрийн 

хөрөнгөөр гүйцэтгэж, уурхайгаас зүүн хойш 60-80 км-т орших “Гүний хоолой”, зүүн урд зүгт 60 км-

т орших “Галбын говь”-ийн газрын доорхи усны ордуудыг олж тогтоон, усны ашиглалтын 

боломжит болон таамаг нөөцийг тооцсон байдаг юм. Гүний хоолойн газрын доорхи усны 

ашиглалтын нөөцийг 40 жилийн хугацаагаар 870.0 л/с гэж тооцсон байна. 

Одоо Гүний хоолойн газрын доорхи усны орд дээр хоногт 900.0 л/с ус олборлох хүчин чадалтай 28 

худаг гаргаж, 5 ус өргөх станц, 1 тасалдалттай ус өргөх станц, нэг бүр нь 200,000 шоо м багтаамжтай 

2 ш ус хуримтлуулах цөөрөм, 88 км DICL, 65 км HDPE ус дамжуулах яндан хоолойг барьж, 

үйлдвэрийн болон ахуйн зориулалттай усныхаа нийт хэрэгцээг хангаж байна. Харин “Галбын говь”-

ийн газрын доорхи усны ордыг нөөцөндөө байлгаж байгаа. Таамаг нөөц нь 25 жилийн ашиглах 

хугацаанд 427.6 л/с байх төлөвтэй гэсэн тооцоотой байдаг. Гүний хоолой болон Галбын говийн 

ордуудын газрын доорхи усны баталгаат болон таамаг нөөц нь Оюу толгойн уурхайн усны ирээдүйн 

хэрэгцээг тодорхой хугацаанд хангах боломжтой юм. 

“Цагаансуврага” төслийн усан хангамж: Цагаан суврагын зэс молибденийн уулын үйлдвэр 

усныхаа хэрэглээг хангахуйц хэмжээний нөөцтэй “Нарангийн хоолой” гэдэг усны ордыг олж 

илрүүлээд, хамгийн багадаа 25 жилийн туршид шаардагдах усныхаа хэрэгцээг тэндээс хангахаар 

ашиглалтанд бэлтгэж байна. Түүнээс гадна уурхайгаас зүүн урагшаа 70 км – т оршдог, 800 л/с усны 

нөөцтэй Цагаанцавын газрын доорхи цэнгэг усны орд байгаа юм. 

“Сайншандын аж үйлдвэрийн парк” төслийн усан хангамж: Сайншандын Аж үйлдвэрийн паркийн 

усны хэрэгцээг (1 жилд хэрэглэх усны хэмжээ 7 сая м3 буюу 222.0 л/с) Сайншандаас зүүн хойш 35-

45 км-т орших “Бор хөөвөрийн говь”-ийн газар доорхи усны ордоос хангахаар төлөвлөж, 1987 онд 

илрүүлэн нөөцийг нь үнэлсэн уг ордод 2014 онд нэмэлт гидрогеологийн нарийвчилсан хайгуулын 

ажил хийж, усны нөөц нь үйлдвэрийн паркийн усны хэрэгцээг хамгийн багадаа 30 жилийн туршид 

бүрэн хангах боломжтой гэсэн дүгнэлтийг БОАЖЯ-ны Усны нөөцийн зөвлөл гаргаад байна. 

Сайншанд хотын өнөөгийн усны хэрэгцээг (60.0 л/с) хотын төвөөс урагшаа 10-11 км-т орших 

“Зээгтийн Хөтөл”-ийн цэнгэг усны ордоос авч байна. Уг ордын усны ашиглалтын нөөц нь 57.4 л/с 

байдаг ба 1985 оноос эхлэн одоог хүртэл 30 гаруй жил Сайншанд хотын хэрэгцээнд ашиглаж байна. 

Түүнчлэн шинээр баригдаж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ус хангамжийн 

хэрэгцээнд “Бор хөөвөрийн говь”-ийн гүний усны ордыг ашиглах боломж бий. 

3.2.2. Говийн дэд бүсийн ус хэрэглээ 

Говийн дэд бүсийн 4 аймагт 2017 оны байдлаар 197.6 мянган хүн суурьшин амьдарч байгаагийн 39.4 

хувь нь аймгийн төвд, 19 хувь нь аж үйлдвэр, уул уурхай эрчимтэй хөгжиж буй Замын-Үүд, 

Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс сумдад амьдарч байна. Ялангуяа Цогтцэций, Ханбогд сумдын хүн 

амын өсөлт сүүлийн жилүүдэд харьцангуй өндөр байна. Тус бүс нутагт ийнхүү хүн ам өсч, 

үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж байгаа нь бүс нутгийн ус хэрэглээг эрс нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна. 

Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулахад зориулсан суурь судалгааны эмхэтгэл, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын 

сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны 

эмхэтгэл болон Алтайн өвөр говийн сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө 



 

 

боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл, Онги голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн 

менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах суурь судалгаанд хийгдсэн усны нөөц ашиглалтын 

балансаас үзэхэд Говьсүмбэр аймагт 2040 он гэхэд, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Ханбогд, 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумдад 2030 он гэхэд ашиглалтын баримжаат нөөц дутагдах тооцоо 

гарсан байна. Тус бүс нутагт уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн хөгжилтэй холбоотойгоор усны нөөц 

дутагдаж болзошгүй гэсэн тооцоо олон судалгаагаар гарсан байдаг.  

2017 оны байдлаар Хот суурин газрын ус хэрэглээ 4,217.1 м3/хоног, Оюу толгой, Ухаа худаг-ийн ус 

хэрэглээ 45,225.5 м3 хоног байсан байна.25 Үүн дээр хөдөөгийн хүн амын ус хэрэглээ  “Престиж 

инжинеринг” ХХК-аас тодорхойлсноор ХАА-н ус хэрэглээ 21,045.0 м3/хоног, судлаачийн 

тооцоолсноор хөдөөгийн хүн амын ус хэрэглээ 1099.6 м3/хоног гэснийг тус тус нэмснээр бүсийн 

нийт ус хэрэглээ ойролцоогоор 71,587.2 м3/хоног байна. Энэ нь 2011 оны хэрэглээ (32,338.0 м3/хон)-

тэй харьцуулахад 2.2 дахин өссөн үзүүлэлт юм.  

Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуурга 

Говийн дэд бүсэд уул уурхай эрчимтэй хөгжиж байгаа нь энд ус хангамж, ариун цэврийн 

байгууламж эрчимтэй хөгжих үндэс болж байна. Ус хангамж ариутгах татуургын судалгаанд Галба-

Өөш, Долоодын говийн сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулахад зориулсан суурь судалгааны эмхэтгэл, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын 

сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны 

эмхэтгэл болон Алтайн өвөр говийн сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэлээс ашигласан болно.  

Говьсүмбэр аймгийн ус хангамж, ариутгах татуурга: Говьсүмбэр аймаг харьцангуй төвлөрсөн, 

аймгийн 3 сум болох Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумд нь ус хангамж, ариутгах татуургын 

системтэй. Сүмбэр сум буюу Чойрын ус хангамжийг “Ус-Ду” ОНӨААТҮГ хариуцдаг. Усны эх 

үүсвэр нь 7 км зайд орших Тэрэгтийн хөндийн гүний 3худагнаас өргөлтийн насосны станцаар 

дамжуулан цэвэр усаар хангагддаг. Цэвэр усны шугам сүлжээ нь гол төлөв 1969 оны тоног 

төхөөрөмжүүдтэй, 1972-1986 онуудад ашиглалтанд орсон, Ф200-150мм-ийн голчтой 4.5 км урт ус 

хангамжийн шугам сүлжээ, усыг төмөргүйжүүлэх байгууламж, 500м3-ийн багтаамж бүхий 2 усан 

сантай. Ариутгах татуургын төвлөрсөн шугам сүлжээ нь 1970 онд ашиглалтанд орсон. Цэвэрлэх 

байгууламж, бохир усны насосны станцтай. Ф200мм-ийн голчтой 3 км, Ф300 мм-ийн 7.8 км шугам 

хоолойтой. Уг цэвэрлэх байгууламжийг Польшийн Засгийн газрын хөнгөлттэй зээлээр 2019-2022 

онд шинэчлэхээр  ажиллаж байна. 

Баянтал сумын төвийн ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагааг “Талын илч” ОНӨААТҮГ, 

Шивээговь сумын төвийнхийг “Илчлэг шивээ” ОНӨААТҮГ тус тус хариуцан ажилладаг.  

Дорноговь аймгийн ус хангамж, ариутгах татуурга: Дорноговь аймгаар Олон улсын төмөр зам 

дамжин өнгөрдөг нь төмөр зам даган дэд бүтэц эрчимтэй хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Төмөр зөм 

дагуух сумын төв, суурин газруудад ус хангамж, ариутгах татуургын систем харьцангуй сайн 

хөгжсөн байна. 

Сайншанд сумын ус хангамжийн эх үүсвэр нь хотоос урагш 17-24 орчим км-т орших Зээгийн 

Хөтөлд оршдог. 1992 оноос эхлэн ашиглагдаж байгаа гүний 4 худаг бүхий байгууламжаас завсрын 

3 насосны станц, халдваргүйжүүлэх төхөөрөмжөөр дамжин 2х1000м3-ийн багтаамжтай усан санд 

2хФ200мм-ийн голчтой хоолойгоор шахна. Эндээс өөрийн урсгалаар Ф100-Ф150мм-ийн голчтой 

                                                      
25 ХСУХАТАҮЗЗ-ийн тайлан нэгтгэлийн мэдээ, 2018 он 



 

 

цагираг хоолойгоор дамжуулан ундны цэвэр усыг хэрэглэгчдэд түгээж байна. Цэвэр усны гол шугам 

хоолойн урт 54.2 км. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн тогтоогдсон хүчин чадал 2100 м3/хоног боловч 

одоогоор бүрэн ашиглаагүй 1200-1300 м3/хоног ус ашигладаг. Цэвэрлэх байгууламж нь 1987 онд 

ашиглалтанд орсон 2700м3/хоног хүчин чадалтай, биологийн цэвэрлэгээтэй боловч одоогоор 

ажиллаагүй байна. Цэвэрлэх байгууламжийн насосны станцын болон бохир усны шинжилгээний 

лабораторын барилга, хлораторын барилга, уурын зуухны барилга, гүний худгийн барилгууд нь 

бүгд ажиллагаагүй болж тоногдсон тул хотоос цуглуулсан бохир усыг аваарын хоолойгоор 

дамжуулан шууд хөрсөнд хаяж байна. 2019 оны 1-р сард Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр 

АХБ-ны санхүүжилтээр Дорноговь  аймгийн Сайншанд суманд шинээр бохир ус цэвэрлэх 

байгууламжийг барихаар болж бүтээн байгуулалтын ажил нь 2019 оны гуравдугаар сард эхлэх юм.  

Замын-Үүд сумын ус хангамжийг “Чандмань Бадрал” ХХК хариуцан явуулж байна. Тус ХХК-ий 

хариуцсан усны эх үүсвэрийн 2-3.8л/с ундарга бүхий 9 цооног байгаа бөгөөд эдгээрээс 720-

1512м3/хоног хүчин чадалтай 3 худгийн нь ашиглан хоногт нийт 1750 орчим м3/хоног хүртэл ус 

олборлодог. Ус хангамжийн систем нь 500м3-ийн багтаамжтай 2 усан сан, 14.5 км цуглуулах, 

түгээх шугам, Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн хүрээнд байгуулсан 3250 

м3/хоног хүчин чадалтай ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, Усны лабораторитой. Гэр хорооллын иргэдэд 

шугамд холбогдсон 5 УТБ-аар үйлчилж байна. Ариутгах татуургын систем нь механик, биологи 

цэвэрлэгээ бүхий бохир ус зайлуулах Цэвэрлэх байгууламж, 3040 м3/хоног хүчин чадалтай 

саарал ус цэвэрлэх үйлдвэр, 5.6 км татан зайлуулах шугамтай.  

Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн нутгаар дамжин өнгөрөх төмөр замын дагуу Монгол оросын Хувь 

нийлүүлсэн нийгэмлэгийн ЭХУХ-ийн 2, БОСАҮ-ний 3-р ангиуд ус, хангамж, ариутгах татуургын 

үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг. Ус хангамжид төмөр замын өртөө, зөрлөг бүрд усны эх үүсвэрийн 

худгууд, нийтдээ 90 шахам км цэвэр усны усны цаглуулах, дамжуулах, түгээх шугам сүлжээ, бохир 

ус татан зайлуулахад 20 орчим мянган км шугам ашиглаж байна. 

Дундговь аймгийн ус хангамж, ариутгах татуурга: Дундговь аймгийн төв Сайнцагаан сумын 

(Мандалговь) ус хангамжийн эх үүсвэр нь хотоос 35 км-ийн зайд байрлах Олгойн говьд байрлах 

гүний 5 худаг бүхий барилга байгууламжаас бүрдэнэ. Завсрын өргөлтийн 2 насосны станцын 

тусламжтайгаар Ф200мм-ийн голчтой ган хоолойгоор дамжуулан 2х1500м3 –ийн усан санд шахаад 

усан сангаас өөрийн урсгалаар Ф150-100мм-ийн голчтой цагираг шугамаар хотын төвийн 

хэрэглэгчдийг ундны усаар хангаж байна. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн хүчин чадал 2640м3/хоног, 

ашиглалтын хүчин чадал 1140м3/хоног. Цэвэр усны шугам хоолойн урт 15 км. Хоногт 1400м3 бохир 

усыг цэвэрлэх хүчин чадалтай, механик цэвэрлэгээ бүхий цэвэрлэх байгууламж 2000 онд 

ашиглалтанд орсон. Орон нутгийн хотуудын нийтийн аж ахуйн хөгжлийн II үе шатны төслөөр 

Мандалговь хотод шинээр бохир усны насосны станц, сараалжийн барилга барих, гадна ариутгах 

татуургын 0.93 км шугам хоолойг угсрах ажлууд хийгдэж, цэвэрлэх байгууламж нь энгийн биологи 

цэвэрлэгээтэй болсон. Аймгийн бусад сумдад ус хангамж, ариутгах татуургын систем хөгжүүлэх 

шаардлагатай байна. Тус аймгийн ЦБ-ийг АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Зүүн Өмнөд 

говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтээр 2019-2021 

онд шинэчлэхээр төлөвлөсөн. 

Өмнөговь аймгийн ус хангамж, ариутгах татуурга: Өмнөговь аймгийн сумын төв суурин 

газруудад ус хангамж ариутгах татуургын систем харьцагуй сайн хөгжсөн байна. 

Даланзадгад хотын ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээг “Гүний ус” ХХК хариуцан 

ажилладаг бөгөөд Монгол Улсын аймаг, орон нутгийн НААҮ-ний байгууллагууд дотроос хувийн 

хөрөнгийн оролцоотой ганц компани юм. Тус компани нь хоногт 1000 м3 усыг олборлон аймгийн 



 

 

төвийн орон сууцны 1000 гаруй өрх, 300 гаруй аж ахуйн нэгжид  түгээдэг ба тэдгээрийн 

хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулж, цэвэрлэдэг. Усны эх үүсвэрийн 5 гүний худаг, 

1000м3 эзэлхүүн бүхий 3ш усан сан, ус түгээх 30 байр, 25 км шугамаар дамжуулан ундны усыг 

түгээж байна. Ариутгах татуургын 23.2 км шугам сүлжээний ашиглалтыг хариуцна. Ихэвчлэн ф150-

300мм вааран болон ширэм хоолой ашиглагддаг. Цэвэрлэх байгууламж нь анх 1974 онд 1800м3/хон  

хүчин чадалтайгаар ашиглалтад орсон.  Одоогийн байдлаар 1100м3/хон бохир ус хүлээн авч 

цэвэрлэж байгаа бөгөөд АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Зүүн Өмнөд говийн хот 

байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтээр 2018-2020 онд 

шинэчлэл хийхээр ажил эхлээд байна.    

Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт ажиллаж буй “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК, “Энержи 

интернэшнл” ХХК, “Паблик сервис” ХХК нь нийт 40 орчим гүний худгаар ус олборлон, 10 гаруй 

км шугам сүлжээгээр Цогтцэций сум, “Ухаа худаг” ЦС, “Оюу олгой” ХХК-ийн усны хэрэгцээг 

хангаж байна. Ариутгах татуургын тухайд “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК, “Хаанзаа” ХХК нь ЦБ 

хариуцан ажилладаг бөгөөд бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээг эдгээрээс гадна “Паблик сервис” 

ХХК хариуцан ажиллаж байна. Мөн 2017 оноос эхлэн Цогтцэций суманд “Цог өрнөх” ОНӨААТҮГ, 

Ханбогд суманд “Хан дизель” ОНӨААТҮГ, Гурвантэс суманд “Шугшаа уул” ОНӨААТҮГ-ууд ус 

хангамж, ариутгах татуургыг хариуцан ажиллаж байна. 

“Оюу толгой” ХХК нь 2км х 2км хэмжээтэй хаягдлын сантай, 600м3/хоног бохир ус цэвэрлэх хүчин 

чадал бүхий 3, 250м3/хоног хүчин чадал бүхий 1 цэвэрлэх байгууламжтай, 300м3 эзэлхүүнтэй 

цэвэрлэсэн ус хуримтлуулах 1 усан сантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жилд 2748.3 мянган 

м3 бохир усыг цэвэрлэн технологийн хэрэгцээнд эргүүлэн ашигладаг. “Энержи ресурс” ХХК нь 

хаягдал усныхаа 55-60 хувь буюу 4500-6500 м3/хоног усыг технологийн хэрэгцээнд дахин ашиглаж 

байна. 100м3/хоног хүчин чадал бүхий уурхайн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж, Цэцийн 

хорооллын 1200м3/хоног хүчин чадал бүхий бохир ус цэвэрлэх байгууламжтай. 

Хөдөө аж ахуйн ус хангамж 

Говийн дэд бүсийн аймгуудад нүүдлийн мал аж ахуй түүний дотор бог мал, тэмээ үржүүлэхэд 

тохиромжтой байдаг байна. Байгаль цаг уурын нөхцөлөөс шалтгаалан газар тариалангийн хөгжил 

сул юм. Хөдөөгийн хүн амын усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн асуудал Монгол улсын 

хувьд эмзэг асуудал бөгөөд ХХААХҮЯ , БХБЯ, ЭМЯ-дын дунд тодорхой эзэнгүй орхигдож ирсэн 

гэж хэлж болно. Нэг талаас сум суурин газрын ус хангамжийн асуудалд эдгээр байгууллагууд бүгд 

тодорхой үүрэг рольтой оролцож байгаа боловч ус хангамж, хүртээмж, ялангуяа ариун цэврийн 

байгууламжийн асуудал шаардлагын түвшинд хүрэхгүй байна.  

Ганц нэгээрээ нүүдэллэн амьдардаг малчдын асуудлыг ХХААХҮЯ хариуцан, “Төрөөс малчдын 

талаар баримтлах бодлого”, “Хүнсний аюулгүй байдал” зэрэг бодлого хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлж 

байгаа боловч авч хэрэгжүүлсэн ажлууд нь худаг гаргах, усны эх үүсвэр хамгаалах, эсвэл малын ус 

хангамжтай хамтруулан шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн байдаг нь айл өрхийн усны хангамж, 

хүртээмжийг дээшлүүлж чадахгүй байна. Дэлхийн ТХЗ-д 2030 он гэхэд ил задгай бие засах явдлыг 

эцэс болгоно гэсэн зорилт тавьсан бөгөөд үүнийг биелүүлж монгол хүний эрхийг хангахын тулд 

малчдын ариун цэврийн байгууламжийг оновтой шийдвэрлэх гарц шийдэл эрэлхийлэх, асуудлыг 

хариуцах байгууллагыг тодорхой болгох шаардлагатай юм.   

 Говийн дэд бүс нутаг дахь уул уурхай, үйлдвэрүүдийн ус хэрэглээ, цаашдын төлөв 

Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолбор: Нарийвчилсан хайгуул нэмж хийсний үр дүнд газрын 

доорхи уснаас энэ аж үйлдвэрийн  цогцолборын хэрэглээнд ашиглахад хэрэглээний 30 орчим хувийг 



 

 

л хангах боломжтой гэж тооцоолж байна. Бүс нутаг дахь газрын доорхи уснаас аж үйлдвэрийн 

цогцолборын барилгын ажлын үед ашиглах боломжтой боловч цогцолбор бүрэн хүчин чадлаараа 

ажиллаж эхлэхэд усны нөөц хүрэлцэхээргүй байгаа гэсэн тооцоо хэд хэдэн судалгааны үр дүнд 

гарсан байна. Иймд усны өөр эх үүсвэр хайх шаардлагатай болно.  

Усны хэрэгцээг тодорхойлох тооцоонд тусгасан Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборт барихаар 

төлөвлөсөн үйлдвэрүүд: 

 1. Цементийн үйлдвэр 

 2. Коксын үйлдвэр 

 3. Хар төмөрлөгийн үйлдвэр 

 4. Нүүрс хийжүүлэх үйлдвэр 

 5. Газырн тос боловсруулах үйлдвэр 

 6. Зэс хайлуулах үйлдвэр 

 7. Цахилгаан станц болно. 

Оюу Толгой:  Оюу толгойн ордыг ашиглахад үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллавал 1250 л/сек 

ус хэрэгтэй болно. Хамгийн ойрхон ашиглахаар төлөвлөсөн газрын доорхи усны орд болох “Гүний 

хоолойн” газрын доорхи усны ордын нөөц Усны нөөцийн зөвлөлөөр баталгаажуулсан нь 870 л/сек 

буюу 75 168 м3/хоногоор нөөцийг баталсан. Цаашид өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангах асуудал хэд 

хэдэн хувилбараар судалгаа, төсөөлөл хийгдсэн боловч эцэслэн үийдээгүй байна. Дээр дурдсан 

баталгаажсан нөөцийн асуудлаар газрын доорхи усны эрдэмтдийн санал зөрөлдөөнтэй байдаг 

бөгөөд энэ асуудлыг одоо хийгдэж байгаа ажиглалт, газрын доорхи усны мониторингийн дүнд 

үндэслэн, нэмэлт нарийвчилсан судалгаа хийж, нэгдсэн нэг дүгнэлтэд хүрэх шаардлагатай байна. 

Оюу Толгойн үйлдвэр болон дэд бүтцийн хэрэгцээнд 3800 л/сек ус хэрэглэх бөгөөд 3194 л/сек усыг 

үйлдвэрийн усан сангаас 607 л/сек усыг газрын доорхи уснаас ашиглахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд 

үлдсэн хэсгийг ашигласан усаа дахин ашиглах замаар, мөн тодорхой хэсгийг гадаргын усаар хангах 

хувилбарууд байдаг.  

Оюу Толгойн Ус хангамжийн нийт хөрөнгө оруулалт нь 144.7 сая америк доллар, 1л/сек-д ногдох 

хөрөнгө оруулалт нь 165.3 мянган америк доллар, Баруун Нарангийн ус хэрэглээ 123.1 л/сек ба ус 

хангамжийн нийт хөрөнгө оруулалт нь 20.9 сая америк доллар, 1л/сек-д ногдох хөрөнгө оруулалт нь 

170 мянган америк доллар байна.  

“Оюу Толгойн цахилгаан станц” төсөл: Тавантолгойн нүүрсийг ашиглан эрчим хүч гаргаж 

Оюутолгойн зэс баяжуулах үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зорилготой. Төлөвлөж буй хүчин чадал 

450.0 MВт бөгөөд ус бага хэрэглэдэг, агаарын хөргөлттэй, үнсээ хуурайгаар зайлуулдаг орчин үеийн 

технологитой байхаар төлөвлөсөж байна.  

Оюу Толгойн бохир ус Цэвэрлэх байгууламж: БУЦБ-ийн байгууламж нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд 

сумын нутагт байрлах Оюу толгой зэс-алтны ордыг ашиглах төслийн лицензийн талбай дахь 

барилгын түр суурингийн хэсэгт байрлах хуучин БУЦБ-ийн өргөтгөл бөгөөд 278.6 м2 талбай эзэлж 

оршино. Мөн хуучин БУЦБ-аас өмнөзүгт 24 м зайтай 144 м2 талбай бүхий газарт шинээр баригдсан 

цэвэрлэсэн усыг хадгалах бетонон байгууламж байрладаг. Одоогийн байдлаар Оюу толгой төслийн 

хэмжээнд өдөрт гарч буй цэвэрлээгүй 200 м3 усыг болон цэвэрлэсэн 200 м3 нийт 400 м3 усыг хаягдал 

ус хаях санд нийлүүлдэг. Оюу толгой төслийн нутаг дэвсгэр дэх цэвэрлэсэн болон цэвэрлээгүй нийт 

бохир ус нь ойролцоогоор хоногт 400 м3, сард 12000 м3, жилд 146000 м3 болж байна. Иймээс хуучин 

ашиглаж байсан 800 хүн/эквивалент буюу хоногт 120 м3 бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадал бүхий 

БУЦБ-ийг 4000 хүн/эквивалент хүчин чадалтай болгож хүчин чадлыг нэмэх зайлшгүй шаардлага 



 

 

тулгарч байгаа ажээ. Шинээр барих БУЦБ-ийн тооцоолсон хүчин чадал нь 4000 хүн/эквивалент 

буюу хоногт хүлээн авч цэвэрлэх бохир усны хэмжээ 600-840 м3/хоног, байх юм.   

Таван Толгой: Таван толгойн нүүрсний ордыг ашиглахад 920 л/сек буюу 82166 м3/хоног ус 

шаардагдах бол энэ хавьд 200 км радиуст байгаа газрын доорхи усны нийт ордын хэмжээ 760 л/с 

буюу 68000 м3/хоног нөөцтэй байна. Хэрвээ Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 

баримтлалын 3.5.1.4-ын дагуу газрын доорхи цэнгэг усны ордуудыг зөвхөн ундааны зориулалтаар 

ашиглана гэвэл Таван толгой орчмын хамгийн гол нөөц “Балгасын улаан нуур” болон хэд хэдэн 

ордын нөөц яваандаа үйлдвэрлэлийн ашиглалтаас хасагдах магадлал өндөр байгаа ажээ. Таван 

толгойд “Балгасын улаан нуур” ордыг эхний ээлжинд ашиглах тухай яригдаж байна. Газрын доорхи 

усны тогтоогдсон нөөцийн хэмжээгээр нь ашиглах аваас 25 жилийн дараа дуусна гэж тооцсон 

байдаг. 

Говийн дэд бүсийн газрын доорхи усны томоохон ордуудын нэг “Балгасын улаан нуур”-ын газрын 

доорхи ордыг 1986 оны үед судлаад 450 л/сек гэж тогтоосон байсан боловч 2007-2008 онд Баттөмөр 

доктор тэргүүтэй судалгааны баг нарийвчилсан хайгуул хийн 150 л/сек гэж батлуулсан байна. 

ийнхүү зөрөөтэй үр дүн зарим тохиолдолд гарч байна.  

Таван толгойн цахилгаан станц: Говийн дэд бүсийн уул уурхайн төслүүдийг хэрэгжүүлэх эрчим 

хүчний хэрэгцээтэй холбогдуулан Тавантолгойн нүүрсний төслүүдийг хэрэгжүүлэх эрчим хүчний 

хэрэгцээтэй холбогдуулан Тавантолгойн нүүрсний ордод түшиглэн 600.0MВт-н хүчин чадал бүхий 

эрчим хүч үйлдвэрлэх цахилгаан станц барихаар төлөвлөсөн. Тавантолгойн орд нь 4.6 тэрбум тн 

эрчим хүчний нүүрсний ба цаашдаа нүүрс угаах үйлдвэрийн дагалдах бүтээгдэхүүнийг уг станцад 

хэрэглэвэл үйлдвэрлэх цахилгааны үнэ хямдрах боломжтой юм байна. Станц нь цахилгаан эрчим 

хүч үйлдвэрлэн эрчим хүчний системд нийлүүлэх ба ус бага хэрэглэдэг агаарын хөргөлттэй, үнсээ 

хуурайгаар зайлуулдаг зэрэг орчин үеийн технологитой байхаар зорьсон байна. 

Шивээ-Овоо:-гийн Дулааны цахилгаан станцын ус хангамжийн төлөвлөлт нь одоогоор тодорхойгүй 

байгаа ба гүний усны одоогийн нөөцөөс зөвхөн 18%-г нь хангаж үлдсэн гадаргын болон ашигласан 

усаа эргүүлэн ашиглах замаар хангах шаардлага тулгарч байгаа юм.  

Сайншанд-замын–Үүдийн бүс нутгийн ус хэрэглээ ойрын 20 орчим жилд 554 мянган м3/хоног гэж 

үзэхэд газрын доорхи усны тогтоогдсон нөөц 409 мянган м3/хоног байгаа нь 145 мянган м3/хоногийн 

хомсдол байна гэсэн үг. Тэгвэл Тавантолгойн ордын хувьд Наймантын хөндий, Балгасын улаан 

нуур, Зайрмагтай, Гурамсангийн хоолой, Борзонгийнговь, Таван алдын говь, Мандал-Овоо, 

Мандах-бусбат, Оорцог-хадан ус зэрэг газруудаас ямар хэмжээний ус авах боломжийн 

нарийвчилсан хайгуул судалгаа хийж үлдсэн тодорхой хэсгийг нь гадаргын усаар хангах 

шаардлагатай болж байна. Дээрх төслүүдийн тооцоо судалгааг үндэслэн Говийн дэд бүс нутагт уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрлэл хөгжүүлэхэд тулгарч болзошгүй усны нөөцийн дутагдах хэмжээг тоймлон 

тооцоолсныг дор хүснэгтээр харууллаа. Үүнээс үзэхэд цаашдаа доорхи төслүүд бүрэн хүчин 

чадлаараа ажиллах үед 130.7 мянган м3/хоног ус дутагдахаар байна. 

Хүснэгт 3-5. Говийн дэд бүсийн аж үйлвэрийн хэрэгцээнд ашиглах усны нөөц ашиглалтын баланс 

№ Ордын нэр 
Нийт батлагдсан 

усны нөөц,  м3/хон 

Одоогийн 

эрэлт, м3/хон 

Хэтийн эрэлт, 

м3/хон 

Дутагдах эх 

үүсвэр, м3/хон 

1 Оюу-Толгой 85,968.0 86,400.0 91,584.0 (5,616.0) 

2 Таван толгой 17,611.3 36,000.0 82,166.4 (64,555.1) 

3 Цагаан суварга 25,920.0 25,000.0 52,185.6 (26,265.6) 



 

 

№ Ордын нэр 
Нийт батлагдсан 

усны нөөц,  м3/хон 

Одоогийн 

эрэлт, м3/хон 

Хэтийн эрэлт, 

м3/хон 

Дутагдах эх 

үүсвэр, м3/хон 

4 
Сайншандын Аж 

үйлдвэрийн парк 
36,072.0 27,000.0 40,000.0 (3,928.0) 

5 Шивээ овоо 17,280.0 40,000.0 53,222.4 (35,942.4) 

                Нийт 182,851.3 214,400.0 319,158.4 (130,691.1) 

Эх сурвалж: Д.Балжинням, “Ус ашиглалтын хэтийн хандлага” илтгэл, “2011 он-усны жил”, 

Улаанбаатар, 2010 он 

Говийн дэд бүс нутагт нүүрсний үйлдвэрлэлтэй холбоотой төслүүд хэрэгжүүлсэн тохиолдолд усны 

эрэлт нийлүүлэлт хэрхэн өөрчлөгдөх хандлагатай байгааг дор зургаар үзүүллээ.  

Эх сурвалж: Ус хангамж, усны эрэлтийн зөрүү арилгах эрэмбэлсэн шийдлүүд, Усны нөөцийн бүлэг-2030 

 

Зураг 3-14. Нялга-Шивээ овоогийн ус хангамж, эрэлтийн төсөөлөл /төслүүд хэрэгжүүлсэн тохиолдолд/ 

 

Зураг 3-15. Таван толгойн ус хангамж, эрэлтийн төсөөлөл /төслүүд хэрэгжүүлсэн тохиолдолд/ 

Ийнхүү өнөөг хүртэл хийгдсэн судалгаа тооцоонуудаас үзэхэд Өмнийн говийн бүс нутгийн усны 

нөөцийн хязгаарлагдмал байдал нь Монгол улсын уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн эрчимтэй хөгжлийг 

хязгаарлах нэг гол хүчин зүйл болох нь харагдаж байна. Өмнийн говийн бүс нутагт төлөвлөсөн 

томоохон төслүүд хэрэгжсэн тохиолдолд усны хэрэгцээ 2030-2040 онд 18.8-34.25 сая м3/жил гэсэн 

хэмжээгээр усны нөөцөөс давж, усны хэрэгцээг хангахад хүрэлусны нөөц дутагдахад хүрнэ гэсэн 

тооцоог ДБ-ны “Усны нөөцийн бүлэг-2030”-ын “Ус хангамж, усны эрэлтийн зөрүү арилгах 

эрэмбэлсэн шийдлүүд судалгааны ажил”-ын үр дүн харуулсан байна. Төлөвлөсөн  төслүүд 

хэрэгжихгүй тохиолдолд Нялга-Шивээ Овоо бүсийн усны эрэлт хэрэгцээг бүх хувилбараар одоо 
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байгаа нөөц буюу засгийн газраас баталсан газрын доорхи усны нөөц болон уурхайн шүүрлийн 

усаар хангах боломжтой байна.   

Тус бүс нутгийн усны хэрэгцээг 10,000.0–35,000.0 жилд нөхөн сэргээгддэг газрын доорхи усаар 

хангаж байгаагаас энэ нөөц тодорхой хэмжээгээр шавхагдан цөлжилт хүрээгээ тэлж, яваандаа 

амьдрах нөхцөл хумигдах сөрөг үр дагавартай. Иймд энэ байдлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн хувилбарыг 

санал болгосон байдаг.26 27 Үүнд: 

a) Усны хэмнэлттэй технолги нэвтрүүлэх, нүүрсний уурхай, цахилгаан станцуудад хуурай 

технологи хэрэглэх, төслүүдийн ойролцоох газрын доорхи усны нарийвчилсан судалгаа 

хийж ашиглах; 

b) Одоогийн болон ирээдүйд өсөн нэмэгдэх үйлдвэрлэлийг хязгаарлаж зөвхөн Говийн дэд бүс 

дэх газрын доорхи усаар хангах; 

c) Газрын доорхи усны нөөцийн ашиглалтыг бүрэн зогсоож, одоогийн болон ирээдүйд өсөн 

нэмэгдэх хэрэгцээг Хангайн бүсийн томоохон голуудын урсацад тохируулга хийж усан сан, 

боомт байгуулж, ус дамжуулах шугам хоолойгоор Өмнөд говийн бүсэд шилжүүлэн зөвхөн 

гадаргын усаар хангах; 

d) Гадаргын болон газрын доорхи усны эх үүсвэрийг хослуулан хэрэглэх 

e) Орхон, Сэлэнгэ, Туул, Хэрлэн голын сав газрын голын хөндийн газрын доорхи усны 

нөөцийг Говийн дэд бүс рүү шугам хоолойгоор тээвэрлэн ирээдүйн хэрэгцээг хангах зэрэг 

болно.  

Эдгээр хувилбаруудын талаар товч тайлбарлавал: 

Усны хэмнэлттэй технолги нэвтрүүлэх, нүүрсний уурхай, цахилгаан станцуудад хуурай технологи 

хэрэглэх, төслүүдийн ойролцоох газрын доорхи усны нарийвчилсан судалгаа хийж ашиглах: Энэ 

хүрээнд Өмнийн говийн уурхай, боловсруулах үйлдвэр түүний дэд бүтцийг байгуулах, эрчим 

хүчний эх үүсвэрүүдийг бий болгох, хот тосгон хөгжүүлэхэд шаардагдах усны хэмжээг нарийвчлан 

тогтоож хамгийн ойр орших газар доорхи усны ордуудыг тогтоох нэмэлт хайгуул судалгааг хийх, 

түүнээс экологийн шалгуураар авч ашиглаж болох усны хэмжээ, ашиглалтын горимыг ундны (хот 

суурин газрын), үйлдвэрийн (уурхай, үйлдэрүүд) г.м-ээр нарийвчлан тодорхойлох шаардлагатай.  

Усны нөөцийн бүлэг-2030-аас хийсэн судалгаагаар Нялга-Шивээ Овоогийн бүсэд усны эрэлтийг 

бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд жилд 33.0 сая ам.доллар зарцуулан 31.3 сая м3 ус хэмнэх 

боломжтой. Үлдсэн 2.95 сая м3 усны зөрүүг жилд 3.5 сая ам.долларын зардлаар газрын доорхи ус 

олборлох замаар арилгах боломжтой. Үүний өсөн нэмэгдэх зардал жилд 36.5 сая ам.доллар болно 

гэсэн тооцоо гарсан байна. Түүнчлэн ус хангамжийн нэмэгдэл эх үүсвэрийн нэг болох хаягдал усыг 

цэвэршүүлэн эргүүлэн ашиглах технологийн хувилбаруудыг авч үзэх нь зүйтэй бөгөөд одоогийн 

байдлаар Өмнийн говийн аймгийн төвүүдийн цэвэрлэх байгууламжаас нийт 2000-3000 м3/хоног 

усыг уул уурхайн нэмэгдэл эх үүсвэр болгон дахин ашиглах боломжтой байгаа нь төдийлөн 

хангалттай бус нөөц бөгөөд дахин ашиглах хүртэл цэвэрлэж, холын зайд дамжуулахад өртөг 

өндөртэй байх төлөвтэй байна.28 

                                                      
26Хөгжлийн түлхүүр “Ус”, 2018 он 
27 Ус хангамж, усны эрэлтийн зөрүү арилгах эрэмбэлсэн шийдлүүд, Усны нөөцийн бүлэг-2030 
28 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчдийн 2017 оны үйл ажиллагаа, санхүү, эдийн засгийн тайланд хийсэн хяналт, үнэлгээний нэгдсэн 

тайлан, 2018 он 



 

 

o Давуу тал: Богино, дунд хугацаанд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, 

Өмнийн говийн бүсэд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, улмаар нийгмийн хөгжлийг 

хангах, тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчдэд эдийн засгийн буюу зардлын дарамт бага% 

шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх боломж бүрдэх; 

o Сул тал: Экосистемд сөрөг үр давхар гарч, газрын доорхи усны түвшин буурах, 

барагдах улмаар цөлжилт нэмэгдэн, мал аж ахуй эрхлэх, хот суурин газар хөгжих 

нөхцөл хумигдах эрсдэлтэй; 

Одоогийн болон ирээдүйд өсөн нэмэгдэх үйлдвэрлэлийг хязгаарлаж, зөвхөн Говийн дэд бүс дэх 

газрын доорхи усаар хангах: 

o Давуу тал: Экосистемд хүний үйл ажиллагаанаас учрах нөлөөлөл буурах, байгалийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгалах боломж нэмэгдэх, уламжлалт мал ахуйг цаашид эрхлэх, 

одоогийн төв, суурин газрууд хэвээр хөгжих; 

o Сул тал: Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн боломжийг бууруулах, нийгэм 

эдийн засгийн хөгжлийн боломжийг алдах;  

Газрын доорхи усны нөөцийн ашиглалтыг бүрэн зогсоож, одоогийн болон ирээдүйд өсөн нэмэгдэх 

хэрэгцээг Хангайн бүсийн томоохон голуудын урсацад, тохируулга хийж усан сан, боомт байгуулж, 

ус дамжуулах шугам хоолойгоор Говийн дэд бүс рүү шилжүүлэн зөвхөн гадаргын усаар хангах: Энэ 

хувилбарууд сүүлийн жилүүдэд нилээд эрчимтэй яригдаж байгаа боловч хөрөнгийн дутагдлаас 

шалтгаалан тодорхой нэгдсэн судалгаа одоог болтол бүрэн хийгдэж чадаагүй байна (Зураг 3-16). 

Энэ тохиолдолд яригдаж байгаа хувилбарууд нь: Орхон-Говь, Хэрлэн-Говь, Орхон-Онги-Говь, 

Улаанбаатар хотын ТЦБ-аас гүн цэвэрлэсэн усыг говь руу татах гэсэн хувилбаруудыг нэрлэж болно. 

Өнөөгийн байдлаар Орхон төслийн хувьд Байгаль нуурт нөлөөлж болзошгүй гэсэн асуудал үүсч 

улмаар Орос-Монголын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд хоёр талын эрдэмтдийн 

дэд ажлын хэсэг хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд энэ төслийн хүрээнд эхний ээлжинд Орхон, 

Шүрэнгийн УЦС-ын төслийг хамруулан Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээг (БНБОҮ) хийлгүүлэх 

нь зүйтэй гэж үзсэн бөгөөд Хэрлэн голын хувилбарыг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх эхлэл тавигдан 

энэ төслийн ТЭЗҮ, БОННҮ-г хийх талаар 2017 оны 8-р сард Засгийн газрын тогтоол батлагдаад 

байна. Өнөөдрийн байдлаар Хэрлэн голын төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажлын санхүүжилтийг 

шийдвэрлэж, эхлүүлэх талаар Засгийн газар идэвхитэй ажиллаж байна 

Гадаргын усыг хуримтлуулан алсын зайд шилжүүлэн хэрэглэж байгаа жишээ олон бий. Гэхдээ энэ 

төслүүд нь асар их хөрөнгө оруулалт шаарддаг байна. Жишээ болгон дурдвал: Хятад улс нугийн 

хойд хэсэгт орших Бээжин зэрэг томоохон хот, мужуудаа усаар хангах зорилгоор Өмнөөс-Хойш ус 

зөөвөрлөх буюу Хөх мөрнөөс ус шилжүүлэх дэлхийд урд хожид байгаагүй мега төслийг хэрэгжүүлж 

эхэлсэн бөгөөд жилд 44.8 тэрбум м3 усыг зөөвөрлөхөөр тооцоолж байна. Төслийн бүтээн байгуулалт 

2050 он хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Хятад улсын томоохон мөрөн болох Хөх мөрөн,, Шар мөрөн, 

Хуанхэ, Хэйхэ мөрнүүдийг холбосон нэгдсэн систем нийт 62 тэрбум долларын өртөгтэйгөөр бий 

болох ажээ. Төслийн үр дүнд 4,350.0 мянган км ус хангамжийн шугам, хоолой, суваг, тунель 

барихаар төлөвлөсөн байна.29 Түүнчлэн Австралийн Голфильдийн ус хангамжийн систем одоо 

байгаа ус татах системүүдийн хамгийн том нь бөгөөд 1903 онд ашиглалтад орсон, 530 км урт 750 

мм-ийн хоолойтой, одоог хүртэл Австралийн 33 мянган айл өрх болон тэр хэсгийн уул уурхай, 

үйлдвэрүүд, газар тариаланг усаар хангадаг.30  

                                                      
29 https://www.water-technology.net/projects/south_north/  
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Goldfields_Water_Supply_Scheme  
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 Давуу тал: Экосистемд хүний үйл ажиллагаанаас учрах нөлөөлөл буурах, байгалийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгалах боломж нэмэгдэх, уламжлалт мал ахуйг цаашид эрхлэх, 

одоогийн төв, суурин газрууд хэвээр хөгжих, Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг 

нэмэгдүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр болгог ашиглах боломжтой; 

 Сул тал: Үйлдвэрлэл эрхлэгчид, хувийн хөрөнгө оруулагчдад учрах эдийн засгийн буюу 

зардлын дарамт нэмэгдэнэ. Тухайлбал, Усны нөөцийн бүлэг 2030-аас хийсэн Ус хангамж, 

усны эрэлтийн зөрүү арилгах эрэмбэлсэн шийдлүүд судалгаагаар усны дутагдлыг нөхөх 

хамгийн өндөр өртөгтэй хувилбаруудын нэг буюу Тавантолгойн бүсэд Орхон Говь ус 

дамжуулах төсөл хэрэгжүүлсэнээр ус хангамжийг нэмэгдүүлэх боломж 17.2 сая м3/жил 

боловч эдийн засаг байгаль орчны шалгуур үзүүлэлтийг авч үзсэнээр 2.68 ам.дол/м3-ийн 

харьцаа нь 0.79 ам.дол/м3 болсон тул зардлын үр ашиг илүү өндөр байх хувилбаруудыг авч 

үзсэний дараа Тавантолгой дахь эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүг арилгах хувилбаруудаас 

хасагдсан байдаг, Хилийн усны хэлэлцээртэй холбогдолтой, байгуулах далан, усан сангийн 

нөлөөлөл нь маргаантай, олон улсын түвшинд эрсдэлтэй гэж үздэг асуудал тул нэмэлт 

судалгаа үүнийг дагаад хөрөнгө шаардлагатай;  

 

Зураг 3-16. Монгол орны хойд хэсгээс Өмнийн говийн бүс нутаг руу гадаргын ус хуримтлуулан шилжүүлэх 

хувилбарууд 

Гадаргын болон газрын доорхи усны эх үүсвэрийг хослуулан хэрэглэхэд дээр дурдсан давуу, сөрөг 

талууд адил тохиолдоно. 

Орхон, Сэлэнгэ, Туул, Хэрлэн голын сав газрын голын хөндийн газрын доорхи усны нөөцийг 

Говийн дэд бүс рүү шугам хоолойгоор тээвэрлэн ирээдүйн хэрэгцээг хангах зэрэг болно. Үүний 

жишээнд Африк тивийн Нубийн газрын доорхи усны ордоос нийт 2,820.0 км шугам хоолой, суваг 

бүхий ус татах системийг байгуулан Ливи, Чад, Судан, Египт улсуудын зарим хот, мужууд усныхаа 

хэрэгцээг хангаж байгааг дурдаж болно. Усны үнийн нөлөөгөөр эндэхийн хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг дэлхийн дунджаас харьцангуй өндөр байдаг. Нубийн газрын доорхи 

усны орд нь 2,000,000 km2 талбайг хамарсан 540,000 km3 усны нөөцтэй, үүнээс 15,340 km3 (2.8%)–



 

 

ийг нь ашиглах боломжтой гэж үздэг байна.31 Хамгийн ойрын жишээ нь Эрдэнэт үйлдвэрийн ус 

хэрэглээг Сэлэнгэ мөрний татамд байрлах 14 гүний худгаас ус олборлон 65 км зайд 4 өргөх насосоор 

110 м-ийн өндөрт өргөн, 800 мм-ийн диаметр бүхий хос шугамаар дамжуулан хүргэж байна. 1м3 

усны дамжуулах өөрийн өртөг 850-950 төгрөг орчим түгээх өөрийн өртөг нь 1200 орчим төгрөг 

болдог. 

o Давуу тал: ус цэвэрлэгээний зардал бага, газрын доорхи уснаас ашиглаж байгаа тул 

Хилийн усны хэлэлцээрүүдэд нэмэлт оруулах шаардлагагүй байж болох талтай, 

o Сул тал: усны нөөцийг наривчлан тогтоох зэрэг нэмэлт ажлууд хийх шаардлагатай.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу шинээр хэрэгжүүлэх төслүүдэд 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг заавал хийлгэх шаардлага тавьдаг. Компаниуд өөрийн 

байршилд ойр байгаа усны нөөцийг ашиглах хувилбарыг нэн тэргүүнд сонгон, зардал хэмнэх буюу 

хамгийн бага зардал гаргах, эдийн засгийн хувьд ашигтай  хувилбарыг сонгон төлөвлөдөг байна. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд 

учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан тодорхойлж, түүнийг бууруулах, 

арилгах арга хэмжээ тогтоодог бөгөөд төсөл тус бүрээр хийгдэж байгаа нь Өмнийн говийн бүс 

нутгийг бүхэлд нь харах боломжийг бүрдүүлж хараахан чадахгүй байна. Дэлхийн банкнаас 

хэрэгжүүлж байгаа “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-өөс “Говийн 

бүсийн газрын доорхи усны нэгдсэн судалгаа”-г хийлгэхээр тендер зарлаад байгаа бөгөөд үүний үр 

дүнд Өмнийн говийн бүсийг усаар хангах нэг хувилбарын үндэслэл бүрдэх ач холбогдолтой юм.  

Газрын доорхи уснаас тодорхой хэмжээний ус аваад хэрэглэхэд нөхөн сэргээлт байхгүй, шууд усны 

нөөцөөсөө хасагддаг бол гадаргын уснаас ашиглахад байгалийн жамаараа тодорхой хугацаанд 

нөхөн сэргээгдэх магадлалтай байдгаараа давуу талтай. 

Өнөөг хүртэл Говийн дэд бүсийг усаар хангах чиглэлээр олон судалгаа хийгдэж, усны өсөн нэмэгдэх 

эрэлтийг хангах хувилбаруудыг дэвшүүлж байгаа боловч эдгээр нь хоорондоо зөрчилдөөнтэй, 

тодорхой нэгдсэн шийдэлд одоогоор хүрээгүй байна. Гэхдээ хамгийн тодорхой зүйл бол Өмнийн 

говийн бүсийн газрын доорхи ус нь хэдэн мянган жилийн туршид бий болсон нөөц бөгөөд үүнийг 

уул уурхайд цөөн хэдэн жил ашиглаад шавхагдвал ирээдүйд Монгол Улсын говийн экосистемд 

нөхөж баршгүй хохирол учирч, энэ бүсийн иргэдийн амьдрах нөхцөл доройтно гэдэгтэй хэн бүхэн 

санал нэг байдаг. Гэхдээ энэ “нөхөж баршгүй хохирол” чухам ямар хэмжээгээр үнэлэгдэх вэ гэдгийг 

хараахан тооцоолж гаргаагүй юм. Өөрөөр хэлбэл, говийн дэд бүсийг усаар хангах хувилбаруудын 

нийгэм, эдийн засгийн болон байгаль орчны стратегийн цогц үнэлгээг хийж, аль хувилбараар хэдий 

хэмжээний ашиг гарах, гарз хохирол учрах вэ гэдгийг тодорхой тоо хэмжээгээр үнэлэн, дүгнэж 

нэгдсэн нэг шийдэлд хүрэх шаардлага нэн чухлаар тавигдаж байна. 

3.3.Дүгнэлт, санал    

Говийн дэд бүсийн 4 аймгийн усны салбарын өнөөгийн байдлын судалгаанаас дараах дүгнэлтийг 

хийж байна. Үүнд: 

 Говийн дэд бүсийн аймгуудад гадаргын усны нөөц бага, Монгол орны гадаргын усны 

нөөцийн 0.03% ногдож байгаа бөгөөд хэдийгээр мал аж ахуй, хүн амын унд ахуйд 

хэрэглэж байгаа боловч ашиглах боломжит нөөцөд оруулж тооцдоггүй байна;  

                                                      
31 https://www.internationalwaterlaw.org/blog/2013/10/20/adoption-of-regional-strategic-action-plan-on-the-

nubian-sandstone-aquifer/  
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 Хот суурин газрын хангамжийн асуудал харьцангуй сайн шийдвэрлэгдсэн бөгөөд  

Говьсүмбэр аймгийн төвд Польш Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөгөвь аймгийн төвүүдэд  АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр 

хэрэгжиж буй “Зүүн Өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын 

хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтээр тус тус бохир ус цэвэрлэх байгууламж барихаар ажил 

эхлээд байна. 

 Говийн дэд бүсийн зарим аймагт усны чанар ундны усны шаардлагад нийцэхгүй байна. 

Иймд аймгийн төв, сумын төвүүдэд ундны усны чанар сайжруулах төхөөрөмжүүд 

хэрэглэж байгаа боловч, үарим нь шаардлага хангахгүй байна.  

 Ус хангамж, ариутгах татуургын салбарт 2015 он хүртэл хөрөнгө оруулалт багагүй 

хийгдэж, олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын зээл тусламжаар төсөл 

хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн хэдий ч энэ нь өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ шаардлагыг 

хангаж чадаагүй, Монгол улс энэ чиглэлээр мянганы хөгжлийн зорилтоо биелүүлж 

чадаагүй байна.  

 Хөдөөгийн хүн ам, хот суурин газрын гэр хорооллын ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйн нөхцөл доогуур, худаг гаргах төдийхнөөр хязгаарлагддаг тул хөдөөгийн аүн амын 

усны аюулгүй байдал алдагдсан байна. 

 Дэлхийн ТХЗ-д 2030 он гэхэд ил задгай бие засах явдлыг эцэс болгоно гэсэн зорилт 

тавьсан бөгөөд үүнийг биелүүлж монгол хүний эрхийг хангахын тулд малчдын ариун 

цэврийн байгууламжийг оновтой шийдвэрлэх гарц шийдэл эрэлхийлэх, асуудлыг 

хариуцах байгууллагыг тодорхой болгох шаардлагатай байна.   

 Тус бүс нутгийн ус хэрэглээний дийлэнхийг газрын доорхи усаар хангаж байна. Өмнийн 

говийн 4 аймгийн ус хэрэглээ 2011 онд Престиж инженеринг ХХК-ийн тооцсоноор 

32,338.0 м3/хон байсан бол 2017 онд 71,587.2 м3/хоног болж 2.2 дахин өссөн байна; 

 Тус бүс нутагт хийгдсэн усны эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа, усны нөөц ашиглалтын 

балансаас үзэхэд уул уурхай, хүнд үйлдвэрийг хөгжүүлэх томоохон төслүүдийг 

хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд газрын доорхи усны нөөц баялаг нь ирээдүйн хэрэгцээг 

хангах боломжтой бөгөөд харин төлөвлөж байгаа төслүүдийг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд 

алсдаа 130.7 мянган м3/хон ус дутагдах тооцоо гарсан байна; 

 Энэхүү дутагдаж байгаа хэрэглээг дараах хувилбаруудаар нөхөх боломж бий гэж үзэж 

байна. Үүнд: 

I. Усны хэмнэлттэй технолги нэвтрүүлэх, нүүрсний уурхай, цахилгаан станцуудад 

хуурай технологи хэрэглэх, төслүүдийн ойролцоох газрын доорхи усны 

нарийвчилсан судалгаа хийж ашиглах; 

II. Одоогийн болон ирээдүйд өсөн нэмэгдэх үйлдвэрлэлийг хязгаарлаж зөвхөн 

Говийн дэд бүс дэх газрын доорхи усаар хангах; 

III. Газрын доорхи усны нөөцийн ашиглалтыг бүрэн зогсоож, одоогийн болон 

ирээдүйд өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг Хангайн бүсийн томоохон голуудын урсацад 

тохируулга хийж усан сан, боомт байгуулж, ус дамжуулах шугам хоолойгоор 

Өмнөд говийн бүсэд шилжүүлэн зөвхөн гадаргын усаар хангах; 

IV. Гадаргын болон газрын доорхи усны эх үүсвэрийг хослуулан хэрэглэх 

V. Орхон, Сэлэнгэ, Туул, Хэрлэн голын сав газрын голын хөндийн газрын доорхи 

усны нөөцийг Говийн дэд бүс рүү шугам хоолойгоор тээвэрлэн ирээдүйн 

хэрэгцээг хангах зэрэг болно;  

 Усны нөөцийн бүлэг-2030-ийн “Ус хангамж, усны эрэлтийн зөрүү арилгах эрэмбэлсэн 

шийдлүүд” тайлангаас үзэхэд зардлын үнэлгээрээр дээрх хувилбаруудын эхнийх нь 

өртөг багатай бол, Орхон-Говь төслөөр жишээ болгон тооцоолсон гадаргын ус 



 

 

шилжүүүлэх хувилбар хамгийн өртөг өндөртэй байна. 2011 онд Престиж инженеринг 

ХХК-аас хийсэн “Говийн бүсийн ус хангамжийг нэмэгдүүлэх” төсөл-ийн тайлангаар: 

o Бүс нутагт гадаргын болон газрын доорхи усыг хослуулан ашигласнаар төв 

суурин газрын хүн амын ус хангамжийн нөхцөл сайжирч, уул уурхайн 

үйлдвэрлэл нь найдвартай  усны эх үүсвэртэй болох юм.  

o Монгол орны хойд хэсгийн гадаргын урсацын зарим хэсгийг өмнөт хэсэг буюу 

хуурай бүс нутагт шилжүүлэн ашиглах арга хэмжээ нь энэ бүсэд цөлжилтийг 

сааруулах, бэлчээрийн талхагдалтыг багасгах, хот суурины ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлж улмаар тэдгээрт хүний амьдрах орчныг 

сайжруулахад эерэг нөлөө үзүүлнэ. 

o Өмнөд говийн бүсэд байгуулах олборлох болон уул уурхайн үйлдвэрүүдийг 

барьж байгуулах ажлыг үе шаттайгаар явуулах нь зүйтэй. Эхний ээлжинд 

байгуулах үйлдвэрүүдийн ойр байгаа газрын доорхи усны ордыг судалж, 

нөөцийг шинэчлэн баталгаажуулсан ордуудаас хангаж, бүтээн байгуулалтын 

ажлуудыг эхлүүлэх боломжтой гэсэн дүгнэлтүүд хийгдсэн байна. 

 Монгол орны хойд хэсгээс гадагшаа ургалтай голуудад урсацын тохируулга хийсэн 

тохиолдолд хилийн усны хэлэлцээртэй холбоотой асуудлууд зайлшгүй хөндөгдөх 

бөгөөд үүнд Орхон, Туул голуудтай холбогдох асуудал Оросын Холбооны Улстай 

хийсэн, Хэрлэн голоос ус татх асуудал БНХАУ-тай хийсэн хилийн усны хэлэлцээрт 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагыг бий болно; 

 Орхон төслийн хувьд Байгаль нуурт нөлөөлж болзошгүй гэсэн асуудал үүсч улмаар 

Орос-Монголын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд хоёр талын 

эрдэмтдийн дэд ажлын хэсэг хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд энэ төслийн хүрээнд эхний 

ээлжинд Орхон, Шүрэнгийн УЦС-ын төслийг хамруулан Бүс нутгийн байгаль орчны 

үнэлгээг (БНБОҮ) хийлгүүлэх нь зүйтэй гэж үзээд байна32; 

 Хэрлэн голын хувилбарыг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх эхлэл тавигдан энэ төслийн 

ТЭЗҮ, БОННҮ-г хийх талаар 2017 оны 8-р сард Засгийн газрын тогтоол батлагдаад 

байна. Өнөөдрийн байдлаар Хэрлэн голын төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажлын 

санхүүжилтийг шийдвэрлэж, эхлүүлэх талаар Монгол Улсын Засгийн газар ажиллаж 

байна. 

 Хэдийгээр Өмнийн говийн бүсийг усаар хангах хувилбарууд яригдаж байгаа боловч 

хөрөнгө мөнгөний хүрэлцээ муугаас голлон шалтгаалж цогц үнэлгээ хийгдээгүй, олон 

улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх ТЭЗҮ боловруулагдаагүй байна. 

Дээрх дүгнэлт болон судалгааны ажлын хүрээнд дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

 Говийн дэд бүсийн 4 аймгийн хүн амын усны аюулгүй байдлыг сайжруулах, үүнд 

баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж, эрүүл ахуйн нөхцөлийг 

дээшлүүлэх, хөдөөгийн хүн амыг зорилтот бүлэг болгон авч олон жил яригдаж, 

тодорхой эзэнгүй орхигдож байгаа малчдын ус хангамж, ариун цэврийн асуудлыг 

цогцоор шийдэх; 

 Говийн дэд бүсийн эдийн засгийн өсөлтийг хангах усны нөөцийн шийдлүүдийг цогц 

байдлаар судалж, одоо байгаа судалгаануудад үнэлгээ өгөн, ус шилжүүлэх төслүүдэд 

олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц ТЭЗҮ хийлгэх, 

 Говийн дэд бүсийг усаар хангах хувилбаруудад цогцоор Стратегийн үнэлгээ хийх, 

нэгдсэн бодлого барих үндэслэлийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

                                                      
32 Хөгжлийн түлхүүр “УС”, 2018 он 



 

 

 Хилийн усны хэлэлцээрт нэмэлт оруулах асуудлыг эрчимжүүлэх, хэлэлцээрт Сэлэнгэ, 

Хэрлэн голуудаас Монгол улсад ашиглах урсацын хувь хэмжээг тусгах; 

 Цөлжилтийн явцад хүний үйл ажиллагааны үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 

уул уурхайн үйл ажиллагааг хянаж, нөхөн сэргээлт хийлгэхийн зэрэгцээ бэлчээрийн 

даацыг барьж, нэг уст цэгийн ойролцоо малын тоог хязгаарлах бодлого хэрэгжүүлэх 

зэрэг болно.  

4. Усны салбарын хууль эрх зүй ба бодлогын харилцан хамаарлын шинжилгээ 

4.1.Олон улсын, үндэсний эрх зүйн байдал: конвенци, хэлэлцээр, хууль ба дүрэм 

журам 

4.1.1. Олон улсын байдал: конвенци, хэлэлцээр 

Усны салбарт өнөөгийн байдлаар Монгол улсын нэгдэн орсон дагаж мөрдөж байгаа хэд хэдэн олон 

улсын конвенц, хэлэлцээр байдаг. Эдгээрийг жагсаавал: 

1. Хүрээлэн буй орчин ба хөгжлийн тухай Рио-де-Жанейрогийн тунхаглал, XXI зууны мөрийн 

хөтөлбөр, УИХ-ын 43-р тогтоол 1993 он 

2. Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор 

амьдардаг орчны тухай Конвенц, /нэгдэн орсон 1998 он/ 

3. Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women Article 14 (2)) 

4. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц (Convention on the Rights of the Child Article 24) 

5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities Article 28) 

6. Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр 

7. Монгол, Хятадын хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 

Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, 2010 он 

8. Хилийн усыг хамгаалах болон ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр, 1994 он 

9. Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын Хилийн усыг хамгаалах, 

ашиглах тухай хэлэлцээр, 1995 он 

10. Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтууд, 2015 он 

Монгол Улс дээрх тунхаглал, хэлэлцээрт нэгдэн орсон бөгөөд зорилт, зөвлөмжүүдийг өөрийн 

бодлогодоо тусган ажиллаж байна. Өмнийн говийн бүс нутгийн хөгжилд ч дээрх олон улсын 

конвенц, хэлэлцээрүүд шууд болон шууд бусаар нөлөө үзүүлэх юм. Монгол Улсын хөгжлийн 

бодлого хөтөлбөрүүд нь дээрх ковенцүүдийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг тул энд Өмнийн 

говийн бүсийн ус хангамжтай холбогдуулан хилийн усны хэлэлцээрийн талаар товч дурдлаа. 

Монгол Улстай хил залгаа  БНХАУ, ОХУ-ын хоорондын хил дамнасан нилээд олон гол, горхи, 

нуурууд бий. Эдгээр хил дамнасан усны асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газар БНХАУ-тай 1994 

оны 4-р сарын 29-ний өдөр, ОХУ-тай 1995 оны 2-р сарын 15-ны өдөр хилийн усыг хамгаалах болон 

ашиглах тухай хэлэлцээрийг тус тус байгуулан мөрдөж байна. Хилийн усны хамтарсан Комисс 

байгуулагдан ажиллаж, хоёр жил тутамд 1 удаа хуралдаж, зөвлөгөөнөөр хилийн устай холбоотой 

бүх асуудал болон хэлэлцээрийн биелэлтийг авч хэлэлцдэг. ОХУ болон БНХАУ-тай хийсэн 

хэлэлцээрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 



 

 

- ОХУ-тай байгуулсан хэлэлцээрээр Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны нөөцийг нэгдсэн 

байдлаар ашиглах, хамгаалах төлөвлөгөөг талууд хамтран боловсруулах, төслийн 

санхүүжилтийг ОХУ-ын тал гаргахаар тохиролцсон бөгөөд тус төслийн ажлын хүрээнд 

усны нөөцөд үзүүлж буй уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийг судлахаар төлөвлөсөн. 

Гэвч энэхүү судалгааны ажил одоогоор хийгдэж эхлээгүй байна. Талууд хил дамнасан усны 

бохирдлын түвшинд хяналт тавьж, мэдээллээ солилцдог бөгөөд хил орчмын ус өнөөгийн 

байдлаар бохирдоогүй байна гэж дүгнэлт гарсан байна.  

- БНХАУ-тай байгуулсан хэлэлцээрт Хэрлэн голын эхэн хэсэгт явуулж буй алт олборлох 

уурхайнуудын нөлөөлөлд хяналт-шинжилгээ хийх, голын урсгал дагууд ус ашиглалтын 

судалгаа хийх, Хэрлэн голын адаг хэсэгт ус судлалын харуул байгуулах ажлуудыг хийхээр 

оруулсан. Эдгээр ажлууд хараахан хийгдэж эхлээгүй байна. Мөн Халх гол, Нөмрөг гол, 

Шарилж голд ус зүйн болон усны чанарын судалгаа хийх, эдгээр голуудын эхэн хэсгийг 

хамгаалалтад авах бүсийг судлан тодорхойлох, хамгаалттай бүсүүдийн судалгаа, Буйр 

нуурын загасны нөөцийн судалгааг хамтран хийж, үнэлгээ өгөх ажлуудыг хийхээр 

төлөвлөсөн боловч хийгдэж эхлээгүй байна. 

Монгол орны хойд хэсгээс гадаргын ус татах буюу Сэлэнгэ, Орхон, Хэрлэн, Туул голуудаас говийн 

дэд бүс нутаг руу ус татах асуудал нь зайлшгүй хилийн усны хэлэлцээрт тусгагдсаны үндсэн дээр 

шийдвэрлэгдэх тул Монгол Улсын Засгийн газар энэ чиглэлийн асуудлыг тусгах талаар зохион 

байгуулж байгаа ажлаа эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Үүний тулд усан сан, далан барих эсэх, 

энэ нь ямар давуу, сөрөг талтай байгааг өөрийн оронд одоо ашиглаж байгаа Тайшир, Дөргөний 

УЦС-ын усан сан, далангийн нөлөөллүүдийг нэгтгэн дүгнэж ашиглах нь зүйтэй. Түүнчлэн далан 

барих асуудлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаар ТЭЗҮ, зураг төслийг үндэслэлтэй 

хийлгэн, бүх талын шаардлагыг ханган, чанартай бариулна гэдгээ 2 хөршдөө батлах, нотлох 

шаардлагатай болох юм.  

4.1.2. Усны харилцааг зохицуулж буй хуулиуд 

Усны харилцааг зохицуулж байгаа гол хуулиудыг жагсаавал: 

1. Үндсэн хууль, 1992.01.13 

2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, 2015.11.26 

3. Байгаль орчныг хамгаалах тухай, 1995.03.30 

4. Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай, 1997.11.13 

5. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, 2001.02.01 

6. Татварын ерөнхий хууль, 2008.05.20 

7. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 

газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай, 2009.07.16 

8. Хот суурины ус хангамж, ариутгах татварын ашиглалтын тухай, 2011.10.06 

9. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, 2012.05.17 

10. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай, 2012.05.17  

11. Усны тухай, 2012.05.17 

12. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай, 2012.05.17 

13. Хүнсний тухай, 2012.12.20 

14. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай, 2012.12.20 

15. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай, 2015.06.26 

16. Эрүүл ахуйн тухай, 2016.02.04 

17. Усан замын тээврийн тухай, 2017.05.25  



 

 

Эдгээрээс гадна Өрсөлдөөний тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2-т Монгол улсын иргэн “эрүүл, аюулгүй орчинд 

амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй;”, 19 дүгээр зүйлийн 

1-д “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг 

бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг 

иргэнийхээ өмнө хариуцна.” гэж заасан байна. Ус нь хүний амьдрах орчны салшгүй нэг хэсэг гэж 

үздэг тул ийнхүү хүний эрх, байгаль орчны эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон нь ТХЗ-уудын ус 

хангамж, ариутгах татуургын зорилттой нийцэж байна.  гэж үздэг. Гэвч 2018 онд НҮБ-ын хүний 

эрх, ундны усны аюулгүй байдал, ариун цэврийн байгууламжийн асуудал хариуцсан Тусгай илтгэгч 

Лео Хеллер Монгол Улсад хийсэн айлчлалын дүгнэлтэндээ “Монгол Улс НҮБ-ын ус хангамж, 

ариутгалын үйлчилгээ авах тухай хүний эрхийн шийдвэрийг дэмжсэн.  Үндсэн хуулийн 10 дугаар 

зүйлд заасанчлан Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай 

хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ гэсэн байх ба 

үүнд ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээ авах хүний эрхүүд орох юм. Гэсэн хэдий ч Монгол 

Улсын хууль эрх зүйн орчинд ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээ авах хүний эрхийн тухай 

хэм хэмжээг тусгайлан бүлэг болгон зааж, багцлаагүй байна гэсэн байр суурьтай байна”  гэснээс 

үзэхэд “Монгол Улсын Үндсэн хуульд ус хэрэглэх, ариун цэвэр орчноор хангагдах хүний эрхийг 

тусгайлан заагаагүй байдаг ба зөвхөн 16 дугаар зүйлд “эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах” эрхийг 

тунхагласан байдаг. Тийм учраас шүүх байгууллагууд, шийдвэр гаргагчдын зүгээс тусгай тайлбар 

хийх шаардлага үүсдэг тул зөрчилтэй нөхцөл байдал үүсч болзошгүй юм. Улмаар баталгаатай 

ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах хүний эрхийн норматив агуулгыг бүхэлд нь бус, 

зөвхөн заримыг л бодитоор хэрэгжүүлэх боломж байна” гэжээ. Улмаар “Баталгаат ундны ус, ариун 

цэврийн байгууламжаар хангагдах хүний эрхийг хууль эрхзүйн хүрээнд хүлээн завшөөрч, бодлого 

хөтөлбөрүүдэд тусгах шаардлагатай байна.” гэсэн зөвлөмж өгсөн байдаг. 

Монгол Улсын усны харилцааг зохицуулах хууль эрх зүйн тогтолцоо одоогийн байдлаар ОХУ-ын 

загвараар хөгжиж байна. Үүнд усны харилцааг зохицуулах 2 гол хууль байгаа нь Усны тухай хууль, 

Ус хангамж, ариутгах татуургын хуулиуд юм. Энэ 2 хуулийн талаар товч танилцуулъя.  

- Усны тухай хууль /2012 он/: Усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, 

хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдон үүсэх нийгмийн бүхий л харилцааг зохицуулах бөгөөд энэ 

хүрээнд усны салбарт үйл ажиллагаа явуулах төрийн байгууллагуудын эрх үүрэг, ажил үүргийн 

хуваарилалтыг хуульчлан тогтоосон байна. Хуульд зааснаар усны нөөцийн асуудал эрхэлсэн гол 

байгууллагууд нь байгаль орчны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний эрхлэх ажлын хүрээнд 

ажиллах болсон нь ногоон эдийн засгийг хөгжүүлж, байгаль орчны тэнцлийг хангах хуулийн 

зарчмыг хэрэгжүүлж байгаа хэрэг юм. “Усны нөөц” гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх нуур, 

цөөрөм, тойром, гол мөрөн, горхи, булаг, шанд, усан сан (усны нөөцийг хуримтлуулах, ашиглах 

зориулалтаар бий болгосон хиймэл нуур, хөв, цөөрөм), рашаан, намаг, мөстөл, мөсөн голын эзэлж 

байгаа талбай, тэдгээрийн хамгаалалтын бүсд хамаарах газарт байгаа гадаргын ус болон газрын 

доорхи усыг хэлдэг байна. “Усны сав газар” гэж гадаргын ус хурах талбай болон газрын доорхи 

усны нөөцийг бүрдүүлэх тэжээгдлийн муж, тархалтын талбайг хамарсан орон зайг хэлнэ гэснээс 

үзэхэд Монгол улсад аль нэг сав газарт хамаарахгүй нутаг дэвсгэр байхгүй юм. Усны тухай хуулиар 

усны нөөцийн төлөвлөгөө, усны хайгуул, хяналт-шинжилгээ, усны нөөцийг хамгаалах онцгой болон 

эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох, усны нөөцийг бохирдохоос хамгаалах, усны нөөц 

ашигласны, бохирдуулсны, хомсдуулсны төлбөрийн асуудал, ус ашиглах дүгнэлт, зөвшөөрөл, гэрээ, 

хүлээх хариуцлага зэргийг зохицуулсан байдаг. 2016 онд МХЕГ-ын Байгаль орчин, геологи уул 

уурхайн хяналтын газар энэ чиглэлээр Усны тухай хуулийн хэрэгжилт 65.9 хувьтай байна гэж 



 

 

дүгнэсэн байдаг бөгөөд гол зөрчлүүд нь усны тоолуургүй, ус ашиглах гэрээ хийгээгүй, ус 

ашигласны төлбөр төлөөгүй, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс тогтоогоогүй зэрэг байжээ. 

Өнөөгийн байдлаар тус хуулийн ихэнх зүйл заалтууд бүрэн, эсвэл ямар нэг хэмжээгээр хэрэгжиж 

байгаа бөгөөд ус бохирдуулсны төлбөртэй холбогдолтой асуудлууд шийдвэрлэх шатанд явж байгаа 

бол ус хомсдуулсны төлбөрийн асуудал хэрэгжиж эхлээгүй байгаа юм. 

- Хот суурины ус хангамж, ариутгах татварын ашиглалтын тухай хууль /2011 он/: Энэ хууль 

нь хот суурины хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс 

гарсан бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх зориулалттай инженерийн барилга байгууламжийг 

ашиглахтай холбогдсон эрхзүйн харилцааг зохицуулдаг. Хэдийгээр барилга байгууламж 

ашиглахтай холбогдсон зохицуулалт гэж байгаа боловч хот, суурин газрын хүн ам, үйлдвэр, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсч буй усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах болон 

байгалийн усыг олборлож, эргээд байгальд нийлүүлэх хүртэл бүхий л асуудлыг хамруулан авч үздэг 

байна. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуульд “суурин газар” гэж эдэлбэр газартай, 

оршин суугч, дэд бүтэцтэй, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлал зэрэг 

салбар хөгжсөн, өөрийн удирдлага бүхий суурьшлыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдгаас үзэхэд 

Монгол Улсын бүх хот, тосгон, сум, багийн төвүүдийн ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал энэ 

хуулийн зохицуулалтад хамрана гэсэн үг болно. Энэ хуулиар салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын болон аймаг, орон нутгийн захиргааны эрх, үүргийг зааснаас гадна 

зүй ёсны монополь энэ салбарын зохицуулалтыг зохицуулах багууллагыг тогтоож, цэвэр, бохир 

усны үйлчилгээний төлбөр, тогтоох Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг тусгаснаараа ТХЗ-уудын ус 

хангамж, ариутгах татуургын “хүн амыг баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар 

найдвартай хангах” зорилттой нийцэж, хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Хот, суурины 

ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй байгаа бөгөөд цаг 

үеийн хэрэгцээ шаардлагаар боловсронгуй болгож шинэчлэх шаардлага тулгарч байна. Шинэчлэлд 

ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээ авах хүний эрхийн асуудал, ариун цэврийн 

байгууламжийн үйлчилгээ, төрийн болон хувийн хэвшлийн ус хангамж, ариутгах татуургын 

үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээдүүдийн үүрэг, үйл ажиллагаа, хариуцлагыг зохицуулсан 

зохицуулалтын механизмыг боловсронгуй болгох, хангагч хэрэглэгийн хүлээх үүрэг хариуцлагыг 

дээшлүүлэх зэрэг олон чухал асуудлыг тусгах шаардлагатай байна. 

Усны тухай болон Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулиудад 

оруулж байсан шинэчлэлийн талаар дор хүснэгтээр харуулав.  

Хүснэгт 4-1. Усны тухай болон Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай 

хуулийн шинэчлэл 

Хууль 
Шинэч-

лэгдсэн 

Нинэчлэх шаардлага тусгасан 

онцлог асуудлууд 
Үр нөлөө 

 

 

Усны тухай хууль 

1995 он Усны харилцааг олон улсад мөрдөж 

байгаа зарчмаар удирдах 

шаардлагаар шинэчлэсэн /2004 онд/ 

Усны харилцааг УННМ-ээр 

зохицуулах орчин бүрэлдэж 

эхэлсэн 
2004 он -Сав газрын удирдлагын  зарчим 

-Усны экологи эдийн засгийн 

үнэлгээ 

- Хамгаалалтын бүсийн асуудал 

- Ус ашигласны төлбөрийн 

асуудлыг тодорхой болгож, дээд 

доод хязгаарыг тогтоосон 

- Төрийн захиргааны 

Усны нөөц ашиглах асуудлыг 

хяналттай болгосон 

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлого жилд дунджаар 3-4 тэрбум 

төгрөг  

Төрийн байгууллагуудын үүрэг 

хариуцлага тоорхой болсон 



 

 

Хууль 
Шинэч-

лэгдсэн 

Нинэчлэх шаардлага тусгасан 

онцлог асуудлууд 
Үр нөлөө 

байгууллагуудын үүргийг 

нарийвчилсан 
2012 он Усны нөөцийг нэгдсэн 

менежментээр зохицуулах 

-СГ-ын менежмент, зохицуулалтыг 

нарийвчилсан 

-Усны нөөц ашигласны төлбөрийг 

тусгай хуулиар зохицуулах  

-Ус бохирдуулсан, хомсдуулсны 

төлбөрийн асуудал 

- Усны аудит 

УННМ-ээр удирдаж салбар дундын 

зохицуулалт хийх 

УННМ-д олон талын оролцоог 

хангах 

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлого жилд дунджаар 25-50 

тэрбум 

Хот, суурины ус 

хангамж, ариутгах 

татуургын 

ашиглалтын тухай 

хууль 

2002 он Усны нөөцийн асуудал хуулиар 

зохицуулагдсан боловч хот, суурин 

газрын хэрэглэгчдийн цэвэр усаар 

хангах, бохир усын татан зайлуулах 

үйлчилгээ, шугам сүлжээний 

өмчлөл, ашиглалтын асуудал 

салбаруудын дунд орхигдсон 

байсанд зохицуулалт хийх 

зорилгоор батлагдсан.  

-Ус хангамж, ариутгах татуургын 

гүйцэтгэх үүрэг 

-Тусгай зөвшөөрөл 

-Хангагч, хэрэглэгчийн харилцааг 

зохицуулах 

- Ус хангамж, ариутгах татуургын 

чиглэлээр Төрийн захиргааны 

байгууллагуудын хүлээх үүрэг 

хариуцлага --Үйлчилгээний 

төлбөрийн асуудал 

Хэрэглэгчдийг баталгаат ундны ус, 

ариутгах татуургын үйлчилгээгээр 

хангах нөхцөл баталгаажсан 

Ус хангамж, ариутгах татуургын 

үйлчилгээний зохицуулалт 

хуульчлагдсан 

2011 он Ус хангамж, ариутгах татуургын ын 

үйлчилгээний зохицуулалтад олон 

улсын зарчмыг нэвтрүүлж, 

хариуцах байгууллагыг бий 

болгосон. 

-Техникийн нөхцөл, аж ахуйн 

харилцааны зарчим 

-Шугам, сүлжээний ашиглалт 

өмчлөл 

-Төрийн захиргааны 

байгууллагуудын үүргийг 

нарийвчилсан 

-Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн зарчим 

Ус хангамж, ариутгах татуургын 

үйлчилгээний зохицуулалт олон 

улсын түвшинд хүрсэн 

УХАТ-ын үйлчилгээний 

зохицуулалтын асуудал тодорхой 

болсон хувийн хэвшлийн оролцоо 

нэмэгдсэн 

Шугам сүлжээний өмчлөл тодорхой 

болсон 

 

Холбогдох бусад хуулиудын талаар товч авч үзвэл: 

- Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль /2012 он/ нь иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулах, түүнийг төсөвт төвлөрүүлэх, 

тайлагнах, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн 

нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээг тогтоохтой холбогдсон 

харилцааг зохицуулах бөгөөд 6 дугаар зүйлд ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр ногдох зүйлийг 



 

 

тодорхойлон, 10 дугаар зүйлд төлбөр тооцох үзүүлэлтүүд, 15 дугаар зүйлд төлбөрийн хувь хэмжээг 

тогтоосон байна. 

- Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль /2012 он/ нь бохирдуулсан хэмжээгээрээ төлөх 

зарчимд суурилсан бөгөөд одоогоор хэрэгжиж эхлээгүй байна. 

- Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий 

газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль: /2009 он/ ихээхэн хурдацтай хөгжиж 

байгаа уул уурхайн үйлдвэрлэл, газар ашиглалт, байгаль экологийн тэнцвэртэй байдалд сөргөөр 

нөлөөлөх болсноос шалтгаалж шинэ эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай болсны улмаас энэ 

хуулийг баталсан. Урсац бүрдэх эхийг уул уурхайн үйл ажиллагааг хамгаалснаар усны нөөцийг 

хомсдол бохирдлоос хамгаалах нөхцөл бүрдэж байгаа болно. 

- Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуульд Ус, цаг уур, орчны мэдээллээр иргэн, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах бөгөөд гадаргын усны 

мэдээллээр усны асуудал эрхэлсэн байгууллагыг хангах үүрэгтэй байна. 

- Эрүүл ахуйн тухай хууль нь хүний эрүүл, аюулгүй амьдрах таатай орчин, нөхцөлийг 

бүрдүүлэх, хүрээлэн байгаа орчны хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 

сэргийлэх, түүнийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон харилцааг зохицууна. 4.1 дүгээр зүйлд “Хүн 

амыг ундны болон ахуйн дараахь нөхцөл, шаардлагыг хангасан усаар хангах” тухай заасан нь ТХЗ-

той нийцэж байна. 

- Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1992 он/  Байгаль орчны эрх зүйн тулгуур хууль 

бөгөөд байгаль орчны эрх зүйн обьектуудын эрх зүйн үүднээс тодорхойлон заасан. Тухайлбал: 

байгаль орчны эрх зүйн обьект нь газар, түүний хөрс, газрын хэвлий,түүний баялаг, ус, ургамал, 

амьтан, агаар хэмээн тодорхойлсон ба хууль ёсоор ус гэдэгт “Монгол улсын нутан дэвсгэр дэх 

мөрөн, гол, горхи, булаг, шанд, рашаан,мөнх цас, мөсөн гол,байгалийн болон хиймэл нуур, цөөрөм 

зэрэг газрын гадаргын болон газрын доорхи ус хамаарна” гэж тодорхойлсон. Мөн байгаль орчныг 

хамгаалах талаар төр, төрийн байгууллагуудын гүйцэтгэх үүрэг, үйл ажиллагаа түүний зарчмуудыг 

тодорхойлон, байгалийн баялагийг өмчлөх, эзэмших, ашиглах харилцааны субьектууд, тэдгээрийн 

эрх үүрэг, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх журмыг заасан болно. 

Эдгээр хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор одоогийн байдлаар салбарт 116 дүрэм, журам, 

норм, аргачлал мөрдөгдөж байгаагийн дээр усны чанар, ундны ус, бохир ус, байгаль орчин 

хамгаалал, ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж гэх мэт чиглэлээр 200 гаруй 

стандарт мөрдүүлэн ажиллаж байна.  

4.2. Хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн байдал 

4.2.1. Усны салбарт холбогдолтой бодлогын баримт бичгүүд 

Судалгааны хүрээнд зөвлөх баг усны салбарт холбогдолтойгоор Дэлхийн Мянганы Хөгжлийн 

Зорилт, Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт, үндэсний хэмжээний 30 бодлогын баримт бичиг, бүсийн  2, 

аймаг орон нутгийн хэмжээний 24 болон сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдийн 

зорилго, зорилт, хугацаа, хэрэгжилт, шалгуур үзүүлэлт, нийцлийг авч үзлээ. Эдгээр бодлогын 

баримт бичгүүдээс одоо хэрэгжүүлж байгаа нь Дэлхийн ТХЗ, үндэсний хэмжээнд 17 үзэл 

баримтлал, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, аймаг, орон нутгийн түвшинд 14 хөтөлбөр, төлөвлөгөө, 

усны сав газраар 5 төлөвлөгөө байгаа бөгөөд бүх сумд жил бүр төлөвлөгөө, үндсэн чиглэл батлан 

хэрэгжүүлж байна.  



 

 

Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт нь шаталсан хэлбэртэй буюу үндэсний бодлогоос 

→ бүс нутаг → аймаг → сум гэсэн чиглэлээр боловсруулагдан хэрэгжиж байна.  

Нийт судлагдсан баримт бичгийг хугацааны хувьд авч үзвэл олон улсын хэмжээнийх 100% урт 

хугацааных байгаа бол үндэсний хэмжээний бодлогын 96% нь урт, дунд хугацааных, аймгийн 

түвшинд 70% нь дунд хугацааных, сумын түвшинд 1-4 жилийн буюу дунд, богино хугацааны 

бодлого, төлөвлөгөө хэрэгжүүлж байна.  

Хүснэгт 4-2. Усны салбартай холбогдолтой бодологын баримт бичгийн хугацаа 

Төрөл Урт Дунд Богино 

Олон улсын  100%     

Үндэсний  42% 54% 4% 

Аймгийн  10% 70% 20% 

Сумын    50% 50% 

 

Өнөөгийн байдлаар хэрэгжиж байгаа Усны салбарт холбогдолтой хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн 

гол баримт бичгүүдийг дор дурдав. Үүнд: 

А. Үндэсний хэмжээнд 

1. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 

2. МУ-ын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал 

3. МУ-ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 

4. Ногоон хөгжлийн бодлого 

5. Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого 

6. Монгол Улсын төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлого 

7. Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого 

8. Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого 

9. МУ-ын XXI зууны тогтвортой хөгжлийн стратеги хөтөлбөр Гамшгаас хамгаалах талаар 

төрөөс баримтлах хөтөлбөр 

10. Ус үндэсний хөтөлбөр 

11. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

12. Орчны эрүүл мэнд хөтөлбөр 

13. Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого  

14. Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 

15. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

16. Монгол улсын УННМ-ийн төлөвлөгөө Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого 2018-2020 

 Б. Аймгийн хэмжээнд  

1. Говьсүмбэр аймгийн Хөгжлийн цогц бодлого  

2. Говьсүмбэр аймгийн ЗД-ын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

3. Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

4. Дорноговь аймгийн Хөгжлийн мастер төлөвлөгөө  

5. Дорноговь аймгийн Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлогыг  2018-2020 онд хэрэгжүүлэх 

үйл  ажиллагааны  төлөвлөгөө 

6. “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” Дорноговь аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр  

7. Дорноговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 



 

 

8. Дундговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2018-2028 он 

9. Дундговь аймгийн 2020 он хүртэлх хөгжлийн бодлого  

10. Дундговь аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

11. Дундговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

12. “Байгалийн баялаг- сайн засаглал-хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 

/2010-2020 он/ 

13. Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

14. Өмнөговь аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн чиглэл 

В. УННМ-ийн чиглэлээр сав газраар 

1. Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн 

менежментийн төлөвлөгөө /УННМТ/ 

2. Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газрын УННМТ 

3. Хэрлэн голын сав газрын УННМТ 

4. Онги голын сав газрын УННМТ 

5. Алтайн өвөр говийн сав газрын УННМТ 

Эдгээр баримт бичгийн баталгаажсан байдал, хугацааг хавсралт 2-оос үзнэ үү.   

Мянганы хөгжлийн зорилтууд: Дэлхийн МХЗ-уудыг 2001 онд 2000 онды 9 дүгээр сард НҮБ-ын 

Ерөнхий Ассамблейд оролцсон 189 орны Засгийн газраас тунхагласан зарласан Мянганы 

тунхаглалд суурилан баталсан байдаг. МХЗ-ын хэрэгжилт нь 2015 онд дүгнэгдсэн юм. Монгол улс 

үүнтэй холбогдуулан 2005 онд Монгол улсын МХЗ-уудыг, 2008 онд 2021 он хүртэл хэрэгжүүлэх 

МХЗ-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого (2016 онд хүчингүй болсон) батлан хэрэгжүүлж 

эхэлжээ. Дэлхийн МХЗ-ууд нь 8 үндсэн зорилгын хүрээнд 17 зорилт тавьж түүнийг хэмжих 48 

үзүүлэлтийг тодорхойлсон байдаг. Эдгээр дотор усны салбарт байгаль орчны тогтвортой байдлыг 

хангах 7 дугаар зорилго шууд хамааралтай байсан. Түүнчлэн өлсгөлөн ядуурлыг бууруулах асуудал 

шууд бусаар холбогдолтой байв. Хэдийгээр Монгол Улс ус хангамж, ариутгах татуургын 

чииглэлээр хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж, тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг эрчимтэй хэрэгжүүлж 

байсан боловч МХЗ-оо биелүүлж чадаагүй байна.  

МУЗГ-ын “Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт” үндэсний тав дахь илтгэлээс үзэхэд “Гол 

горхины усны эхийг хамгаалж, нөхөн сэргээх замаар ширгэлтийг багасгах” зорилт 15-ын хүрээнд 

хамгаалалтанд авсан гол мөрний урсац бүрэлдэх ундаргын эхийн эзлэх хувийг 80%-д хүргэнэ гэсэн 

боловч энэ зорилт биелээгүй харин хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг шандын 

эхийн тоог 1000 хүргэнэ гэсэн зорилт биелсэн байна. Ийнхүү биелээгүйн үндсэн шалтгаан нь 

хөрөнгө, эрхзүйн зохицуулалттай холбоотой гэж үзэж байна.  

16-р зорилтод 2015 он гэхэд баталгаат ундны усны хангамжгүй, сайжруулсан ариун цэврийн 

байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувийг бууруулах зорилт биелэх боломжтой байсан 

боловч өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангахуйц хөрөнгө оруулалт дутмаг байснаас биелэгдээгүй. Үүнээс 

гадна Монгол оронд нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг малчдыг баталгаат ундны ус, ариун цэврийн 

байгууламжаар хангах асуудал ихээхэн хүндрэлтэй байна. Үүнд:тохирсон арга хэмжээг 

боловсруулж хэрэгжүүлэх, ариун цэврийн байгууламжийн асуудлыг тодорхой хариуцах 

байгууллага байх шаардлагатай байна. 

17-р зорилтод 2015 он гэхэд хүн амын орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах хүрээнд инженерийн 

шугам сүлжээтэй орон сууцанд амьдарч байгаа хүн амын эзлэх хувийг 30%-д хүргэнэ гэсэн боловч 

хүрч чадаагүй, энэ нь хөрөнгө оруулалт, худалдан авах чадвараас шалтгаалсан асуудал юм. Монгол 



 

 

улсын МХЗ-ын биелэлтийн үнэлгээнээс дүгнэхэд салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудал нэн чухал болох нь харагдаж байна.  

Өнөөг хүртэл усны салбартай холбоотойгоор хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж байгаа гол бодлого 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн талаар дор танилцуулж байна. Үүнд: 

Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого, Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого, Монгол 

Улсын Тогтвортой Хөгжлийн үзэл баримтлал, Ус үндэсний хөтөлбөрүүдэд усны нөөцийг хамгаалах, 

зохистой ашиглах талаарх арга хэмжээг голчлон тусгасан байдаг. Усны салбарын хөгжил, салбар 

дундын зохицуулалтыг хангах зорилгоор Ус үндэсний хөтөлбөрийг 1999 оноос хэрэгжүүлж байна.33  

Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтууд: 2015 онд НҮБ-ын Ерөнхий Асамблейн 70 дугаар 

чуулган болж, ТХЗ-ын 17 зорилго, 169 зорилтыг баталж, 2016 оны 1 сарын 1-нээс албан ёсоор 

дэлхий нийтээр хэрэгжиж эхэлсэн байна. Эдгээр зорилго зорилтуудын хэрэгжилтийг 244 шалгуур 

үзүүлэлтээр хэмжих юм. Устай шууд холбоотой зорилго нь Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн 

байгууламжаар хангах 6 дугаар зорилт юм. Усны асуудал нь мөн Зорилго 1-Ядуурлыг устгах, 

Зорилго-2 Өлсгөлөнг зогсоох, Зорилго 7 Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх, Зорилго 10 Тэгш бус 

байдлыг бууруулах, Зорилго 11 Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих, Зорилго 12 Хариуцлагатай 

хэрэглээг дэмжих, Зорилго 13 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр  нөлөөг багасгах, Зорилго 15 Хуурай 

газрын эко системийг хамгаалах эдгээр зорилгуудтай хамааралтай юм.  

Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого-д “Монгол орны газрын доорхи болон гадаргын 

усны нөөц нь байгаль болон амьдралын эрүүл орчны шүтэлцээг хангагч үндсэн эх үүсвэр хэмээн 

үзэж усны нөөц, чанарыг хадгалан гамтай ашиглаж, нөхөн сэргэх, арвижих боломжийг хангах нь 

төрийн бодлогын зангилаа асуудал мөн” гэж заасан байна. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал: Монгол хүний аюулгүй байдал, 

түүнээс хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад ундны усны хүртээмж, чанар, аюулгүй байдалд тавих 

хяналтыг өндөржүүлэх арга хэмжээ авах зорилтын хүрээнд томоохон хот, суурин газарт агаар, ус, 

хөрсний бохирдлыг бууруулж, ариун цэврийн байгууламжийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж, хог 

хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох асуудлыг онцлон тэмдэглэсэн байна. Мөн үзэл 

баримтлал нь байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалж, усны нөөцийг хамгаалах, уур амьсгалын 

өөрчлөлт, газрын доройтлын сөрөг үр дагаврыг зөөлрүүлэх, орчны бохирдол, байгалийн аюулт 

үзэгдэл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулж хүний эрүүл амьдрах нөхцөл, хүрээлэн байгаа орчны 

аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгджээ.33 

Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 нь дэлхийн ТХЗ-уудад суурилсан, 

усны асуудлыг байгаль орчны зорилтууддаа тусгасан байна. Монгол Улс 2030 онд нэг хүнд ногдох 

орлогоороо дунд орлоготой орнуудын тэргүүлэх эгнээнд хүрсэн, тогтвортой өсч байгаа эдийн 

засгийн олон салбартай, нийгмийн хүрээнд дундаж болон чинээлэг дундаж давхарга давамгайлсан, 

экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалсан, тогтвортой ардчилсан засаглалтай улс болно гэж заажээ. 

2.3.1.-д Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн зорилтуудыг дэвшүүлсэн бөгөөд Үүнд: 

o Усны нөөцийг хамгаалж, хомсдолоос сэргийлнэ. 

o Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

                                                      
33Д.Гантигмаа,  Хөгжлийн түлхүүр “Ус”, 2 дугаар бүлэг 



 

 

 I үе шат (2016-2020): Баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувийг 80 хувьд 

хүргэж, хүн амын 40 хувийг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох. 

 II үе шат (2021-2025): Баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувийг 85 хувьд 

хүргэж, хүн амын 50 хувийг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох. 

 III үе шат (2026-2030): Баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувийг 90 

хувьд хүргэж, хүн амын 60 хувийг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох.  

зэрэг болно.  

Дэлхийн ТХЗ-д 2030 он гэхэд бүх хүнийг баталгаатай боломжийн үнэтэй усаар хангах зорилт 

тавьсан бөгөөд манай улсын тавьсан зорилт энэ зорилгод хүрэхэд дутагдахаар байна. НҮБ-ын хүний 

эрх, ундны усны аюулгүй байдал, ариун цэврийн байгууламжийн асуудал хариуцсан Тусгай илтгэгч 

Лео Хеллер ТХЗ нь МХЗ-уудаас эрс ялгаатай  ойлголт болохыг тэмдэглэж, ус хангамж, ариун 

цэврийн байгууламжтай холбоотой дээрх зорилтыг “богино- дунд- болон урт хугацааны зорилго 

(“зорилт”)-ууд нь хэлбэрийн хувьд ч, агуулгын хувьд ч ТХЗ-оос ангид байна. Энэ хандлага хэвээр 

байвал 6.1 ба 6.2 дахь зорилтуудын онцлог чанар алдагдаж, салбарын яамдын оролцоог хангахгүй 

бол энэ хоёр зорилтын хүний эрх, нийгэм-эдийн засгийн чухал үзэл санаа алдагдах юм.” гээд 

“ТХҮБ-ын ус, ариун цэврийн байгууламжтай холбоотой зорилтуудыг ТХЗ-той уялдуулах, хүний 

эрхийн өнцгөөс харж хэрэгжүүлэхийг” Монгол Улсын Засгийн газарт зөвлөсөн байна.  

Түүнчлэн усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулахад 

усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлэх, усалгааны хэмнэлттэй технологийг нэвтрүүлэх, сэргээгдэх 

эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх, ус хангамжийн найдвартай эх үүсвэрийн төслүүдийг 

хэрэгжүүлж, томоохон уул уурхайн төслүүдийн үйлдвэрлэлийн хүч чадлыг бүрэн эзэмших, 

гадаргын ус хуримтлуулах томоохон хэмжээний усан сан байгуулах, гол мөрний урсац бүрэлдэх 

эхийг тусгай хамгаалалтад авах зэрэг зорилтуудыг тавьсан байна. 

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлого нь Дэлхий нийтээр хөгжлийн өнөөгийн хандлагыг 

өөрчилж, байгалийн нөөц баялаг, экосистемийн үнэ цэнийг хадгалахын зэрэгцээ хүний аж байдлыг 

сайжруулж ядуурлыг бууруулах, нийгмийн тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангах, хүлэмжийн хийн 

ялгарал багатай, үрэлгэн хэрэглээг багасгасан хөгжлийн загварт шилжих  эрмэлзэлийг дэмжин, 

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан, өнөөг хүртэл хэрэгжүүлж ирсэн 

эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн хандлага, хэв маягийг өөрчлөх шаардлагатай болсныг ухамсарлаж, 

байгаль орчинд ээлтэй, оролцоотой эдийн засгийн өсөлтийг хангах буюу байгалийн нөөцийн 

хэрэглээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, экосистемийн үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хадгалах 

замаар монгол хүний амьдралын сайн сайхан байдлыг хангах хөгжлийн загварт шилжих нь ногоон 

хөгжлийн үзэл баримтлал мөн гэж заасан.  

Усны салбартай холбоотойгоор доорхи заалтууд орсон байдаг Үүнд::  

Стратегийн зорилт 2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн орчны 

бохирдол, доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. 

 3.2.1.байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, цэнгэг усны нөөц, 

гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 60-аас доошгүй хувийг тусгай хамгаалалтад авч, улсын 

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 2020 онд нийт нутаг дэвсгэрийн 25 хувь, 2030 

онд 30-аас доошгүй хувьд хүргэж, хамгаалалтын тогтвортой санхүүжилтийн механизмыг 

бүрдүүлэх; 

 3.2.9.ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламжийн хүчин чадал, бүтээмжийг 

нэмэгдүүлж, хүн амын 90-ээс доошгүй хувийг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар 



 

 

хангаж, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг 60-аас доошгүй хувьд 

хүргэх; 

Стратегийн зорилт 3. Ногоон эдийн засгийг дэмжих санхүүжилт, татвар, зээл, урамшууллын 

оновчтой хөшүүргийг нэвтрүүлж, байгаль хамгаалал, хүний хөгжил, цэвэр технологийг дэмжих 

хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

 3.3.4.байгаль орчинд халтай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүний импорт, хэрэглээг 

багасгахад чиглэсэн ногоон татварын системийг бий болгох; 

 Стратегийн зорилт 4. Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулан ногоон 

амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ. 

 3.4.7.алслагдсан нутагт бэлчээрийн даацад тохируулан мал аж ахуй эрхэлж, усны эх, булаг, 

шандыг арчилж тордох зэргээр бэлчээрийн доройтлоос сэргийлэх чиглэлээр санаачилгатай 

ажиллаж байгаа малчдад экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн урамшуулал олгох 

механизмыг бүрдүүлэх. 

Стратегийн зорилт 6. Уур амьсгалын өөрчлөлт, бүс нутгийн байгалийн нөөц баялаг, сэргэх 

чадавхад нийцүүлэн хүн амын суурьшлыг төлөвлөн хөгжүүлнэ. 

 3.6.2.хот, тосгоны газар ашиглалт, барилгажилтын бүсчлэл, дэд бүтцийн төлөвлөлтийг 

боловсронгуй болгон хэрэгжүүлэх, хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалтыг бий 

болгож агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулах; 

Энэхүү бодлоготой холбоотойгоор Засгийн газрын 2016 оны 35 дугаар тогтоолоор Ногоон хөгжлийн 

бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2016-2030)-ийг баталсан. Энэ төлөвлөгөө нь 

Монгол улсын ТХЗ-д заасан зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тусгасан байна.                                                                                                         

Ус үндэсний хөтөлбөр нь 2 үе шаттай, Монгол улсын МХЗ-той уялдуулан боловсруулсан байна.  

Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж байгаа устай холбогдолтой төсөл 

хөтөлбөрүүдэд тавигдсан зорилтуудаас хэрэгжээгүй нь гадаргын ус ашиглах хүрээнд орхон, 

Сэлэнгэ, хэрлэн голоос өмнийн говийн бүс нутаг руу ус татах асуудал юм.   

Монгол Улсын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө-г мөн Монгол улсын 

МХЗ-той уялдуулан боловсруулсан байдаг. Энэ төлөвлөгөөнд Өмнийн говийн их бүтээн 

байгуулалттай холбоотойгоор судалгааны үндсэн дээр Орхон, Хэрлэн голуудаас ус татах асуудал 

тусгагдсан байдаг. 

Энэ 2 хөтөлбөр төлөвлөгөөний хугацаа 2021 онд дуусахтай холбогдуулан шинэчлэх ТХЗ-уудтай 

уялдуулах шаардлагатай байгаа болно. Түүнчлэн дэлхий нийтээр усны нөөцийн менежментийг 

газар нутгийн хил хязгаараар бус усны сав газраар хийж зохицуулах болсон бөгөөд Монгол улс ч 

энэ бодлогыг хэрэгжүүлж байна.   

Үндэсний хэмжээний бодлогууд болон салбарын бодлого, Өмнийн говийн 4 аймгийн бодлогын 

баримт бичгүүдийн уялдаа холбооны матрицыг хавсралт 3-аар үзүүллээ.  

4.2.2. Хууль эрх ба хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд үүсэж буй саад бэрхшээл, хүндрэл, 

хязгаарлалт 

Өнгөрсөн хугацаанд буюу 1996 оноос хойш Усны салбартай холбогдолтой 26 бодлого, хөтөлбөр 

батлагдан, үүнээс 13 нь хугацаа нь дуусч, хэрэгжсэн, 4 нь хүчингүй болсон байна. Хүчингүй болсон 



 

 

шалтгаан: Монгол Улсын МУ-ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал батлагдсантай холбогдуулан 

“Монгол Улсын МХЗ-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” хүчингүй болсон бол “Ус” 

үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан “Усны шинэтгэл-XXI” үйл ажиллагааны чиглэл, 

Хүн амын эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах хөтөлбөр, Ариун цэврийн 

байгууламжийг сайжруулах хөтөлбөр тус тус хүчингүй болсон байдаг.  

Одоогийн байдлаар усны салбарт баримталж байгаа хөгжлийн бодлогын гол баримт бичиг бол 

Ногоон хөгжлийн бодлого юм. “Ус” үндэсний хөтөлбөр 2010 онд батлагдсан бөгөөд 2016 оноос 2 

дугаар үе шат нь хэрэгжиж эхэлсэн. МХЗ-уудад суурилсан тул залгамж чанараараа ТХЗ-уудтай 

нийцдэг.  

Ус үндэсний хөтөлбөр-ийн нэгдүгээр үе шат 2015 онд дууссан бөгөөд хэрэгжилт нь 70 хувь орчим 

биелсэн гэж дүгнэсэн байдаг. Хэдийгээр энэ шатны үр дүнг 2016 онд Засгийн газраас нэгтгэн дүгнэх 

ёстой байсан боловч зөвхөн Усны үндэсний хорооноос хэрэгжилтийг дүгнэсэн байна.  Хөтөлбөрийн 

1, 2, 5, 6 дугаар зорилтууд нь  огт хэрэгжүүлээгүй ажил байхгүй боловч хөрөнгө оруулалт 

дутагдалтайгаас бүрэн хэрэгжээгүй хэрэгжилт нь 80% байсан байна. Харин “усны нөөцийн 

хуримтлалыг бий болгох, хүн амыг эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, 

үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулан тогтвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл 

бий болгох;” гэсэн 3 дугаар зорилтын хүрээнд: 

- Ховд гол түүний цутгал голуудад усны нөөц бий болгож чадаагүй 

- Урсацын тохируулга хийх талаар Туул усан цогцолборын ТЭЗҮ, Орхон гол дээр Шүрэнгийн 

УЦС-ын ТЭЗҮ боловсруулах ажил зарлагдсан. Үүнээс өөр ажлууд хийгдээгүй  

- Рашааны гидрогеологийн болон бальнеологийн нарийвчилсан судалгаа хийгдээгүй зэргээс 

биелэлт нь 40% байсан.  

Хэрэгжээгүй үндсэн шалтгаан нь Хилийн усны хэлэлцээрт нэмэлт оруулах шаардлага тулгарсан, 

хөрөнгө оруулалт дутмаг зэргээс болжээ.  

4 дүгээр зорилт “усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хэмнэх, хаягдал бохир усыг эргүүлэн 

ашиглах, цэвэрлэх дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, үерийн аюулаас сэргийлэх цогц арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлэх, үүнд чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг хууль тогтоомжийн 

хүрээнд дэмжих;” хүрээнд: 

- Аймгийн төвүүдиийн ЦБ-ийн шинэчлэл удааширч, Улаанбаатар хотын ТЦБ-ийн 

цэвэрлэгээний чанарыг дээшлүүлж чадаагүй. 

- Томоохон уул уурхайн үйлдвэрзздээсс бусад газарт ус эргүүлэн ашиглах асуудлыг 

хэрэгжүүлээгүй 

- Бохир ус ЦБ-уудыг аялал жуулчлалын газруудад нэвтрүүлэх ажил бүрэн хийгдээгүй 

- Үерийн хамгаалалтын ажил бүрэн хийгдээгүй зэргээс 60%-ийн хэрэгжилттэй дүгнэгджээ.  

Хэрэгжилт хангалтгүй байсан үндсэн шалтгаан нь мөн хөрөнгө санхүүгийн дутагдалтай 

холбогдолтой юм.  

Өмнөд говийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр-ийг 2010 он МУЗГ-ын 151 дүгээр тогтоолоор 

батлан хэрэгжүүлсэн бөгөөд хамрах хугацаа нь 2010-2015 он байна. Уг хөтөлбөрийн Зорилт 1-д 

Өмнөд говийн суурь дэд бүтцийг байгуулах, Зорилт 3-т Хот, суурины инженерийн дэд бүтэц болон 

нийгмийн суурь үйлчилгээг хөгжүүлэхээр заажээ. Хөтөлбөрийн усны салбартай холбогдолтой 

зорилт түүний биелэлтийн талаар дор танилцуулав.  



 

 

Хүснэгт 4-3. Өмнөд говийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн ус хангамж, ариутгах татуургатай 

холбоотой зорилтуудын хэрэгжилт 

Зорилт, арга хэмжээ Хэрэгжилт 

3.1. Өмнөд говийн суурь дэд бүтцийг байгуулах зорилтын хүрээнд дараахь арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ:  

3.1.3. Үйлдвэрлэлийн болон ундны усны хэрэгцээг хангах 

3.1.3.1. Өмнөд говийн бүсэд хэрэгжих уул уурхайн 

олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, дэд бүтцийн 

томоохон төслүүдийн усны хэрэглээг нарийвчлан 

тодорхойлж, одоогийн байдлаар илэрсэн усны 

ордын нөөцөөр хангах нөхцөлийг судлах, 

шаардлагатай тохиолдолд усны ордын нэмэлт 

хайгуул хийх;  

 Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон 

компани аж ахуйн нэгжүүд техникийн усны эх 

үүсвэрийг эрэл хайгуул судалгааны ажлуудыг хийж, 

усны нөөцөө батлуулан ашиглаж байна. Улсын 

төсвийн хөрөнгөөр Дорноговь аймаг, Алтанширээ 

сум, Бор хөөвөрийн говьд Сайншанд аж үйлдвэрийн 

усан хангамжинд зориулсан газар доорхи усны 

нарийвчилсан гидрогеологийн хайгуулын ажил, 

газрын доорхи усны нөөцийн болон чанарын үнэлгээ 

хийсэн г.м 

3.1.3.2. газрын доорхи усны ордын нөөцийг 

ашиглах тооцоог нарийвчлан боловсруулж 

шийдвэрлэсний дараа тухайн нөөцийг ашиглахад 

шаардлагатай инженерийн шугам сүлжээг байгаль 

орчинд ээлтэй, хэмнэлттэй технологийн дагуу 

барих, усыг цэвэрлэх, дахин ашиглах норм, 

стандартыг боловсронгуй болгох;  

Оюу толгой, Ухаа худаг зэрэг газрууд өндөр 

технологийн БУЦБ байгуулан ашиглаж, 

үйлдвэрлэлд усаа дахин ашиглаж байна. Усны 

алдагдал маш бага.Төвлөрсөн шугамд нийлүүлэн 

бохир усны стандарт 2015 онд шинээр, ахуйн болон 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэрэглээнээс гарсан 

хаягдал усыг хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх 

стандарт 2015 онд шинэчлэгдэн батлагдсан. 

Хөтөлбөрийн хугацаанд ус дахин ашиглах стандарт 

батлагдаагүй боловч 2018 онд батлагдсан.  

3.1.3.3. усны хэрэгцээг газрын доорхи болон 

гадаргын усаар, хосолмол аргаар хангах бодлого 

барьж ирээдүйд өсөн нэмэгдэх усны хэрэгцээг 

"Орхон-Говь" болон "Хэрлэн-Говь" төслүүдийг 

хэрэгжүүлж хангах хувилбар боловсруулж 

шийдвэрлэх. 

Хөтөлбөрийн хугацаанд Престиж, Монхайдро зэрэг 

усны барилга байгууламжийн зураг төслийн 

компаниуд урьдчилсан төсөл боловсруулж байсан 

бөгөөд, хилийн усны асуудал хөндөгдөж  байсан.  

Энэ ажил сүүлийн жилүүдэд илүү эрчимжиж ДБ-ны 

Уул уурхайн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төслийн 

хүрээнд "Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий 

усан сан байгуулах" төслийн хүрээнд анхан шатны 

судалгаа хийгдэж, ажлын даалгавар боловсруулж 

байна.  

МУЗГ-ын 2017 оны наймдугаар сарын 17-ны өдрийн 

232 дугаар тогтоолоор Хэрлэн гол дээр урсацын 

тохируулга хийх нарийвчилсан судалгаа хийх талаар 

үүрэг өгсөн боловч санхүүжилтээс шалтгаалан 

эхлээгүй байна.  

3.3. Хот, суурины инженерийн дэд бүтэц болон нийгмийн суурь үйлчилгээг хөгжүүлэх зорилтын 

хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:  

3.3.1. Шинээр барьж байгуулах болон дахин төлөвлөлт хийж хөгжүүлэх хот, суурины байршил 

хүчин чадлыг тодорхойлж, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах: 



 

 

Зорилт, арга хэмжээ Хэрэгжилт 

3.3.2. Хот, суурины инженерийн дэд бүтцийг 

/нийтийн тээвэр, инженерийн хангамжийн эх 

үүсвэр, шугам сүлжээ, үерийн далан суваг/ 

хөгжүүлэх:  

Энэ хүрээнд Өмнийн говийн бүс нутагт АХБ болон 

гадаад улсын зээл тусламжтайгаар "Замын-Үүдийн 

дэд бүтцийг сайжруулах төсөл", “Өмнөговь, 

Дорноговь аймгийн хот байгуулалт, хилийн 

ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл”, "Зүүн 

өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо 

суурин газруудын хөгжил" төслүүд хэрэгжсэн буюу 

хэрэгжиж байна.   Энэ ажлын хүрээнд Аймгийн 

төвүүд болон зарим сумын төвүүдийн ус 

хангамжийг сайжруулах, ариутгах татуурга, бохир 

ус цэвэрлэх байгууламж барих зэрэг ажлууд одоог 

хүртэл хийгдэж байгаа болно. 

3.3.2.1. Тавантолгой, Оюутолгой, Цагаансуварга, 

Нарийнсухайт зэрэг томоохон ашигт малтмалын 

орд орчмын уул уурхайн үйлдвэрийг түшиглэн 

хөгжих хот, суурин болон боловсруулах аж 

үйлдвэрийн цогцолборуудын инженерийн дэд 

бүтцийг цогц байдлаар төлөвлөж, төр-хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар барих;  

3.3.2.2. уул уурхайн хотхоны инженерийн дэд 

бүтцийг төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

зарчмаар барих;  

3.3.2.3. Засгийн газрын "100 мянган айлын орон 

сууц" төслийн хүрээнд баригдах орон сууцны 

тодорхой хэсгийг өмнөд говийн хот, суурин газарт 

барих, шаардлагатай инженерийн дэд бүтцийг 

/орон сууцны хороолол, цогцолборын инженерийн 

шугам сүлжээ, эх үүсвэр/ байгуулах;  

 

Усны салбар болон Өмнийн говийн хөгжилтэй холбогдолтой дээрх хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтээс 

үзэхэд хөрөнгө оруулалт их шаардагдах томоохон төслүүдийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

Түүнчлэн усны салбарын нэг онцлог нь өртгөө нөхөх боломж багатай байдгаас хувийн хөрөнгө 

оруулалтыг татах боломж бага байдаг  

4.3. Салбарын бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт 

Усны салбарын бодлого, хөтөлбөр, олон улсын жишгийг харьцуулан үзээд дараах шалгуур 

үзүүлэлтээс салбарын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Эдгээр 

шалгуур үзүүлэлтийг БХБЯ, БОАЖЯ-ны холбогдох мэргэжилтнүүд өмнө нь хэлэлсэн байсан бөгөөд 

Дэлхийн ТХЗ-ууд, Монгол улсын ТХЗ-ын үзэл баримтлал 2030-тай нийцэх юм. Зөвлөхийн зүгээс 6б 

шалгуур үзүүлэлтийг нэмэх нь зүйтэй гэсэн санал оруулж байна. 

Хүснэгт . Усны салбарын бодлогын шалгуур үзүүлэлтүүд 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
 Голлон хариуцах 

Яамд  

Уялдаа 

Дэлхийн ТХЗ МУ-ын ТХЗ 

1 Баталгаат  ундны ус хангамжийн үйлчилгээ 

хүртэж байгаа хүн амын эзлэх хувь  
БХБЯ, ЭМЯ 6.1 2.3.1 



 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
 Голлон хариуцах 

Яамд  

Уялдаа 

Дэлхийн ТХЗ МУ-ын ТХЗ 

Төвлөрсөн ус хангамжийн шугамд холбогдсон 

хүн амын эзлэх хувь 

Баталгаат ундны усаар хангагдсан хөдөөгийн 

хүн амын эзлэх хувь 

2 Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид 

хамрагдаж байгаа хүн амын эзлэх хувь  

БХБЯ, ЭМЯ 

6.2 

Төвлөрсөн ариутгах татуургын шугамд 

холбогдсон хүн амын эзлэх хувь 

Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид 

холбогдсон хөдөөгийн хүн амын эзлэх хувь 

3  Найдвартай эрүүл ахуйн нөхцөлөөр 

хангагдсан сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн 

эзлэх хувь  

ЭМЯ, БСШУСЯ 2.1.5 

4 Нийт хаягдал бохир усанд Цэвэрлэх 

байгууламжаар дамжуулан цэвэрлэсэн 

стандартын шаардлага хангасан хаягдал бохир 

усны эзлэх хувь 

БХБЯ, БОАЖЯ 

6.3 

2.3.1 
5 Усны чанарын цэвэр үнэлгээтэй усны 

обьектын эзлэх хувь 
БОАЖЯ 

6 Нийт ус ашиглалтад эргүүлэн ашигласан, 

дахин ашигласан усны эзлэх хувь  
БХБЯ, БОАЖЯ 

7  Усалгааны хэмнэлттэй, дэвшилтэт 

технологийг нэвтрүүлэн усалгаатай 

тариалангийн талбайг нэмэгдүүлэх  

ХХААХҮЯ 2.1.1 

8 Цаг хугацааны явцад гарсан ус хэрэглээний үр 

ашгийн өөрчлөлт-Орлого болоогүй усны 

хэмжээг бууруулах 

БХБЯ 

6.4 

2.3.1 
9 Цэнгэг усны нийт нөөцөөс авч ашиглаж байгаа 

усны хувь хэмжээ /харьцаа/ (Усны стрессийн 

түвшин)  

БОАЖЯ, БХБЯ 

10 Ус хэрэглээний үр ашиг, салбараар БОАЖЯ 2.1 

11 Гидрогеологийн 1:200000 масштабтай 

зураглал хийгдсэн газар нутгийн эзлэх хувь  
БОАЖЯ 

2.3.1 

12 Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 

хэрэгжилтийн зэрэг 
БОАЖЯ 6.5 

13  Цаг хугацааны явцад гарсан усны 

экосистемийн өөрчлөлт 
БОАЖЯ 6.6 

14 Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжтай 

холбоотой Засгийн газрын үйл ажиллагаа, 

хөтөлбөрт зориулсан албан ёсны хөгжлийн 

тусламж 

БХБЯ 6а 

15 Баталгаат ундны усны хангамж, сайжруулсан 

ариун цэврийн байгууламжаар хангагдахад 

иргэдийн оролцоо 

БХБЯ, БОАЖЯ 6б 



 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
 Голлон хариуцах 

Яамд  

Уялдаа 

Дэлхийн ТХЗ МУ-ын ТХЗ 

Хувийн хөрөнгөөр баталгаат ундны усаар 

хангагдсан  хүн амын эзлэх хувь 

Хувийн хөрөнгөөр сайжруулсан ариун 

цэврийн байгууламжид хамрагдсан хүн амын 

эзлэх хувь 

 

Дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийг үнэлэх олон улсын хэмжээний аргачлалууд байгаа бөгөөд түүнд 

тулгуурлан Монгол улсад тохирох аргачлал боловсруулах асуудлыг БХБЯ, ЭМЯ, БОАЖЯ хариуцан 

ажиллаж байна.  

4.4. Дүгнэлт, санал  

- Усны салбарт хамааралтай 10-н олон улсын гэрээ, конвенц хөтөлбөрийг авч үзсэн бөгөөд 

цаашид Монгол Улс олон улсын өмнө усны чиглэлээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд 

юуны өмнө ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн чиглэлээр тавьж байгаа Тогтвортой 

Хөгжлийн Зорилтыг шинэчлэн сайжруулсан ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжаар 

хангахын дээр энэ үйлчилгээг хүний эрх гэж үзэн бүх иргэдээ хамруулах асуудал болгон 

тусгаж шинэчлэх шаардлагатай байна. (НҮБ-ын хүний эрх, ундны усны аюулгүй байдал, 

ариун цэврийн байгууламжийн асуудал хариуцсан Тусгай илтгэгч Лео Хеллерын Монгол 

Улсад хийсэн айлчлалын дүгнэлтийг үндэслэсэн.) 

- Мөн илтгэгчийн зөвлөснөөр Монгол улсын хууль тогтоомжиндоо ус хангамж, ариун 

цэврийн байгууламжтай холбоотой хүний эрхийг хуульчилж өгөх шаардлагатай байна. 

Үүнийг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 

шинэчлэлд тусгах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

- Усны салбарт хамааралтай 17 бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө албан ёсоор үйлчилж 

байгаагийн  11 нь Улсын Их Хурлын тогтоолоор, 6 нь Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан 

байна. Эдгээр нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль болон Тогтвортой хөгжлийн 

үзэл баримтлал 2030-д нийцэж байгаа буюу зөрчилдөхгүй байна. 

- Салбарт хамааралтай Үндэсний хэмжээний 17 бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төлөвлөгөө 

байгаагаас 4 нь 2030 он хүртэл буюу түүнээс цааш урт хугацаагаар үзэл баримтлалын баримт 

бичгээр, 12 нь 2020, 2021 он хүртэл хугацаатай, батлагдсан байна. 

- Усны салбарын нэгдсэн менежментийн бодлого, хөтөлбөрүүдийн хугацаа 2021 онд дуусч 

байгаа тул ТХЗ-д нийцүүлэн шинэчлэх шаардлага тулгарч байна.  

- Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж, ариутгах татуургын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр 

Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг боловсрууж байгаа болно. 

- Аймгийн түвшний бодлогын баримт бичгүүдийн хугацаа Дундговь аймгаас бусдынх 2021 

онд дуусч байгаа бөгөөд усны чиглэлээр тусгасан зорилтууд нь салбарын болон үндэсний 

хэмжээний бодлоготой нийцэж байгаа боловч цаашид 2030 он хүртэл ТХЗ-уудтай 

нийцүүлэн шинэчлэх, нарийвчлах шаардлагатай байна. 

- Усны салбарын бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтээс үзэхэд хөрөнгө оруулалт их шаарддаг 

томоохон төслүүд түүний дотор гадаргын ус хуримтлуулах, шилжүүлэх төслүүд ахиц 

муутай байгаа нь энэ асуудал МУЗГ-аас дангаар хамаарахгүй хилийн усны хэлэлцээрт 

хамаарч байгаагаас шалтгаалж байгаа тул, хийлийн усны хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах асуудлыг идэвхжүүлэх шаардлагатай байна. 



 

 

- Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлсээс сэргийлэх буюу үерийн хамгаалалтын асуудлыг 

орхигдуулж байгаа нь энэ объект шууд өгөөж өгдөггүйн дээр үер усны аюул тэр бүр элбэг 

тохиолддоггүйгээс шийдвэр гаргагчид өөр асуудал анхаарч байгаагаас шалтгаалж байна. 

Иймд салбарын байгууллагууд тайлбарлах, ойлгуудах зэргээр идэвхжүүлэх шаардлагатай. 

- Хот суурины инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах, хэрэглэгчдийн ус хангамж, ариун 

цэврийн байгууламжаар хангах асуудлууд хэдий удаашралтай ч хэрэгжилт нь хангагдаж 

байна. Гэхдээ өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй байна. 

- Гэр хорооллын болон хөдөөгийн хүн амын ус, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах 

талаар онцгой анхаарч тусгайлан хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлснээр ТХЗ-д хүрэх 

боломж бий болно. 

- Ус бохирдуулсны төлбөрийн асуудлыг бохир усны үйлчилгээний тарифтай уялдуулан 

зохицуулах эрх зүйн орчин бий болгох нь зүйтэй. 



 

 

Хавсралтууд 

Хавсралт 1. Өмнийн говийн бүсийн аймгуудын газрын доорхи усны ордуудын судалгаа. 

А. Хүснэгт.1 Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэр дэх газрын доорхи усны ордын 

жагсаалт. 

 

№ 
Сумын нэр Ордын нэр 

 

Ус агуулсан гол 

хурдсын 

геологийн нас 

Усны 

ашиглалтын 

нөөц 

мян.м3/хон 

нөөцийн зэрэг 

Усны 

эрдэсжилт, 

г/л 

Хат. Мг-

экв/л 

min- max 

6 Сүмбэр Хойт Чойр / / Доод Цэрд /С1/ 3.4 /С1/ 0.3-0.6 

- 

7 Говь сүмбэр Шивээ овоо/ / Доод цэрд / С/ 9.5 / С1/ 0.7-1.4 

<7 

 

1 

 Сайншанд  

/ Зээгийн хөтөл/ 

Доод Цэрд  

/ С1/ 

5.0 / А+B / 0.3-1.0 

3-7 

 

2 

 Улаан шанд 

/ Хажуу улаан/ 

Доод Цэрд  

/С1/+Mz 

7.2 /A+B/ 0.7 

<7 

3  Жаргалант  нуур Доод Цэрд /С1/ 6.5 /С/ 1.1 

<7 

4  Рашаант  Доод цэрд /С/ 1.7 /А+B/         - 

5  Бор хөөвөр  βPZ+λPZ+52.6 ال  

/ B+C1+C2/ 

0.8-1.2 

7 

8  Цагаан цав  Дээд цэрд /С2/ 69.1 / С1+C2/ 0.3-2.1 

3-8.9 

9   Бор өндөр Базальт/ MZ/ 32.4 /техник/ 0.2-0.3 

<7 

10  Лугийн гол / Баян мод/  a; р Q 0.864 / B+C1/ 0.3-0.6 

- 

11  Шанаган могойт Дээд цэрд /С2/ 0.864 / А / 1.1-1.6 

- 

12  Улаан бадрах Дээд цэрд /С2/ 0.864 /C1 +C2/ 0.5-0.8 

- 

13  Долоодын хэсэг Дээд +доод 

Цэрд / С1+C2/ 

23.0 /С1/ 1.1-3.4 

-- 

14  Гэнжив говь Доод цэрд / С1/ 19.1 /C1 +C2/ 0.4-9.4 

     - 

15  Хар айраг Терриген PZ 6.6 / - /  

16  Ç¿¿í öàãààí äýë  

/ Ç¿ëýãòýé/ 

Áîðæèí+äîîä öýðä 

 /C1+ ال/

8.9 / - / Óíä àõóéí 

 

Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэр дэх газрын доорхи усны ордын жагсаалт 

Д/д 

 

Ямар 

аймгийн нутагт 

байгаа 

Ордуудын нэр 

Усны 

хайгуул 

хийсэн нөөц,  

м3/хон 

Усны 

чанарын 

үзүүлэлт 

Ордын 

байршил 

1 

 

Дорноговь Сайн шанд /Зээгийн 

хөтөл / 

А - 4968  44 40 00 – 

110 00 00 



 

 

2 

 

Дорноговь Улааншанд А+В -  

7257  

М-.7  

3 Дорноговь Жаргалант нуур С -6480 М –1.1  

4 Дорноговь Борхөөвөр В+С1+С2- 

52595 

М – 0.8 – 

1.2 

4512  25-

110 12  5 Дорноговь Рашаант  А+В -  

1728 

М – 0.5  

6 Дорноговь Хойт чойр /Говь 

сүмбэр / 

С -5875 М – 0.3-0.6  

7 Дорноговь Шивээ овоо / 

Говьсүмбэр / 

С - 9504 М –0.7 –1.4  

8 Дорноговь Цагаанцав С+С - 

69120 

М –0.3 –2.1 43 50 –108 

00 9 Дорноговь Бор өндөр С+С -

14900 

М –0.2 –0.3  

1

0 

Дорноговь Лугийн гол /Баян 

мод / 

В+С- 864 М –0.3 –0.6 43 15 00 - 

109 45   1

1 

Дорноговь Долоотын говь С+С - 

22982 

М – 1.1 –3.5 45 00 – 110 

45  1

2 

Дорноговь Шанаган могойт А - 864 М – 1.1 – 

1.6 

44 40 - 110 

30  1

3 

Дорноговь Улаанбадрах  С+С – 

86.4  

М –0.5 – 0.8 Төвөөс 

зүүн тийш 30 

км 
1

4 

Дорноговь Долоотын хэсэг С -2173 М – 1.1 –3.4 45 00 00- 

110 45 00 1

5 

Дорноговь Өөшийн говийн 

хэсэг 

С - 1728 М – 0.4 –2.2 46 00 00 – 

112 00 00 1

6 

Дорноговь Гэнжив цагаан 

хөөврийн говь 

С+С –

19094.2  

М –0.4 – 9.4 45 10 00 –

11 30 00 1

7 

Дорноговь Салаа С –176.6 М –0.5 46 45 00 – 

113 26 00 1

8 

Дундговь Мандалговь - - - 

1

9 

Дундговь Өндөршил / Бөх өлт 

/  

В –345.6 М – 0.6 –1.0 47 43 48 –

10814 48 2

0 

Дундговь Морьтын булаг С -3440 М -  

2

1 

Дундговь Тэвшийн говь В - 1944 М –0,5 - 

0,80 

 

2

2 

Дундговь Баянцогт 518 М -  

2

3 

Дундговь Зодох / Луус / В –518.8 М –0.5 – 0.9 45 30 00 – 

105 45 02 2

4 

Дундговь Дэлгэрцогт В –518.4 М – 0.8 46 07 36 -

106 21 01 2

5 

Дундговь Дэрсийн ус С+С – 

388.8 

М – 0.7 45 07-104 

37 2

6 

Дундговь Өлзийт В –259.2 М – 0.5 –1.0 44 55 00 – 

106 14 00 2

7 

Дундговь Олгойнговь     

А+В+С-

2678.4 

М – 0.5  

2

8 

Дундговь Сумангтйн говь С –466.5  М – 0.5 Бх –30км – 

т 2

9 

Дундговь Мандал уул В - 432 М - Аймгийн 

төвөөс ЗУ-20км 3

0 

Дундговь Улаантолгойн говь С –29.5 М – 3.3 45 36 40 –

106 25 3

1 

Өмнөговь Даланзадгад В+С - 

4000 

М - 0.2 – 0.5  

3

2 

Өмнөговь Мандал овоо С - 8640 М – 0.3 –0.7  

3

3 

Өмнөговь Булган    I i А -2592 М –   

3

4 

Өмнөговь Мандах  А+В+С-

3543 

М – 0.8  

3

5 

Өмнөговь Зайрмагт А+В -

1983 

М – 0.9 –1.1  

3

6 

Өмнөговь Хонгорын гол В+С+С- 

7084 

М –0.5  

3

7 

Өмнөговь Таван заг С – 2419.0 М – 0.3 –0.5  

3

8 

Өмнөговь Таван алд В+С - 

6739 

М – 0.3 –0.8  

3

9 

Өмнөговь Хүрмэн цагаан А+В+С+

С -29854 

М -  

4

0 

Өмнөговь Гашуун худаг С+С – 

1300 

М – 0.9 – 

4.5 

 

4

1 

Өмнөговь Дугуй улаан В - 1230 М – 1.0  

4

2 

Өмнөговь Баян загийн хотгор А+В - 

2696 

М – 0.5 – 

0.7 

 

4

3 

Өмнөговь Нарийн заг С- 6500   

4

4 

Өмнөговь Мушгай худаг С - 6444 М – 1.1 44 25 00 – 

10418 09 4

5 

Өмнөговь Баян овоо С – 87.6 М - 0.6 – 0.8 Сумын төв 

4

6 

Өмнөговь Номгон / 

Нурамсаны хоолой /  

В+С - 821 М – 0.3 42 50 03 – 

105 08 00 



 

 

4

7 

Өмнөговь Үйзэн / Цогт цэций /  С+С – 

286.8 

М - 0.5 – 0.6  

4

8 

Өмнөговь Балгасын улаан 

нуур 

С+С – 

40176 

М - 0.8  

4

9 

Өмнөговь Борзонгийн говь А+В+С- 

29894 

М - 0.5 – 0.8 42 20 00 –

104 40 00 5

0 

Өмнөговь Гурван тэс В+С – 

8513.8 

М – 0.9  

5

1 

Өмнөговь Ноён С –300.0 М – 0.3 – 

1.1 

 

 

Өмнөговь аймгийн газрын доорхи усны боломжит ашиглалтын  

нөөц  сумдаар 

 

Сумын нэр 
Талбайн 

хэмжээ км2 

Газрын доорхи 

усны урсацын 

модуль л/с, км2 

Газрын доорхи 

усны боломжит 

ашиглалтын нөөц, 

мянган м3/хоног 

Баяндалай 

Булган 

Баян –Овоо 

Манлай 

Мандал-Овоо 

Номгон  

Ханхонгор 

Ханбогд 

Хүрмэн 

Цогт-Овоо  

Цогт-Цэций 

10055,7 

7489.1 

10473.7 

12417.9 

6432.7 

19468.4 

10407.6 

15151.6 

12393.2 

6526.7 

12246 

0.095 

0.076 

0.024 

0.016 

0.156 

0.023 

0.094 

0.015 

0.023 

0.016 

0.016 

82.6 

49.2 

21.7 

17.2 

86.4 

38.7 

84.6 

19.6 

24.7 

9.0 

10.0 

Дүн 118063.0 0.035 443.9 

 

 

 

 



 

Хавсралт 2. Усны салбарт холбогдох бодлогын баримт бичгийн судалгаа 

№ Бодлогын баримт бичиг 
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сурвалж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Олон улсын гэрээ конвенц, хөтөлбөр 

1 

Хүрээлэн буй орчин ба 

хөгжлийн тухай Рио-де-

Жанейрогийн тунхаглал, XXI 

зууны мөрийн хөтөлбөр (1992) 

1993 

оноос 
- 1993/43       +   + 

УН, 

ЭСҮ 
ОУ-ын хөтөлбөр 

2 

Олон улсын ач холбогдол бүхий 

ус, намгархаг газар, ялангуяа 

усны шувууд олноор амьдардаг 

орчны тухай Конвенц (1971 он) 

1997 

оноос 
- 1997       +   + 

УН, 

ЭСҮ 

2071.02.02-нд батлан 

гаргасан. 

3 
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх 

хэлбэрийг устгах тухай конвенц  

1981 

оноос 
- 

1980.07. 

10 
      +   + 

УХ, 

АЦБ 

НҮБ 1979.12 18-нд 

баталж, 1981.09.01-ээс 

хэрэгжсэн.  

4 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц  
1990 

оноос 
- 

1990.07. 

05 
      +   + 

УХ, 

АЦБ 

НҮБ 1989.11.20-нд 

баталж, 1990.09.02-оос 

хэрэгжсэн. 

5 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүмүүсийн эрхийн тухай 

конвенц  

2009 

оноос 
- 

2009.05. 

13 
      +   + 

УХ, 

АЦБ 

НҮБ 2006.12.13-нд 

баталж, 2007.03.30-аас 

хэрэгжсэн. 

6 

Монгол-Орос-Хятадын эдийн 

засгийн коридор байгуулах 

хөтөлбөр 

  +           ГХЯ + 
УН, 

ЭСҮ 

Хаммтын ажиллагааны 

хөтөлбөрүүд 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 

Монгол, Хятадын хилийн 

дэглэмийн тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 

Хятад Ард Улсын Засгийн газар 

хоорондын гэрээ 

2010 

оноос 
+  2010       ГХЯ + УН 

Хил дамнасан усны 

асуудал 

8 

Хилийн усыг хамгаалах болон 

ашиглах тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газрын хоорондын 

хэлэлцээр 

1994 

оноос 
+   1994       ГХЯ + УН 

Хил дамнасан усны 

асуудал 

9 

Монгол Улсын Засгийн газар, 

ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын Хилийн усыг 

хамгаалах, ашиглах тухай 

хэлэлцээр 

1995 

оноос 
+   1995       ГХЯ + УН 

Хил дамнасан усны 

асуудал 

10 
Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн 

зорилтууд 

2015 

оноос 
-         + UN + 

УХ, 

АЦБ 

НҮБ 2015 он: УННМ, 

ЭСҮ, 

11 
МУ-ын XXI зууны тогтвортой 

хөгжлийн стратеги хөтөлбөр 
1998-2021 -   1998/82      +   + 

УН, 

ЭСҮ 
Хөтөлбөр 

12 
МУ-ын тогтвортой хөгжлийн 

үзэл баримтлал 
2016-2030 - 2016/19       +   + УННМ Үзэл баримтлал 

13 Ногоон хөгжлийн бодлого 2014-2030 - 2014/43       +   + УННМ Бодлого 

14 
Төрөөс экологийн талаар 

баримтлах бодлого 
  - 

1997 

он/106 
1997     +   + 

УН, 

ЭСҮ 
бодлого 

15 Ус үндэсний хөтөлбөр 
2010-2021 

он  
- 2010/24       +   + УННМ хөтөлбөр 

16 
Засгийн газрын 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
2016-2020 - 2016/45       +   + 

УН, 

УХАТ 
хөтөлбөр 

17 
Гурван тулгуурт хөгжлийн 

бодлого  
2018-2020 -   2018/42     +   + УХАТ Бодлого, төлөвлөгөө 

18 
Монгол улсын УННМ-ийн 

төлөвлөгөө 
2014-2021 -   2013/389     +   + УННМ төлөвлөгөө 

19 
Говьсүмбэр аймгийн Хөгжлийн 

цогц бодлого  
2010-2021 +     ИТХ/3   +   + 

УН, 

УХАТ 
Бодлого, төлөвлөгөө 

20 
Дорноговь аймгийн Хөгжлийн 

мастер төлөвлөгөө  
2011-2021 +   

  

 

ИТХ 

2011/2

6 

  +   + 
УН, 

УХАТ 
Бодлого, төлөвлөгөө 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21 
Дундговь аймгийн Хөгжлийн 

бодлого,  стратеги төлөвлөгөө  
2012-2031  +     2012   +   + 

УН, 

УХАТ 
Бодлого, төлөвлөгөө 

22 

Дундговь аймгийн Нийгэм, 

эдийн засгийн хөгжлийн цогц 

төлөвлөгөө 

2009-2021  +         +   + 
УН, 

УХАТ 
Бодлого, төлөвлөгөө 

23 

Умард говийн гүвээт-Халхын 

дундад талын сав газрын Усны 

нөөцийн нэгдсэн менежментийн 

төлөвлөгөө /УННМТ/ 

2019-2030 +   

БОАЖ-

ын 

сайдын 

тушаал 

    + 

БОАЖ

Я 

+ УННМ 
Дорноговь, Говьсүмбэр, 

Дундговь, Өмнөговь  

24 
Галба-Өөш-Долоодын говийн 

сав газрын УННМТ 
2019-2030 +       + + УННМ Дорноговь, Өмнөговь 

25 
Хэрлэн голын сав газрын 

УННМТ 
2017-2030 +       + + УННМ Дорноговь, Говьсүмбэр 

26 Онги голын сав газрын УННМТ 2017-2030 +       + + УННМ 
Дорноговь, Говьсүмбэр, 

Дундговь, Өмнөговь  

27 
Алтайн өвөр говийн сав газрын 

УННМТ 
2019-2030 +       + + УННМ 

Дорноговь, Говьсүмбэр, 

Дундговь, Өмнөговь  

28 

Орон сууц нийтийн аж ахуйн 

салбарын стратерийг бодлогын 

баримт бичиг  

2019-2030 -         +   +   боловсруулж байгаа 
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