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Энэхүү тайланг цаашид Монгол Улсын хот суурин газрын дулаан хангамжийн 
системд ногоон технологи нэвтрүүлэхэд бодлогын дэмжлэг, улмаар санхүүгийн болон 
техникийн туслалцаа үзүүлэх, судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хийх сонирхолтой 
орон нутгийн удирдлагууд, иргэд, эрдэмтэн судлаачид, шийдвэр гаргагчид, хөгжлийн 
байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад зориулан эмхэтгэн 2020 онд 
хэвлүүлсэн болно. 

Тус судалгааны төсөл 2015-2016 онд хэрэгжсэн бөгөөд зарим тоо баримтыг шинэчлэн 
гаргалаа. Монгол Улсын ногоон дулаан хангамжийн системд дүн шинжилгээ өгөх, 
цаашдын ажлыг зохион байгуулах, чиглэл өгөх дэмжих үүрэг бүхий Засгийн газрын 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажилласан дараах гишүүдэд талархал илэрхийлье1.

1. Ажлын хэсгийн ахлагч, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Цэвэр 
технологийн хэлтсийн дарга Г.Нямдаваа

2. Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамны Цэвэр технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн С.Шинэзул

3. Ажлын хэсгийн гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ногоон 
хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Ч.Мөнхзул

4. Ажлын хэсгийн гишүүн, Эрчим хүчний яамны Стратеги бодлого төлөвлөлтийн 
газрын ахлах мэргэжилтэн Ё.Энхтуяа

5. Ажлын хэсгийн гишүүн, Барилга хот байгуулалтын яамны Барилга, нийтийн аж 
ахуйн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Оюунчимэг

6. Ажлын хэсгийн гишүүн, Дулааны инженер, доктор, дэд профессор, МЭХА-ийн 
ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Г.Пүрэвдорж

7. Ажлын хэсгийн гишүүн, ШУТИС-ийн, Эрчим хүчний сургуулийн багш, доктор, 
дэд профессор, зөвлөх эрдэмтэн Г.Цэрэндолгор

8. Ажлын хэсгийн гишүүн, ШУТИС-ийн, Барилга архитектурын сургуулийн багш 
Д.Эрдэнэцэцэг

9. Ажлын хэсгийн гишүүн, ШУТИС-ийн, Барилга архитектурын сургуулийн ахлах 
багш, Хүрээлэн буй орчны инженер Б.Мөнхбаяр

10. Ажлын хэсгийн гишүүн, ШУТИС-ийн, Барилга архитектурын сургуулийн 
дадлагажигч багш Б.Билгүүн

1 Ажлын хэсэг нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны 
А/37 тоот тушаалаар батлагдсан.
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ХУРААНГУЙ 

Монгол орон уур амьсгалын өөрчлөлтөд (УАӨ) илүү өртөмтгий гэж судлаачид 
дүгнэсэн байдаг. Дэлхийн дулаарал, УАӨ-ийг сааруулах талаар Монгол Улсын төр 
засаг бодлого, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх талаар идэвхтэй ажиллаж байгаа. 
Тухайлбал, эрчим хүчний салбарын хувьд эрчим хүчний үр ашгийг 2030 он гэхэд 20 
хувь нэмэгдүүлж, эрчим хүчний нийт суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эрчим 
хүчний эзлэх хувийг 2030 онд 30 хувьд хүргэж тус салбарт ногдох хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах, мөн барилгын дулааны алдагдлыг 2020 онд 20 хувь, 2030 онд 
40 хувиар бууруулахаар заасан. Гэвч эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлэхэд эдийн засгийн 
хүндрэл үүсэх, мөн эрчим хүчний шинэ үүсгүүртэй болох боломжийг хязгаарлах гэх 
мэт тааламжгүй үр дагаврууд гарах магадлал бий.

Эрчим хүчний салбар улс бүрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн гол хөдөлгөгч 
нь байдаг. Гэвч нүүрстөрөгч давамгайлсан эрчим хүчний үйлдвэрлэлээс болж байгаль 
орчны төлөв байдал муудаж, улмаар экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж, эдийн 
засагт сөрөг нөлөөлж байгаа нь батлагдсан. Монгол Улс цахилгаан ба дулааны эрчим 
хүчний 95 орчим хувийг зөвхөн нүүрсээр үйлдвэрлэдэг. Улсын хүлэмжийн хийн нийт 
ялгарал (ХХЯ)-ын 50 хувь эрчим хүчний салбарт ногддог. Цахилгаан эрчим хүч болон 
дулаан хангамж, мөн тээврийн хэсэгт зөвхөн малтмал түлш хэрэглэдэг учраас ХХЯ-ын 
дийлэнх хэсэг нь эрчим хүчний салбарт хамаардаг гэсэн үг. 

Аймаг, сумын төвийн дулаан хангамж технологийн хувьд ихээхэн хоцрогдсон, 
нүүрснээс өөр эх үүсвэр хэрэглэдэггүй. Аймаг, сумын төвүүдийн дулаан хангамжид 
зөвхөн нүүрсний зуух ашиглаж байна. Энэ зуухнууд нь нүүрсийг туйлын үр ашиггүй 
шатааж СО2 их ялгаруулж мөн тэр хэмжээгээр агаар бохирдуулдаг. Сэргээгдэх эрчим 
хүчийг дулаан хангамжид ашиглах сонирхол байгаа боловч эдийн засгийн бэрхшээл, 
боловсон хүчний туршлага сул зэргээс болж өргөн нэвтрүүлж чадахгүй байгаа. Нийтийн 
орон сууц, албан газар, сургууль, эмнэлэг зэрэг үйлчилгээний байгууллагуудын 
барилгууд дулааны алдагдал ихтэй учраас дулааны хэрэглээний үр ашиг сайн биш 
байна. 

УИХ-ын 2014 оны 6-р сард баталсан Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институт (ДДНХИ) Архангай, Булган, Ховд 
аймгийн төвүүдэд (Цэцэрлэг, Булган, Ховд хот) ногоон дулаан хангамжийг хөгжүүлэх 
боломжийг тодорхойлох төслийг 2016 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны 
(БОАЖЯ) хүсэлтээр хэрэгжүүлсэн. 

“Монгол орны дулаан хангамжийн системд ногоон технологи нэвтрүүлэх боломжийг 
тодорхойлох” тус төслийн хүрээнд дулаан хангамжийн альтернатив системийн хөгжлийг 
төлөвлөх, боломжуудыг судлах зорилго тавьж ажилласан болно. Тухайлбал, Монгол 
Улсын аймаг, сумын төвүүдийн дулаан хангамжийн системд нэвтрүүлэх боломжтой 
ногоон технологиудыг сонгож, тэдгээрийн онцлогийг тодорхойлон, ажиллаж буй 
дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ногоон технологиуд нэвтрүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөжийг тооцох аргачлал 
боловсруулсан. 
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Бодлогоор дэмжих дулаан хангамжийн ногоон технологиуд

Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах 
бодлого, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр зэрэгт заасан арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын болон орон нутгийн засаг захиргаа 
аймгийн дулаан хангамжийн системд байгаль орчинд ээлтэй дараах технологиудыг 
богино ба дунд хугацаанд нэвтрүүлэх хэрэгтэй.

Дулааны үүсгүүрийн хувьд:

• Нүүрсний эргэх буцлах давхаргын технологи бүхий зуухыг нэвтрүүлэх2;

• Нүүрсний хэрэглээг аль болох багасгаж, өөр төрлийн дулааны үүсгүүр (цахилгаан 
бойлер, хийн зуух, газрын гүний дулааны насос гэх мэт) ашиглах;

• Ус боловсруулах дэвшилтэт технологид суурилсан төхөөрөмж ашиглах;

Дулааны хэрэглээний системд:

 Хэрэглэгчдэд дулааны эрчим хүчийг хэмнэлттэй хэрэглэх техникийн нөхцөлийг 
бий болгоход илүү анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:

• Хуучин барилгуудыг нэмж дулаалах

• Стандартын шаардлага хангасан барилгууд барих

• Томоохон хэрэглэгч бүрт дулааны тоолуур бүхий тохируулгын систем нэвтрүүлэх

• Нар болон цахилгааны эрчим хүчийг халуун ус бэлтгэхэд ашиглах

• Хүйтэн усны тоолууртай байх.

Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэхэд учирч болох бэрхшээл ба шийдэх арга

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн салбарт дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх үед олон 
янзын тухайлбал, эдийн засаг, санхүү, төр засгийн бодлого, хууль эрх зүйн орчин, 
түүний хэрэгжилтэд тавих хяналт зэрэг олон бэрхшээл байнга тулгардаг. Тэдгээрийн 
нөлөөллийн зэрэглэл нь харилцан адилгүй. Харин эрчим хүчний салбарын бэрхшээлүүд 
нь технологи бүрийн хувьд бараг ижил байгаа учраас тэдгээрийн хамгийн нөлөөтэйг 
нь нэгтгэн товч байдлаар дор дурдсан болно. Үүнд:

Улс төрийн тогтворгүй байдал. Монгол Улсад Улсын Их Хурлын сонгууль дөрвөн 
жил тутам болж, түүний үр дүнгээр төр засгаа байгуулдаг. Сонгуульд ялалт байгуулсан 
намаас гарсан Засгийн газар өмнөх засгийн газрын хэрэгжүүлж байсан хөтөлбөр, арга 
хэмжээг тасалдуулах, том хэмжээний төслүүдийг хэрэгжүүлэхгүй саатуулах, гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын талаарх хууль эрх зүйн орчныг богино хугацаанд өөрчлөх зэрэг 
тогтворгүй байдал байнга бий болгодог. Энэ нь гадаадын болон дотоодын хөрөнгө 
оруулагч нарын итгэл үнэмшлийг бууруулж улмаар болгоомжлол бий болгодог.

Санхүүгийн дутмаг байдал: Монгол Улс эдийн засгийн хуримтлал, чадавх сайн 
биш учраас шинэ дэвшилтэт технологид суурилсан цахилгааны ба дулааны станц, мөн 
сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барьж байгуулахад учирдаг хамгийн гол бэрхшээл бол 
санхүүгийн бэрхшээл болдог. Сүүлийн 20 жилд дээр сонгосон технологийг нэвтрүүлэх, 
ялангуяа сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллах эх үүсгүүрүүд барих талаар нэлээд хэдэн 
төсөл боловсруулсан боловч санхүүгийн бэрхшээлээс болж хэрэгжүүлж чадаагүй.

2 2020 оны байдлаар Амгалан ДЦС, Оюутолгой ДЦС-д ЭБД зуух ашиглаж байна.
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Бодлого, зохицуулалтын дутмаг байдал. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаж 
цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх тухай Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийг 
2005 онд Монгол Улсын Засгийн газар баталсан боловч төлөвлөсөн хэмжээнд хүрч 
хараахан хэрэгжээгүй. Эрчим хүчний салбарын бусад төрийн бодлого, хөтөлбөрийн 
хувьд мөн ийм байдалтай. Төр, захиргааны байгууллагуудаас өнгөрсөн хугацаанд 
их хэмжээгээр баригдсан барилга байгууламжийн үр ашгийн түвшин, байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөлөл өнөөгийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих 
шаардлагатай. Мөн шинжлэх ухаан, судалгаанд тулгуурласан хэрэгжих боломжтой 
бодлого хөтөлбөр эрчим хүчний салбарт үгүйлэгдэж байна.

Хүний нөөцийн чадавх сул. Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн алба 1990 оны дунд үеэс дэлхийн дулаарал, уур 
амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах, ногоон хөгжлийн чиглэлээр судалгаа хийх, боловсон хүчний чадавх бий 
болгох, ард иргэдийн дунд сургалт, сурталчилгаа явуулах, бодлого боловсруулах 
талаар багагүй ажил хийсэн. Үүний үр дүнд салбар бүрийн мэргэжилтнүүд, иргэд 
уур амьсгалын өөрчлөлт, хор холбогдлыг ойлгодог болсон. Гэвч дэд бүтцийн асуудал 
тулгарахын зэрэгцээ тэрхүү мэргэжилтнүүд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад нэн 
чухал ногоон технологиудыг мэдэхгүй байх тохиолдол гардаг. Мэргэжлийн боловсон 
хүчнийг энэ чиглэлээр системтэйгээр тасралтгүй бэлтгэн гаргах нь байгаль орчинд 
ээлтэй дэвшилтэт технологиудыг судлах, сонгох, нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд нэн чухал 
ач холбогдолтой.

Байгууллага хоорондын холбоо уялдаа сул. Эрчим хүчний салбарт хамааралтай 
төрийн болон бусад байгууллагын үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах 
шаардлага байсаар байна.

Эдгээр бэрхшээлийг даван туулахын тулд суурин газар, аймгийн төвүүдийн 
дулаан хангамжийн системд ногоон технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. 

Аймаг бүрийн төвийн дулаан хангамжийн үр ашгийг ногоон технологи ашиглан 
дээшлүүлэхийн тулд юуны өмнө аймгийн төвийн дулаан хангамжийн системийг иж 
бүрэн шинэчлэх хөтөлбөр боловсруулахдаа дараах хүчин зүйлсийг харгалзана. Үүнд:

1. Барилгын дулааны алдагдлыг багасгах, халаалтын дотоод системийг 
сайжруулах

Архангай, Булган, Ховд аймгууд ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу дулааны 
алдагдлыг 2020 онд 20%, 2030 онд 40% бууруулах зорилттой ажиллаж байгаа. 
Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хянах үйл ажиллагааг төлөвлөхийн тулд 
хуучин барилгуудын дулааны алдагдал ба халаалтын дотоод системд үнэлгээ өгөх 
шаардлагатай болно. 

2. Дулааны хоёрдугаар хэлхээний сүлжээний алдагдлыг бууруулах

Дулааны салбар болон барилга бүрийг дулаанд холбосон дулааны хоолойнууд маш 
муудсан тэдгээрийг засварлах, шинэчлэх шаардлага байна. Дулааны дэд станцын дараах 
шугам муу байгаагаас болж дулааны үүсгүүрийг шинэчлэхэд оруулсан хөрөнгө оруулалтын 
ач тус гарахгүй байна. Орон нутгийн засаг захиргаа дулаан хангамжийн хувийн компани 
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болон гол хэрэглэгчидтэй хамтран удирдлагын баг бүрдүүлж засварын ажлын хэмжээ 
болон зардлын асуудлыг шийдвэрлэн эхний үе шатанд хэрэгжүүлэх нь зохистой.

3. Дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх

Дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд 1-рт төвлөрсөн 
дулаан хангамжийн системийн байдалд үнэлгээ өгч солих шаардлагатай дулааны 
хоолойг зардлын хамт тодорхойлох, 2-рт хөрөнгө оруулалтын зардлыг төвлөрсөн 
төсвийн болон орон нутгийн гэж хуваарилах хэрэгтэй. Энэ ажил дараагийн шатанд 
хийгдэнэ.

4. Үр ашиг өндөртэй, дэвшилтэт технологи бүхий зуух ашиглах 

Дулааны станцууд дээр нүүрсийг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар бүрэн шатаадаг, 
үр ашиг өндөртэй зуух суурилуулах замаар олон бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэж 
болно. Мөн дулааны томоохон хэрэглэгчдэд, тухайлбал төсвийн байгууллагуудын 
халаалтын системд дулааны тоолуур суурилуулж төлбөрийн тооцоонд ашиглах, 
улмаар хөрөнгө оруулалтын зардлыг хэрэглэгч байгууллагууд хариуцах хувилбарыг 
харгалзаж үзэх нь зүйтэй. 

5. Дулаан хангамжийн загвар төсөл хэрэгжүүлэх

Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн үйлчилгээний барилгуудын халаалтыг 
газрын гүний дулааны насос, эсвэл дулааны аккумлятортай цахилгаан бойлер 
ашиглан шийдэж бодлогыг иргэд, шийдвэр гаргагч нарт итгүүлэх зорилгоор үзүүлэх 
загвар төсөл хэрэгжүүлэх явдал чухал байдаг. Түүнээс гадна нарны эрчим хүч болон 
цахилгаан эрчим хүчийг хувийн сууц, нийтийн сууц, цэцэрлэг, эмнэлгийн хэрэгцээний 
ус халаахад ашиглах чиглэлээр мөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

6. Эрчим хүчний үр ашгийн хяналт шинжилгээ ба хэрэгжилтийг хангах

Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 2015 онд батлагдсан Эрчим хүчний хэмнэлтийн 
тухай хууль чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Жишээ нь: тухайн барилгын дулааны алдагдал 
Монгол Улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтоох, хэрэв 
нийцэж байгаа бол пасспорт олгодог болох гэх мэт.

7. Агаар орчны бохирдолд үзүүлэх байдлыг тодорхойлох, хариуцлагын 
тогтолцоо бүрдүүлэх

Дулаан хангамжийн салбар агаар орчны бохирдол, хүлэмжийн хийн ялгаралд 
голлох нөлөөтэйг харгалзан агаар орчныг бохирдуулсан хариуцлагын тогтолцоо 
бүрдүүлэх нь чухал.

8. Төр хувийн хэвшлийн зохистой харилцаа, өмчийн харьяалал, хамтын 
ажиллагааг сайжруулах, тодорхой болгох.

Эрчим хүчний аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагаа нь эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн хөдөлгөгч хүч тул дулаан хангамжийн салбарт төр ба хувийн өмчийн 
харьяаллыг тодорхой болгох, хамтын ажиллагаа бэхжүүлэх нь салбарын хөгжилд 
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

 Дулаан хангамжийн систем нь дулааны үүсгүүр, дулааны сүлжээ, дулааны 
хэрэглэгчид гэсэн үндсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсгээс тогтох цогц зүйл юм. 
Ийм учраас дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ногоон технологи нэвтрүүлэх 
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асуудлыг цогц байдлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дулаан хангамжийг ногоон технологид 
шилжүүлэх үйл ажиллагаа 3-4 үе шаттай байж болно.

I үе шат. Дулаан хангамжийн систем өнөөгийн хандлагаар ажиллана. Гэхдээ энэ 
шатанд дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал хөндөгдөж цаашид хэрхэн 
шийдвэрлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулна.

II үе шат. Дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. 
Энэ шатанд ногоон технологийн тухай сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, ногоон 
технологи нэвтрүүлэх боломжийн талаар судалгаа хийж, гарах үр дүнг тогтооно.

III үе шат. Ногоон технологи бүхий дулаан хангамжийн системүүд хөгжиж эхэлнэ. 
Аймгийн төвийн дулаан хангамжийн системийг ногоон технологид шилжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг дулаан хангамжийн чиглэлээр мэргэшсэн, 
ногоон технологи, эдийн засаг, байгаль орчны чиглэлээр мэдлэг, туршлагатай 
мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулна.

Төлөвлөгөө боловсруулахын тулд дараах ажлуудыг урьдчилан хийх шаардлагатай:

1. Аймгийн төвийн дулаан хангамжийн өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгөх, орон 
нутгийн онцлог давуу болон сул талыг судлах

2. Дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ногоон технологиуд нэвтрүүлэх 
төслүүдийг төлөвлөгөөнд тусгахын тулд тэдгээрийн хөрөнгө оруулалтын зардал, 
эргэн төлөгдөх нөхцөл, байгаль орчин болон нийгмийн үр дагаврын үнэлгээг 
урьдчилан хийх

3. Төлөвлөгөөнд тусгах төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг ямар байгууллага 
гаргахыг урьдчилан төлөвлөх

4. Төлөвлөгөөний хэрэгжих хугацааг тогтоох. Дулаан хангамжийг ногоон технологид 
шилжүүлэх төлөвлөгөө урт хугацааны (10-15 жил) байх нь зохимжтой.



Монгол Улсын хот суурин газрын дулаан хангамжийн системд ногоон технологи нэвтрүүлэх боломжууд

15

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Газарзүй, байршил, цаг уур

Монгол Улс газарзүйн өвөрмөц тогтоц, байгалийн нөөц, цаг ууртай бөгөөд түүндээ 
тохирсон эрчим хүчний салбарыг, ялангуяа өөрийн онцлогтой дулаан хангамжийн 
системийг бий болгосон. Тус улс нь Зүүн хойд Азийн тал нутаг, говь цөл, уул нуруу, ой 
хөвч бүхий 1,565,100 км квадрат талбайг хамарсан, хуурай газраар хүрээлэгдсэн өргөн 
уудам газар нутагтай. Хойд талдаа ОХУ-тай 3,465 км урт, урд талдаа БНХАУ-тай 4,677 
км урт хуурай газраар хиллэж оршдог. Далайн түвшнээс дээш дунджаар 1580 метрт 
оршдог. Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, жилийн дөрвөн улиралтай бөгөөд жилийн 
дундаж температур -8oC-аас 8oC хооронд хэлбэлзэнэ. Монгол Улсын агаарын жилийн 
дундаж температур 1940-өөс 2014 оны хооронд 2.07oC-аар нэмэгдсэн. Сүүлийн 70-аад 
жилийн хамгийн дулаан 10 жил 19973 оноос хойш тохиолдсон байна.

Хүн ам, эдийн засаг

Монгол Улсын хүн ам 2015 онд гурван сая хүрсэн (ҮСХ, 2016 он). Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэр 21 аймагт (үндэсний түвшний захиргааны нэгж) хуваагдах бөгөөд тэдгээр 
нь дотроо хуваагдаж 330 сум (орон нутгийн түвшний захиргааны нэгж) болдог. Нийт 
хүн амын 50 орчим хувь нь нийслэл Улаанбаатар хотод, дээр нь 20% нь хоёрдугаар 
зэргийн бусад хот, аймгийн төвүүдэд амьдардаг.

Хүн амын үлдсэн гуравны нэг нь төв сууринаас алс хол хөдөө нутагт мал аж ахуй 
эрхлэн амьдардаг. Харин багахан хэсэг нь газар тариалан эрхэлдэг. Гэвч, ойрын 
жилүүдэд иргэдийн сумаас аймаг, аймгаас Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хот руу 
чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн тогтвортой өсөж байна. Иймээс хүн амын 60 хувь нь 
төв суурин газарт амьдарч байгаа. Хүмүүсийн төв суурин газарт амьдрах сонирхол 
улам бүр нэмэгдэж байгаагаас болж Монгол Улсын нийслэл, хотуудын одоо байгаа 
дэд бүтэц нь ачааллаа дийлэхгүй болж, дөнгөж бүрдсэн хотын институтийн чадавх 
шавхагдаж, ялангуяа суурь дэд бүтцийн хангамж, нийтийн үйлчилгээ авах боломж, 
тээврийн сүлжээ, агаарын чанарын хяналттай холбоотой янз бүрийн бэрхшээл үүсэж, 
нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байна.

Эрчим хүчний салбар

Монгол Улс эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, жилийн дөрвөн улиралтай. Монгол 
Улсын Ногоон хөгжлийн бодлогын (НХБ) хүрээнд нүүрстөрөгч бага ялгаруулдаг, цаг 
ууртаа тохирсон, олон нийтэд хүртээмжтэй эрчим хүч рүү шилжихийг зорилт болгож 
байна. НХБ-ын ногоон эрчим хүчний талаарх зорилтыг сэргээгдэх үүсвэр ашиглан 
цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах гэх мэт 
үйл ажиллагаагаар тодорхойлж болно. Монгол Улсын хот суурин газрын дулаан 
хангамжийн системийг ногоон болгох ямар боломж байгааг мэдэхийн тулд эхлээд 
эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдлыг өргөн хүрээнд судлах шаардлага гарсан.

2019 оны байдлаар сэргээгдэх эрчим хүчний нийт суурилагдсан чадалд эзлэх хувь 
17 хувь буюу 216 МВт-д хүрсэн. Улсын эрчим хүчний үүсгүүрүүдийн талаарх мэдээллийг 
1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв. 

3 Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын оруулах хувь нэмэр, Улаанбаатар 2015.



16

Хүснэгт 1. Монгол Улсын эрчим хүчний үүсгүүрүүд, 2019 оны байдлаар

Эрчим хүчний 
систем Эх үүсгүүр Уурын анхны 

параметр
Ашиглалтад 

орсон он жил
Суурилагдсан 

цахилгаан чадал, МВт

ТБЭХС 

Улаанбаатар хот 900.0

ДЦТ-4 P=13.0 МПа 1983 720.0 

ДЦТ-3 P=9.0 ба 3.5 МПа 1966 183.0 

ДЦТ-2 P=3.5 МПа 1959 17.0 

Дархан ДЦТ P=3.5 МПа 1963 83.0 

Эрдэнэт ДЦТ P=3.5 МПа 1987 36.0 

Даланзадгад ДЦТ P=3.5 МПа 2000 6.0 

Эрдэнэт УБҮ, ДЦТ P=3.5 МПа 2012 53.0 

Ухаа худаг ДЦТ P=3.5 МПа 2011 18.0 

Салхит СП 2013 50.0 

Цогтцэций СП 2017 50.0 

Сайншанд СП 2019 55.0 

Улаанбаатар, НЦС 2011 0.45 

Дархан НЦС 2017 10.0 

Моннаран НЦС 2017 10.0 

Гэгээн НЦС 2018 15.0 

Сүмбэр НЦС 2019 10.0 

Бөхөг НЦС 2019 15.0 

ЗБЭХС Дорнод ДЦТ P=3.5 МПа 1970 36.0

ББЭХС ба  
Алтай-Улиастай ЭХС  

Ховд, Дөргөн УЦС 
ГА,Тайшир УЦС Завхан, 

Богд гол

2008 12.0

2009 11.0

2005 2.0

Нийт 1367.5

Тайлбар: СЭХ-ний үүсгүүрийн чадалд хэвийн, жилийн турш ажилладаг станцыг оруулав.

2019 оны статистикийн мэдээгээр Монгол Улсын цахилгааны эх үүсгүүрийн нийлбэр 
чадал 1367 орчим МВт байсан бөгөөд 2019 онд Монгол Улс 7.0 тэрбум орчим кВт.ц 
цахилгаан хэрэглэсэн. Монгол Улсын цахилгаан ба дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл 
2019 онд 2000 оныхоос бараг гурав дахин өссөн байна. Хэдийгээр сэргээгдэх эрчим 
хүчний арвин нөөц боломж байгаа ч цахилгаан эрчим хүчний 90 гаруй хувийг нүүрс 
шатаадаг дулааны цахилгаан станцад (ДЦС) үйлдвэрлэсэн байна. 

Монгол Улсад 2010 онд анх удаа арилжааны салхин цахилгаан станц ашиглалтад 
орж сэргээгдэх эрчим хүч ашиглан үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний эзлэх хувь 
нэмэгдэх болсон. 2000-2019 оны цахилгаан ба дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг 
2 дугаар хүснэгт үзүүлэв. 
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Хүснэгт 2. Монгол Улсын цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Эрчим хүчний 
төрөл

Эх 
үүсгүүр 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

ЦЭХ, 
сая kВт.ц,

хувь

ДЦС
2940 3420 4256 5323.5 5555.9 5826.9 6152.4 6346.6

98.6% 98.8% 98.7% 96.06% 95.8% 95.7% 92.9% 90.6%

ДизЦС
40.5 42.6 21.4 0.545 3.8 3.7 3.7 3.0

1,4% 1,2% 0,5% 0.01% 0.07% 0.06% 0.05% 0.05%

УЦС
- - 35.3 59.4 84.7 84.5 78.2 85.4

0,8% 1.08% 1.5% 1.4% 1.2% 1.22%

НЦС
- - - 5.8 0.3 19.7 51.5 109.0

0.1% 0.05% 0.32% 0.78% 1.55%

Салхин 
парк

- - - 152.5 157.5 154.4 339.0 459.3

2.75% 2.8% 2.5% 5.1% 6.55%

нийт
2,980.5 3462.6 4312.7 5541. 7 5802.4 6089.2 6624.8 7003.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100 % 100% 100% 100%

ДЭХ, сая Гкал 6,9 7,80 8,32 9.2 8.7 9.3 9.54 9.8

Эх сурвалж: Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 2015

Жил бүр тасралтгүй өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын тулд 
Монгол Улс, ОХУ ба БНХАУ-аас цахилгаан эрчим хүч импортолдог ба 2019 онд нийт 
1,715.8сая кВт.ц импортолсон нь нийт цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний 25% 
орчмыг эзэлжээ.

Хүснэгт 3. Цахилгаан эрчим хүчний импорт, 2005-2019 он

Он 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Импортолсон хэмжээ, сая кВт.ц 167.5 262.9 1393.8 1419.1 1522.5 1683.6 1715.8

Эх сурвалж: Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд, Эрчим хүчний зохицуулах хороо. 2015 он

ОХУ-аас нэг кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг дунджаар 78.87 төгрөгөөр худалдаж 
авдаг боловч Монгол Улсад орж ирсний дараа 194.5 төг/кВт.ц (дамжуулалт, түгээлтийн 
зардал 115.6 төг/кВт.ц орсон) болж нэмэгддэг байна4. Ийм үнэтэй ЦЭХ-ийг албан 
байгууллагад 132.5 төг/кВт.ц, айл өрхөд 95.1 төг/кВт.ц үнээр борлуулдаг.

Монгол Улсын эрчим хүчний салбар төвийн, баруун, Алтай-Улиастайн, зүүн 
бүсийн гэсэн дөрвөн системээс бүрдэнэ. Монгол Улсын бараг бүх сум эрчим хүчний 
системд холбогдсон, үлдсэн цөөхөн сум нь цахилгаан эрчим хүчний сэргээгдэх эрчим 
хүчний үүсгүүртэй. Улсын хил дагуу байрлалтай 7 аймгийн 13 сум БНХАУ, ОХУ-ын 
эрчим хүчний системтэй холбоотой.

Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем (ТБЭХС) нь улсын цахилгааны нийт 
суурилагдсан чадлын 92 хувь, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 96 хувь нь 
ногддог хамгийн том систем нь юм5. TБЭХС нь Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Багануур 
зэрэг үйлдвэрийн хотууд, мөн төвийн бүсийн 15 аймаг, сумын төвүүдийг цахилгаан 
эрчим хүчээр хангаж байна. ТБЭХС-ийн харьяалалд Улаанбаатар хотын гурав, 
Дархан Эрдэнэт хотын нийт таван дулааны цахилгаан станц (ДЦС) ажилладаг. Эдгээр  
ДЦС-ууд 2015 оны байдлаар 4756 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэсэн ба 
түүний 74.2 хувь нь ДЦС-4-т ногдож байна6.
4 Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 2015 он.
5 Монгол Улсын төвийн эрчим хүчний системийн техникийн болон эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн жилийн тайлан, 1975-1990.
6 “Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд”, Монгол Улсын Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 2015 он.



18

TБЭХС нь нийслэл Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Багануур зэрэг үйлдвэрийн 
хотууд, мөн төвийн бүсийн 15 аймаг, 209 сумын төвийг цахилгаан эрчим хүчээр 
хангаж байна. Эдгээр ДЦТ жилд дунджаар 7514.1 мянган Гкал дулааны эрчим хүчийг 
халуун ус ба уур байдлаар сүлжээгээр дамжуулан хотуудын дулааны хэрэгцээг хангаж 
байдаг. 

Монгол Улсад ажиллаж буй ДЦС-уудын (ДЦС-4 өөс бусад) уурын даралт нь өндөр 
бус учраас түлш бага зарцуулах өнөөгийн шаардлагыг хангахгүй байна. Одоо ажиллаж 
байгаа ДЦС-уудын ашигт ажиллагааны түвшнийг цахилгаан үйлдвэрлэлийн түлшний 
хувийн зарцуулалтын утгаар үнэлдэг ба эдгээр ДЦС бүрийн 2014 оны үзүүлэлтийг 
график байдлаар зураг дээр үзүүлэв. Хоёрдугаар зургаас харахад Монгол Улсын  
ДЦС-уудын цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн жишмэл түлшний хувийн 
зарцуулалт 325-642 грамм ж.т/кВт.ц хооронд, Даланзадгадын ДЦС-ын хувьд бүр 
өндөр байна. 

Зүүн бүсийн эрчим 
хүчний систем
ДЦС=36 МВт

Pmax/min=31/17 МВт

Төвийн бүсийн эрчим 
хүчний систем

ДЦС=987.3 МВт
Салхин парк=50 МВт

Өмнөд говийн бүс 
ДЦС=27 МВт

Pmax/min=7/2 МВт

Алтай - Улиастайн 
эрчим хүчний систем

ДЦТ=13МВт 
Pmax/min=14/2.8МВт

Баруун бүсийн 
эрчим хүчний 

систем
ДЦТ=12МВт

Pmax/min=32/3МВт

Зураг 1. Монгол Улсын эрчим хүчний систем

ДЦС-2 ДЦС-3 ДЦС-4 Дар-ДЦС Чой-ДЦС Эрд-ДЦС Далз-ДЦС

Зураг 2. ДЦС-уудын цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт
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Тэдгээрийн цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн түлшний хувийн зарцуулалт (370-410 
грамм ж.т/кВт.ц) өндөр байгаа нь зарим ДЦС-ууд нам даралттай (3.5 MПa ба 9.0 MПa) 
уураар ажилладагтай холбоотой юм. Улаанбаатар хотын 4-р цахилгаан станцын уурын даралт 
13 МПа, температур 5650С байдаг учраас ЦЭХ-ний үйлдвэрлэлийн жишмэл түлшний хувийн 
зарцуулалт харьцангуй бага, 303 грамм ж.т/кВт.ц байна7. ДЦС-ын үр ашиг өндөр байх тутам 
ДЦС-ууд бага нүүрс шатааж, илүү их цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэнэ гэсэн үг. 

Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсвэрийн хөгжил

Ногоон эрчим хүч хөгжүүлэх явдлыг дэмжих зорилго бүхий хэд хэдэн чухал 
бодлогын бичиг баримтад сэргээгдэх эрчим хүч, хосолмол систем, илүү үр ашигтай 
малтмал түлш хэрэглэхээр тусгасан байдаг. Тухайлбал, Монгол Улсын Төрөөс эрчим 
хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичигт (УИХ-ын 2015 оны 63-р тогтоол) 
Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээг 
2023 онд 20 хувь, 2030 онд 30 хувь хүртэл нэмэгдүүлэхээр заасан. 

Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний боломжит нөөцийг дараах байдлаар 
тооцоолжээ8.

• Усны эрчим хүчээр 6417,7 МВт чадал гаргаж жилд 56,2 тэрбум кВт.ц цахилгаан 
эрчим хүч үйлдвэрлэх нөөцтэй;

• Нарны эрчим хүчний цацрагийн жилийн дундаж тусгал 1400 кВт.ц/м2 ба өдрийн 
эрчим нь 4.3-4.7 кВт.ц/м2. Хэрэв Монгол Улс газар нутгийнхаа 1 хувийг 20 
хувийн үр ашигтай нарны үүсгүүр ажиллуулахад зориулсан тохиолдолд 32 ГВт 
чадал гаргаж жилд 4200 ТВт.ц ЦЭХ үйлдвэрлэх боломжтой.

• Салхины эрчим хүчний тогтоогдсон нөөц 836.8 тэрбум кВт.ц бөгөөд салхин сэнс 
жилд дунджаар 3500-4600 цаг ажиллах болно.

• Газрын гүний эрчим хүчний үүсвэрийн нөөцийн талаарх тооцоо, мэдээлэл 
байхгүй байна. Монгол оронд 43 халуун рашаан байдаг бөгөөд тэдгээрийн 
заримыг нь олон нийтийн эрүүл мэндэд ашиглаж байгаа. Эдгээр нь дэлхийн 
газрын гүнд нуугдмал байгаа Монгол дахь эрчим хүчний ил гарсан хэсэг юм.

Усны эрчим хүч

Монгол Улсад 3800 гаруй том жижиг гол, горхи байдаг. Газрын гадаргын усны 
нөөц харьцангуй хязгаарлагдмал. Хэдийгээр газрын гадаргын түвшин өндөр ч гэсэн 
усны эрчим хүчийг ашиглаж болохуйц рельефийн зөрүүтэй газар тус улсын тодорхой 
хэсгүүдэд байдаг. Хэд хэдэн тооны бичил, жижиг чадлын усан цахилгаан станцыг  
1990-ээд оноос хойш байгуулсан. Усны эрчим хүчний үүсвэрийг ашиглах талаар нэлээд 
хэдэн төсөл, тухайлбал Эгийн голын 315 МВт, Орхон голын 100 МВт, Шүрэнгийн 
300 МВт, Арцатын 150 МВт, Ховд голын 90 МВт чадалтай усан цахилгаан станц, 
Улаанбаатар хотод Туул-Сонгинын 50 MВт чадалтай усан цэнэгт цахилгаан станц 
зэргийг барихаар төлөвлөсөн байгаа9. 

7 Competiveness of Mongolian Energy sector, Energy Mongolia-2014 International Symposium, Ulaanbaatar
8 Эрчим хүчний яам, 2015
9 World Small Hydropower Development Report, 2013
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Хүснэгт 4. Монгол Улс дахь зарим жижиг усан цахилгаан станцын жагсаалт, 2016 оны байдлаар

Жижиг усан цахилгаан станц Хүчин чадал, кВт Байршил, аймгаар

Чигжийн гол 200 Увс аймаг

Богдын гол 2000 Завхан аймаг

Манхан, Мөнххайрхан 150 Ховд аймаг

Үенчийн 930 Ховд аймаг

Гуулингийн 400 Говь-Алтай аймаг

Эрдэнэбулганы 200 Хөвсгөл аймаг

Тосонцэнгэлийн 380 Завхан аймаг

Хүнгүйн 110 Завхан аймаг

Галуутайн 150 Завхан аймаг

2015 оны байдлаар улсын хэмжээнд 2.0-12.0 МВт чадалтай гурван усан цахилгаан 
станц, мөн дээрх жижиг усан цахилгаан станцуудаас одоо зөвхөн Тосонцэнгэлийн, 
Хүнгүйн, Гуулингийн, Галуутайн бичил УЦС нь ажиллаж байна (5-р хүснэгт). Ховд 
аймаг дахь Дөргөний 12 МВт-ын, Говь-Алтай аймаг дахь Тайширын 11 МВт-ын 
цахилгаан станц жилийн турш, харин жижиг усан цахилгаан станцууд зөвхөн зун 
намрын улиралд ажилладаг.

Хүснэгт 5. Монгол Улсын усан цахилгаан станцын  
цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл, 2016 оны байдлаар

ДД Усан цахилгаан станц Суурилагдсан хүчин 
чадал, МВт

Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл,  
мян.кВт.ц

2013 2014

1 Дөргөний УЦС 12.0 38,631.1 41,154.5

2 Тайширын УЦС 11.0 17,009.1 19,926.4

3 Богд голын УЦС 2.0 2,627.0 4,123.6

4 Тосонцэнгэлийн ЖУЦС 0.38 804.0 570.0

5 Гуулингийн ЖУСЦ 0.4 576.0 337.0

6 Хүнгүйн ЖУЦС 0.11 131.0 43.3

7 Галуутайн ЖУЦС 0.15 128.9 71.4

Бүгд 59,907.1 66,300.0

Баруун бүс нутагт усан цахилгаан станц байгуулах боломж хамгийн их байгааг 3 
дугаар зургаас харж болно. УЦС-ыг хөгжүүлэх явдал ОХУ-аас өндөр үнэтэй цахилгаан 
эрчим хүч импортлохгүй болох улмаар эрчим хүчний аюулгүй байдлыг сайжруулахад 
нэн чухал хэрэгтэй. Гэвч уулын голын усны эрчим хүч ашиглах нь уур амьсгалын 
өөрчлөлт болон ХАА, хотын хэрэглээнээс болж нэгэнт багассан гадаргын усны нөөцөд 
нэмэлт дарамт болохуйц усны шинэ илүү хэрэгцээ бий болгоно.
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Зураг 3. Монгол Улс дахь усны эрчим хүчний үүсгүүрийн нөөц боломж

Эрчим хүчний яам, Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс 

Тайлбар: 
Их нөөцтэй
Боломжит нөөцтэй
Бага нөөцтэй
Нөөцгүй

Эх сурвалж: Эрчим хүчний яам, 2016 он

Усны эрчим хүчийг хэрхэн ашиглаж цахилгаан эрчим хүч гаргаж байгааг 3 дугаар 
зурагт үзүүлэв.

Зураг 4. Усны эрчим хүчнээс цахилгаан гаргах нь

Эх сурвалж: Environment Canada 

Цахилгаан дамжуулах кабель

Трансформатор

Цахилгаан эрчим 
хүч үйлдвэрлэх 
хэсэг

Генератор

Доод урсгалын 
гарах хэсэг

Турбин

Ус
 д

ам
жуу

ла
х х

оо
ло

й

Далан

Далан
Усыг тодорхой 
түвшинд байлгах 
шлюз хаалга

Хадгалах сан

Шавар

Усны дээд болон доод 
урсгалын өндрийн 

түвшингийн ялгаа их 
байх тусмаа илүү их 
цахилгаан эрчим хүч 

үйлдвэрлэнэ. 

Усан цахилгаан станц

Эх сурвалж: http://www.usgs.gov/water
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УЦС-ын хөрөнгө оруулалтын өртөг харьцангуй өндөр байдаг нь үйлдвэрлэсэн 
цахилгаан эрчим хүчийг дулаан хангамжид ашиглах явдалд тодорхой хэмжээгээр тээг 
болдог. Энэ хүндрэлийг их чадлын УЦС байгуулах замаар шийдвэрлэх боломжтой. 
УЦС-ын цахилгаан эрчим хүчний үнэ хямд байх тохиолдолд түүнийг цахилгаан зууханд 
дулаан үйлдвэрлэх зорилгоор ашиглаж болно. Энэхүү хямд цахилгаан эрчим хүчийг 
барилгын халаалтад ашиглах үед уг барилгын дулааны алдагдлыг стандартын түвшинд 
байлгахыг хичээх хэрэгтэй. Ингэж чадсан тохиолдолд цахилгаан дулаан хангамжийн 
систем нь эдийн засгийн хувьд ашигтай ажиллах боломжтой болно.

Салхины эрчим хүч

Монгол орны салхины эрчим хүчний нөөцийг жилд 2.552 тэрбум кВт.ц цахилгаан 
эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой гэж тооцоолсон10 (АНУ-ын Сэргээгдэх эрчим хүчний 
үндэсний лаборатори, 2000). Тус улсын эх газрын байршил, эзгүй хээр газар нь 
дэлхийн хуурай газар дээрх салхины эрчим хүчний хамгийн сайн нөөцийг бүрдүүлдэг. 

Зураг 5. Монгол Улсын салхины эрчим хүчний боломжит нөөц

Сахилны хүчний ангилал

Тааруу
Ердийн
Сайн 
Маш сайн

100-200 4.5-5.6
200-300 5.6-6.4
300-400 6.4-7.1

400-600 7.1-8.1
600-800 8.1-8.9
800-1000 8.9-9.6

Нөөц
30м дэх салхины хүчний нягтшил, Вт/м2

Эх сурвалж: Эрчим хүчний яам, 2016 он

Усны эрчим хүчний эх үүсвэрийн нэгэн адил Монгол Улсад өнөөг хүртэл зөвхөн 
бичил, жижиг чадалтай салхины цахилгаан эрчим хүчний үүсгүүр ашиглаж байна. 
100 -150 кВт чадалтай салхин парк (СП)-ийг Монголын өмнөд бүсийн 10 сумын төвд 
суурилуулсан. Монгол Улсын хэмжээнд эрчим хүчний системд холбогдоогүй газарт 
амьдардаг 20,000 гаруй айл өрх 50-100 Вт-ын салхин сэнс ашиглан цахилгаан эрчим 
хүчний хэрэгцээгээ хангаж байна. Өрхийн энэ бичил систем нь засвар үйлчилгээ муу 
авдаг, нүүрс, биомассыг бодвол илүү өндөр өртөгтэй байдаг учраас өргөн нэвтэрч 
чадахгүй байгаа ажээ.

 
10 https://www.nrel.gov/docs/fy01osti/28972.pdf 
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Монгол Улсад анхны арилжааны салхин парк(суурилагдсан чадал нь 50 МВт) 2013 
онд Улаанбаатар орчим, Төв аймгийн нутагт баригдсан. Мөн 450 МВт чадалтай салхин 
парк байгуулах зөвшөөрөл олгогдсон ч эрчим хүчний системд нийлүүлэх цахилгаан 
эрчим хүчний үнийн зөрүү, санхүүжилтийн асуудал зэргээс болж хэрэгжиж эхлээгүй 
байгаа.

Говийн бүсэд 50-100 МВт чадалтай салхин паркууд барих төслүүд хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн байгаа (6 дугаар хүснэгт).

Хүснэгт 6. Монгол дахь салхины эрчим хүчний төслийн жагсаалт, 2020 оны байдлаар

Салхин цахилгаан станц, 
компанийн нэр

Чадал, 
МВт Байршил

Ашиглалтад 
хүлээн авсан 

жил

Нийт хөрөнгө 
оруулалт, сая 

ам.доллар

ХХЯ 
бууралт, 
СО2-экв

Салхит, Клийн Энержи ХХК 50 Төв аймаг, 
Сэргэлэн сум 2013 100.0 180,000

Сайншанд, Сайншанд салхин 
парк ХХК 55 Дорноговь аймаг, 

Сайншанд 2019 121.0 200,000

Цэций, Клийн Энержи Ази ХХК 50 Өмнөговь аймаг, 
Цогтцэций сум 2017 120.0 151,000

Эх сурвалж: Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 2020 он

Салхины эрчим хүчээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг жишээлбэл том 
чадлын цахилгаан зууханд дулаан үйлдвэрлэх зориулалтаар хэрэглэх боломжтой. 
Ногоон дулаан хангамж бий болгож хөгжүүлэх үйлсэд цахилгаан зуух ач холбогдолтой. 
Хэрэв салхин парк цахилгаан ачааллаасаа илүү цахилгаан үйлдвэрлэх боломж байгаа 
бол илүү гарсан цахилгаан эрчим хүчээ дулаан болгож хямд үнээр дулааны сүлжээнд 
нийлүүлэх боломжтой. 

Гэвч энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд уг байгууллагыг дулааны сүлжээнд 
холбох, түгээх сүлжээг сайжруулахад багагүй хөрөнгө оруулалт, тусгай зөвшөөрөл 
шаардагдана. Мөн цахилгаан эрчим хүч гарган авах, дамжуулах, дулаан хангамжийн 
нарийн төвөгтэй ажиллагаа зэрэг элдэв саад бэрхшээлтэй тул өргөн ашигладаггүй. 

Нарны эрчим хүч

Монгол орны газрын гадаргын нэгж талбайд буух нарны эрчим хүчний нөөц жилд 
270-300 хоног нартай байдаг нь өндөр үзүүлэлт юм (IRENA, 2016)11. Том чадлын 
нарны цахилгаан үүсгүүрийн үнэ өртөг өндөр, орон нутгийн суурин газрын (сумын 
төв) цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээ бага тул өрх гэрийн болон бичил хэрэглээний 
түвшинд илүү хөгжсөн. Монгол Улсын хувьд нарны хавтан, ялангуяа хөдөөгийн 
малчин айл өрхийн түвшинд нийтлэг хэрэглээ болсон. Монгол Улсын 170,000 малчин 
өрхийн ойролцоогоор 90% нь цахилгаан гаргаж авахын тулд 50 Вт хүртэл чадалтай 
нарны хавтанг хэрэглэдэг. Монгол Улсад нарны эрчим хүчний хоёр бичил PV систем, 
тухайлбал 2010 онд Дэлхийн банкны Хөдөө орон нутагт сэргээгдэх эрчим хүч нэвтрүүлэх 
төслийн хүрээнд 305.1кВт чадалтай систем Говь-Алтайн аймгийн Баянтооройд, 2011 
онд Япон Улсын Засгийн газрын тусламжаар 443 кВт чадалтай систем Улаанбаатар 
хотод ашиглалтад орсон.

 
11 Сэргээгдэх эрчим хүчний олон улсын агентлаг, 2016
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Зураг 6. Монгол Улсын нарны эрчим хүчний нөөц боломж

Эх сурвалж: Эрчим хүчний яам, Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, 2016 он

Монгол орны цаг уурын, өөрөөр хэлбэл өвөл маш их хүйтэрдэг нөхцөлд нарны 
эрчим хүчийг барилгын халаалтад дангаар ашиглах боломж бага учраас түүнийг 
халаалтын бусад үүсгүүр болох зуух, цахилгаан зуухтай хослуулан ашиглах нь 
зохимжтой байдаг. Нарны цахилгаан эрчим хүч, нарны дулааны системийн давуу 
тал нь нүүрстөрөгч агуулаагүй, өөрөөр хэлбэл нүүрсхүчлийн хий ялгаруулахгүйгээр 
хэрэглэгчийг цахилгаан ба дулааны эрчим хүчээр хангадагт оршино. Хүснэгт 7-д 
Монгол Улсын ТБЭХС-д холбогдсон сэргээгдэх эрчим хүчний том чадлын станцууд, 
тэдгээрийн хөрөнгө оруулалт, ХХЯ-ын хэмжээний мэдээллийг оруулав. 

Хүснэгт 7. ТБЭХС-д холбогдсон том чадлын сэргээгдэх эрчим хүчний станцууд

Нарны цахилгаан станц, 
компанийн нэр

Чадал, 
МВт Байршил

Ашиглалтад 
хүлээн авсан 

жил

Нийт хөрөнгө 
оруулалт, сая 

ам.доллар

ХХЯ бууралт, 
СО2-экв

Сүмбэр, И Эс Би Солар 
Энержи ХХК 

10
Говьсүмбэр, 

Сүмбэр
2019 17.3 12000

Гэгээн, Нарантээг ХХК 15
Дорноговь, 
Замын-Үүд

2018 26.2 33000

Дархан, Солар повер 
интернэшнл, Шарп 
Шигэмицү Шожи 

10
Дархан-Уул, 

Хонгор
2017 20.0 16000

Моннаран, Эвридей Ферм 
ХХК

10
Төв, 

Баянчандмань 
2017 23.0 21300

Бөхөг, Тэнүүнгэрэл 
Констрашн ХХК

15 Төв, Сэргэлэн 2019 27.0 21000
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2014 онд Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг (16, 21, 22, 23-р хороо), Сүхбаатар дүүрэг 
(12, 19, 20-р хороо), Баянзүрх дүүрэг (2, 21-р хороо), Чингэлтэй дүүрэг (19-р хороо)-
ийн гэр хороололд нийт 10 хорооны конторын барилгуудад нар, цахилгаан, нүүрсний 
зуух бүхий хосолмол халаалтын систем суурилуулж ашигласан. Барилга бүрийн овор 
хэмжээ ижил, эзлэхүүн 187.45 м3, суурийн талбай 49.7м2. Овор хэмжээний хувьд 
гэр хорооллын нэг өрхийн орон сууцны барилгатай ойролцоо байв. Энэ хосолмол 
системийг ашигласнаар тухайн барилгын жилийн нүүрсний хэрэглээ дунджаар 40 
тонн буюу 65 хувиар, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ 30,000 кВт.ц буюу 40 хувиар 
багассан байна12.

Энэ төслийг Монгол Улсын СЭХҮТ Хятад Улс дахь Германы “VIESSMANN DACHANG” 
ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлсэн байна. Энэ систем нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгээс 
бүрдэнэ.

Зураг 7. Нарны халаалтын системийн ажиллагааны зарчим

1.Нарны вакум коллектор, 2. Дулаан нөөцлөх сав-аккумлятор, 3. Тэлэлтийн сав, 4. Цахилгаан халаагуур; 

5. Нам даралтын зуух, 6.Цахилгаан зуух. 7. Дулаан солилцуур. 8. Удирдлагын систем

Эх сурвалж: Нарны халаалтын системийн судалгаа, Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл, 2015

Газрын гүний дулааны эрчим хүч 

Цацраг идэвхт элементийн задрал болон химийн урвалын нөлөөгөөр дэлхийн 
бөмбөрцгийн төв хэсэгт асар их хэмжээний дулаан ялгарч байдаг. Дэлхийн газрын 
гадаргын аль ч цэгт байдаг эрчим хүчний эх үүсвэрийн нэг бол газрын гүний дулаан 
юм. Газрын гадаргаас доош 3.5 м гүн тутамд хөрсний температур дунджаар 10С-аар 
нэмэгддэг. Хөрсний геологийн бүтцээс хамаарч дулааны урсгалын нягт дэлхийн янз 
бүрийн хэсэгт харилцан адилгүй байх бөгөөд дунджаар 6.23·10-2 Вт/м2 байна.
12 Улаанбаатар хотын хорооны барилгуудын халаалтын сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ, техникийн төсөл, 2015 он.
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Монгол Улсын газрын гүний дулааны эрчим хүчний нөөц боломжийг одоогоор 
тогтоогоогүй байна. Газрын гүний дулааны нөөцийн нэг илрэл нь халуун рашаан юм. 
Монгол Улсад өмнө нь дурдсан 43 халуун рашаан байдгийн заримыг, тухайлбал Баянхонгор 
аймгийн Шаргалжуут, Өвөрхангай аймгийн Хужирт, Архангай аймгийн Шивэрт зэргийг 
нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ашигладаг. Тэдгээрийн эрчим хүчний нөөц боломжийг 
бүрэн гүйцэт судлаагүй байгаа (8-р зураг).

Зураг 8. Монгол Улсын газрын гүний эрчим хүч

Эх сурвалж: Эрчим хүчний яам, Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, 2016 он

Монгол Улсад 2010 онд Төв аймгийн Зуунмод хотын Зүүндэлгэр багийн “Ирээдүй” 
цэцэрлэг, 4-р сургуулийн барилгын дулаан хангамжийг газрын гүний дулаанаар хангах 
зорилгоор 90 кВт чадалтай дулааны насос суурилуулж одоо хүртэл хэвийн ажиллаж 
байна. Газрын хөрсөнд тус бүр нь 100 метр гүн 49 цооног гаргасан. Мөн 2019 онд 
Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын 122 дугаар сургууль дээр тус бүр 
нь 120 метр 24 цооног бүхий газрын гүний  систем ашиглалтанд орон, тогтвортой 
ажиллаж байна.

Зураг 9: Байшингийн дулаанд ашиглаж байгаа дулааны насос
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Газрын гүний дулааныг ашиглан дулааны насосын тусламжтайгаар бүх байшин, 
барилгын халаалт ба хэрэглээний халуун усны хэрэгцээг шийдвэрлэх боломжтой. Дулааны 
насост суурилсан дулаан хангамж нь бусад бүх уламжлалт эрчим хүчний аргуудаас 
хамгийн хурдтай хөгжиж буй салбар нь юм. Дулааны насосын системийн технологийн 
онцлог нь газрын доорх нам температуртай үнэгүй дулааныг өндөр температуртай 
болгодогт оршино. Газрын хөрс буюу усанд асар их дулаан агуулагдаж байдаг хэдий 
ч температур нь нам учраас түүнийг шууд дулаан хангамжид хэрэглэх боломжгүй 
учраас ДН-оор температурыг нь өсгөдөг. ДН-ыг ажиллуулахад зайлшгүй цахилгаан 
эсвэл дулааны эрчим хүч шаардагдах болно.

Газрын гүний ДН-ын хөрөнгө оруулалт нь өндөр байдаг. Өнөөдөр дулаан 
хангамжийнхаа 60 хувийг зөвхөн дулааны насосоор шийдвэрлэж байгаа улс бол Швед 
бөгөөд энэ үзүүлэлтээр дэлхийд тэргүүлж байна. Энэ улсад дулааны насос нийт ард 
иргэдийн дунд хүлээн зөвшөөрөгдөн тархсанаас гадна том чадлын хоёр том дулааны 
насосын станц (320 ба 200 МВт) ажиллаж байна. АНУ, Швейцар, Япон, Франц зэрэг 
хөгжилтэй орнуудад мөн энэ салбар эрчимтэй хөгжиж байна.

Барилгажилт

Монгол Улсын нийт барилга байгууламжууд нийслэл хот, 21 аймгийн төв, 330 
сумын төвд үндсэндээ байрладаг. Барилгыг ерөнхийд нь орон сууцны, аж ахуйн, 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай гэж ангилна. 

Орон сууцны барилгыг нэг өрх амьдардаг, олон өрх амьдардаг гэж ангилж болно. 
Олон өрх амьдардаг барилгыг нийтийн орон сууц гэж нэрлэх ба тэдгээрийн ихэнх нь 
угсармал бетон хийцтэй. Орон сууцны барилгын ерөнхий төрлийг дурдвал: 

• Угсармал бетонон хийцтэй орон сууцны байшин;

• Тоосгон хийцтэй орон сууцны байшин

• Нэг айлын байшин–модон хийцтэй

• Нэг айлын байшин– мод, тоосгон хосолмол хийцтэй

• Нэг айлын гэр–модон хийц, эсгий, даавуун бүрээстэй.

Нийгэм-ахуйн барилгад сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, нийтийн хоолны газар, 
дэлгүүр албан контор, соёлын төв, театр гэх мэт янз бүрийн зориулалттай барилга 
хамаарна. Үйлдвэрлэлийн барилгад хөнгөн, хүнс, барилгын материалын үйлдвэр, 
тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, газрын тос, эрдэс боловсруулахад ашигладаг 
барилгууд хамаарна.

1960-1983 онд сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13-р хороолол) 
болон үйлдвэрийн олон тооны барилгыг хуучнаар ЗХУ-ын дэмжлэгээр барьсан.
Барилга барих явдал чөлөөт зах зээлийн эдийн засаг руу шилжсэнтэй холбоотойгоор 
бараг 10 гаруй жилийн (1988-2000 оны хооронд) хугацаанд бүрэн зогссон13. 2000 
оноос барилгын салбар эргэн сэргэж, 2000-2012 оны хооронд 62,000 өрх амьдрах 
орон сууцны барилгуудыг барьсан. Сүүлийн таван жилийн хугацаанд орон сууцанд 
амьдардаг иргэдийн тоо 30000 өрхөөр өссөн байна. 

13 Улаанбаатар хотын тоон мэдээлэл, 2015 он.
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Монгол Улсын барилгын нийт эзлэхүүнийг тогтоосон тооллого, бүртгэл явуулж 
байгаагүй байна. Гэвч бид энд дурдсан барилгын нийт эзлэхүүнийг том хотуудад үйл 
ажиллагаа явуулж буй дулаан хангамжийн компаниудын санхүү эдийн засгийн тоон 
үзүүлэлтийг үндэслэн тооцооны аргаар тодорхойлсон болно. Зарим эдийн засгийн 
тайлан, тоо мэдээлэл нь байхгүй дулаан хангамжийн компанийн хувьд барилгын 
эзлэхүүнийг аймаг, сумын төвийн дулааны тооцоот ачааллыг үндэслэн тооцооны 
аргаар гаргасан болно.

Хүснэгт 8. Монгол Улсын нийт барилгын эзлэхүүн, 2015 оны тооцоогоор

Дулаан хангамжийн 
системийн нэр

Нийгэм-ахуй, 
үйлдвэрийн 
эзлэхүүн,
мян.м3

Орон сууцны 
эзлэхүүн,
мян.м3

Бүх барилгын 
эзлэхүүн,
мян.м3

Эх сурвалж

Улаанбаатар хот
Дулаан хангамжийн
төвлөрсөн систем

41,008.2 45,573.0 86,500.0 УБДС ТӨХК-ний тайлан

Улаанбаатар гэр 
хороолол 
Усан халаалтын 
зуухнууд

2,867.0 2,867.0
Халаалтын зуухны зах зээлийн 

судалгаа,
тайлан ШУТИС, 2009 он

Улаанбаатар гэр 
хороолол 
Нам даралтын 
зуухнууд

1,378.5 1,378.5 Халаалтын зуухны зах зээлийн 
судалгаа,тайлан ШУТИС, 2009 он

Дархан хот
Дулаан хангамжийн

төвлөрсөн систем
1,816.3 1,816.3 Дархан Дулааны сүлжээ 

компанийн тайлан

Эрдэнэт хот
Дулаан хангамжийн
төвлөрсөн систем

509.3 2,557.0 3066.3 Эрдэнэт ДЦС ТӨХК-ний
тайлан

Налайх дүүрэг 368.18 309.7 677.9 Налайх ДС тайлан

Чойбалсан хот
Дулаан хангамжийн
төвлөрсөн систем

700.0 700.0 Чойбалсан ДЦС ТӨХК-ний тайлан

Зүүн хараа хот 1085.0 1085.0 Судалгааны тайлан
Эрдэнэт ГОК 858.0 858.0 Судалгааны тайлан

Архангай, Цэцэрлэг 265.0 604.6 869.4 Судалгааны тайлан

Булган. Булган 362.0 250.9 612.9 Судалгааны тайлан
Аймгийн төвүүд 12,000.0 12,000.0 Тооцоогоор
Нэг сумын төв 16,750.0 16,750.0 Тооцоогоор
НИЙТ 129,181.0

Эх сурвалж: Цуглуулсан өгөгдөлд үндэслэн Б.Намхайням боловсруулсан (K2=3.5; K1=0.9; барилгын эзлэхүүний итгэлцүүр =3.5)
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МОНГОЛ УЛСЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан хот, 
тус бүр нь 25000-40000 хүн амтай 18 аймгийн төв, 1000-1500 хүн амтай 335 сумын 
төв, нэлээд олон тооны хил, гаалийн сууринууд оршиж байгаа ба тэр бүхэн том бага 
хэмжээний дулаан хангамжийн системтэй.

Дулааны эрчим хүчийг орон сууц, нийтийн аж ахуйн барилгыг дулаацуулах, ахуйн 
хэрэгцээний халуун ус бэлтгэх чиглэлээр хэрэглэдэг хэдий ч 90 гаруй хувийг зөвхөн 
барилгын халаалтад ашигладаг нь Монгол Улсын онцлог юм. Ийм учраас барилгын 
халаалтын системийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн технологийг өргөн нэвтрүүлэх 
шаардлагатай байна. 

Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, 
Сүхбаатар, Төв, Хэнтий аймгийн төвүүдэд төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем 
байгуулах төслийг БНСУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэхээр 
хоёр улсын Засгийн газар тохиролцож, 2018 онд гэрээ байгуулсан. Энэхүү төслийн 
гол зорилго аймгийн төв бүрд байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө багатай, орчин 
үеийн дэвшилтэд технологийн дулааны станц, дулааны сүлжээ, дулааны дэд станцууд 
барих улмаар хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах, агаар орчны 
бохирдлыг эрс багасгах нөхцөлийг бий болгоход оршино.

Монгол Улсын хот, суурин газрын дулаан хангамжийн системийг хүчин чадал, 
хамрах хүрээгээр 5 бүлэг болгон ангилан, зуухны үр ашгийн дундаж үзүүлэлтийг 9-р 
хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 9. 2015 оны байдлаар Монгол Улсад ажиллаж байгаа дулаан хангамжийн системүүдэд 
үндэслэн гаргасан дулаан хангамжийн системийн үзүүлэлтийн хураангуй

# Төрөл Суурилагдсан хүчин 
чадлын хязгаар, МВт

Зуухны үр ашгийн(АҮК)
Дундаж үзүүлэлт

Түлшний 
төрөл

1 ДЦС-ын төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
систем >100 92% Нүүрс

2 Дунд чадлын төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн систем 3 – 50 60-70% Нүүрс

3
Бага чадлын усан халаалтын систем, нэг 
буюу олон барилга холбосон дулааны 
сүлжээтэй 

1 – 2 40-50% Нүүрс

4 Нам даралтын усан халаалтын зуух, гол 
төлөв барилга дотор байрлана. 0.3 – 0.9 35-40% Нүүрс

5 Нэг айлын орон сууц буюу жижиг аж 
ахуйн барилгын зуух ба пийшин <0.3 30-35% Нүүрс, 

биомасс

ДЦС-ын төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем

 
ДЦС-ын төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем

Дулаан цахилгааны станц (ДЦС) нь цахилгаан ба дулааны эрчим хүчийг харьцангуй 
бага түлш зарцуулан нэг дор хослон үйлдвэрлэдэг дэвшилтэт технологид суурилсан 
эрчим хүчний үүсгүүр юм. Монгол Улсад ашиглаж буй бүх дулааны цахилгаан станц 
дээр дурдсан технологийн ангилалд хамаарна.
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Зураг 10. ДЦС-ын үйл ажиллагааны бүдүүвч

11 
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Дулааны 
сүлжээ

Гүний худаг  
Зураг 9 ДЦС-ын үйл ажиллагааны бүдүүвч 

 
 Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан зэрэг том хотуудад янз бүрийн чадалтай таван 
ширхэг ДЦС ажилладаг бөгөөд тэдгээрийн чадал болон бусад үзүүлэлтийг 10 дугаар хүснэгтэд 
үзүүлэв.Тэдгээр ДЦС-ууд Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний 95 хувийг, дулааны 70 орчим хувийг 
үйлдвэрлэдэг14. Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем нь чадал хамрах хүрээгээр 
хамгийн том нь юм. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем нь газар нутгийн тодорхой хүрээнд үр 
ашигтай ажиллах учраас дулааны сүлжээг тооцоо, үндэслэлгүй тэлж болохгүй. ДЦС-ын зуухнуудаас 
гарах утааны найрлага дахь хорт хийнүүдийг яндангаар гарахын өмнө нь 97-98 хувь бууртал шүүж 
цэвэрлэдэг учраас хотын агаарын бохирдолд харьцангуй бага, дунджаар 10 орчим хувиар нөлөө 
үзүүлдэг. Түүнээс гадна ДЦС-ын өндөр яндангаар гарах ба утаа салхинд туугдаж хотын захаас гадагш 
хаягддаг. 

Том чадлын ДЦС-ын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системүүд 1961-1987 онд ашиглалтад 
орсон. Одоо ажиллаж байгаа бүх том чадлын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийг олон нийтийн 
өмчийн оролцоотой хувьцаат компаниар дамжуулан төр эзэмшиж үйл ажиллагааг нь удирдаж байгаа. 
Монгол улсын засгийн газар дээрх компаниудын хувь нийлүүлэгч учраас 2000 оноос хойш ДЦС-уудын 
ашиглалтын хугацаа нь хэтэрсэн уурын зуухнуудын үр ашгийг сайжруулах, шинэ тоног төхөөрөмж 
суурилуулах зэрэг ажилд хөрөнгө оруулж ирсэн. Эдгээр техникийн шинэчлэлийн үр дүнд ДЦС-ын 
эвдрэл цөөрч, засвар үйлчилгээний түр зогсолтын давтамж буурч, эрчим хүч тасралтгүй үйлдвэрлэх 
хугацаа нь уртассан байна. Улаанбаатар хотод байрладаг ДЦС-2 1961 онд, ДЦС-3 1970 онд анх 
ашиглалтад орсон, тэдгээрийг өнөөг хүртэл хугацаанд хэд хэдэн удаа шинэчлэн өргөтгөсөн. Гэвч 
тэдгээр нь технологийн хувьд хоцрогдож цаашид засварлах боломжгүй болсон тул дэд бүтцийг нь 
ашиглаж, суурин дээр дэвшилтэт технологи бүхий шинэ цахилгаан станц барих шаардлагатай байна.  
 
Хүснэгт 10 Монгол улсын ТБЭХС-ийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем, 2015 оны байдлаар 

Эрчим Хүчний 
Систем 

Үүсгүүрийн төрөл Ашиглалтад орсон 
жил 

Суурилагдсан цахилгаан 
чадал, МВт 

 
14Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд, Монгол улсын Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 2015 

1-Уурын генератор, 2-Уурын турбин, 3-Цахилгаан генератор, 4-Конденсатор, 5- Ус хөргөх цамхаг

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан зэрэг том хотуудад янз бүрийн чадалтай 
таван ширхэг ДЦС ажилладаг бөгөөд тэдгээрийн чадал болон бусад үзүүлэлтийг 10 
дугаар хүснэгтэд үзүүлэв.Тэдгээр ДЦС Монгол Улсын цахилгаан эрчим хүчний 95 
хувийг, дулааны 70 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг14. Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн систем нь чадал, хамрах хүрээгээр хамгийн том нь юм. Төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн систем нь газар нутгийн тодорхой хүрээнд үр ашигтай ажиллах учраас 
дулааны сүлжээг тооцоо, үндэслэлгүй тэлж болохгүй. ДЦС-ын зуухнуудаас гарах утааны 
найрлага дахь хорт хийнүүдийг яндангаар гарахын өмнө нь 97-98 хувь бууртал шүүж 
цэвэрлэдэг учраас хотын агаарын бохирдолд харьцангуй бага, дунджаар 10 орчим 
хувиар нөлөө үзүүлдэг. Түүнээс гадна ДЦС-ын өндөр яндангаар гарах ба утаа салхинд 
туугдаж хотын захаас гадагш хаягддаг.

Том чадлын ДЦС-ын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системүүд 1961-1987 онд 
ашиглалтад орсон. Одоо ажиллаж байгаа бүх том чадлын төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
системийг олон нийтийн өмчийн оролцоотой хувьцаат компаниар дамжуулан төр 
эзэмшиж үйл ажиллагааг нь удирдаж байгаа. Монгол Улсын Засгийн газар дээрх 
компаниудын хувь нийлүүлэгч учраас 2000 оноос хойш ДЦС-уудын ашиглалтын 
хугацаа нь хэтэрсэн уурын зуухнуудын үр ашгийг сайжруулах, шинэ тоног төхөөрөмж 
суурилуулах зэрэг ажилд хөрөнгө оруулж ирсэн. Эдгээр техникийн шинэчлэлийн үр 
дүнд ДЦС-ын эвдрэл цөөрч, засвар үйлчилгээний түр зогсолтын давтамж буурч, эрчим 
хүч тасралтгүй үйлдвэрлэх хугацаа нь уртассан байна. Улаанбаатар хотод байрладаг 
ДЦС-2 1961 онд, ДЦС-3 1970 онд анх ашиглалтад орсон, тэдгээрийг өнөөг хүртэл 
хугацаанд хэд хэдэн удаа шинэчлэн өргөтгөсөн. Гэвч технологийн хувьд хоцрогдож 
цаашид засварлах боломжгүй болсон тул дэд бүтцийг нь ашиглаж, суурин дээр 
дэвшилтэт технологи бүхий шинэ цахилгаан станц барих шаардлагатай байна. 

14 Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд, Монгол Улсын Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 2015 он.
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Хүснэгт 10. Монгол Улсын ТБЭХС-ийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем, 2015 оны байдлаар

Эрчим Хүчний 
Систем Үүсгүүрийн төрөл Ашиглалтад орсон 

жил
Суурилагдсан цахилгаан чадал, 

МВт

Төвийн бүсийн  
эрчим хүчний систем

Улаанбаатар: ДЦС-4
ДЦС-3
ДЦС-2
Дархан хотын ДЦС
Эрдэнэт хотын ДЦС
Даланзадгадын ДЦС
Ухаа худгийн ДЦС
Салхит салхин парк*
Улаанбаатар нарны PV*

1983
1970
1961
1965
1987
2000
2011
2014
2011

700.0
180.0
17.0
48.0
36.0
6.0
18.0
50.0
0.4

Бүгд 1055.4

2006-2008 онд Япон Улсын хамтын ажиллагааны Жайка байгууллагын 
санхүүжилтээр, 2014-2015 онд Монгол Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр 
ДЦТ4-ийн үндсэн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, өргөтгөх төслүүд хэрэгжсэн. 2015 
оноос Дархан болон Эрдэнэт хотын ДЦТ-ийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 
хэрэгжүүлж байна.  

Дунд чадлын төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем

Монгол Улсын 40000 хүртэл оршин суугчтай аймгийн төв, үйлдвэрлэлийн суурин 
газруудад дунд чадлын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийг суурилуулсан байдаг. 
Аймгийн төвүүдэд ажиллаж буй дулаан хангамжийн төвлөрсөн дулаан системийн 
суурилагдсан чадал нь 20-30 МВт, үр ашиг (η=0.6-0.65)15 өндөр биш байна. Дунджаар, 
нэг аймгийн төвийн дулааны тооцоот ачаалал 10-15 MВт ба нүүрсний жилийн хэрэглээ 
12-15 мянган тонн байдаг. 2015 оны байдлаар, Монгол Улсын 21 аймгийн төвийн  
наймд нь, мөн үйлдвэрийн 3 төвд дунд чадлын төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем 
ажиллаж байгаа ба тэдгээрийн техникийн гол үзүүлэлтийг 11 дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 11. Аймгуудын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн техникийн үзүүлэлт

№ Аймгийн төвийн 
нэр 

Дулааны 
суурилсан ба 
бодит чадал, 

Гкал/ц

Зуухны төрөл ба 
тоо

Дулааны 
ачаалал, 
Гкал/ц

 (2015/2020)

Нүүрсний 
уурхайн нэр

Жилийн 
нүүрсний 
хэрэглээ, 
мян.тонн, 

2015 

1 Налайх 80 / 56 КВТС 20-150 х3
КВТС 10-150х2 37,6 /140 Налайх, Багануур 60.0

2 Багануур 170 / 140 КВТС 20-150 х8
КВТС 10-150х1 62 /210 Багануур 65.0

3 Баруун-Урт 15/15 SHX-7,0-(130/80-АР) 12.0 Талбулаг 22.0

4 Сайншанд 64,5 / 58 КЕ-25-14х3 
КЕ-10-14х1 14 /25 Шивээ овоо 19.0

5 Ховд
хуучин 48 / 38 КЕ-25-14х3

КВТС 20-150х1 16 /25 Хар тарвагатай 15.0

шинэ 36 / 36 QXL14-1.6Х3
БНХАУ 6 /26 Хөшөөт 16.0

6 Улаангом
хуучин 56/44 КЕ-25-14х3 8 /25 Хар тарвагатай 15.0

шинэ 30 / 30 КВФ-11,63 х 3
Барнаул КЗ 9 /30 Хар тарвагатай 16.0

7 Өлгий 68 / 54 КЕ-25-14х3
КВТС 20-150х1 16/30 Нүүрст хотгор 15.0

8 Мөрөн 30/30 КВ-11,63-115х3
Бийск КЗ  19/30 Могойн гол 16.0

15 Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний хоёр дахь тайлан - 2014, Улаанбаатар, 2015 он.
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9 Сүхбаатар 106 / 84 КЕ-25-14х4;
 КВТС 20-150х1 28/35 Багануур 20.0

10 Шарын гол 1919 DZL 7х1; DZL 4х1 
DZL 2.8х2 8,0/15 Шарын гол 12.0

11 Булган 2xSHX14-1.6-130/70, Ашиглалтад 
ороогүй байгаа Эрээний

2014 онд Сүхбаатар аймгийн төв Баруун-Урт хотод БНСУ-ын Койка байгууллагын 
санхүүжилтээр 5.0 сая ам.доллароор, 2015 онд Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод 
улсын төсвийн 32 тэрбум төгрөгөөр дунд чадлын төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
систем байгуулж одоо ашиглаж байна. 2015 онд Ховд болон Улаангом хотод тус бүрд 
нь дулааны шинэ станц барьж ашиглалтад оруулсан. 

Бага чадлын усан халаалтын систем

Улаанбаатар хотын хүн амын 65 орчим хувь төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд 
холбогдоогүй гэр хороололд амьдардаг. Нэг аймгийн төв засаг захиргааны болон 
төрийн үйлчилгээний барилгууд, орон сууцны байшингуудыг дулаанаар хангахын 
тулд дунджаар 6-12 зуухны газартай байдаг16. Улаанбаатар хотод ойролцоогоор 150, 
төвлөрсөн дулаан хангамжтай бусад хотуудад 40, төвлөрсөн дулаан хангамжгүй 
хотуудад 50 зуухны газар байдаг17. Бага чадлын зуух гэж 1.0-2.0 МВт хүчин чадалтай  
усан халаалтын зуухыг хэлнэ. Бага чадлын дулаан хангамжийн системийг том 
хотуудын гэр хороолол дахь сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн байгууллага зэрэг нийтийн 
үйлчилгээний барилгууд, мөн сумын төв болон төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
системгүй аймгийн төвүүдэд ашиглана. 

Зураг 11. Бага чадлын усан халаалтын зуух

Түлш

Нөөцлүүр 
сав Хүйтэн ус

2015 оны байдлаар 21 аймгийн 9 төв болон Улаанбаатар, Дархан зэрэг хотын гэр 
хорооллын барилгууд төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдоогүй, бага чадлын зуухнаас 
дулаан авч байна. Архангай, Булган, Завхан, Өвөрхангай, Дундговь, Баянхонгор, Хэнтий, 
Өндөрхаан, Төв аймгийн төвүүдэд бага чадлын зуухнууд ажиллаж байгаа. 

16 Эрчим хүчний яам, 2015 он.
17 Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын оруулах хувь нэмэр, Улаанбаатар.
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Бага чадлын УХЗ-ны суурилагдсан дулааны чадлыг судалж үзэхэд эдийн засгийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийг өөрчилж төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем 
болгох эдийн засгийн боломж байна. Бага чадлын халаалтын зуухны технологи 
хуучирсан, нүүрс шатаадаг, боловсруулсан ус хэрэглэдэггүй зэрэг дутагдал түгээмэл 
байна. Тэдгээрийн үр ашгийн түвшин өнөөгийн шаардлагад нийцэхгүй байна. Усан 
халаалтын зуухны үр ашиг (АҮК) стандартын шаардлагаар 70 хувиас их байх ёстой. 
Боловсруулаагүй ус хэрэглэснээс болж зуух хурдан зэврэх, мөн системийн хоолой 
бөглөрөх шалтгаанаар халаалтын зуухыг 2-3 жил тутамд солих шаардлага гардаг. 
Нүүрс нь зууханд бүрэн шатаж чаддаггүй. Эдгээр халаалтын зуухны үр ашгийн түвшин 
дунджаар 40-50 хувь байдаг.

Бага чадлын дулаан хангамжийн систем үр ашиг муутай байдаг шалтгааныг дурдвал:

1. Орон нутгийн төр захиргаа өөрийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж 
буй бага чадлын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар идэвхгүй 
ажиллаж байна.

2. Монгол Улсын ихэнх аймаг, суурин газарт халуун усны систем байхгүй байна. 
Үүнээс болж халаалтын системд усны алдагдал их үүсэж байна.

3. Хэрэглэгчид өөрийн дулааны хэрэглээгээ тохируулах удирдлага байхгүй тул 
эрчим хүч хэмнэх, түүнтэй холбоо зардлаа бууруулах сонирхол муу байна.

Нам даралтын усан халаалтын зуух

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улс даяар төвлөрсөн дулаан хангамж байхгүй төв 
суурин газруудад нэг барилгад зориулж нам даралтын усан халаалтын зуухнууд 
олноор ашигладаг болсон байна. 

Зураг 12. Түгээмэл хэрэглэж байгаа зуухны гадна байдал

 
 а. Чех Улсад үйлдвэрлэсэн Dakon DOR халаалтын зуух б. Хятад халаалтын зуух
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Том хотуудын гэр хороолол дахь автобусны эцсийн зогсоол дээр 50-65 м2 талбай 
бүхий бизнесийн жижиг байгууллагууд, цагдаагийн хэсэг, хорооны байр, дэлгүүр 
зэрэг үйлчилгээний барилгууд байрлах ба тэдгээрийг нам даралтын зуухаар халаадаг. 
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нам даралтын УХЗ-ны тоо, байршил, мөн хувийн 
орон сууцанд хамгийн тохиромжтой зуухыг тодорхойлж зах зээлд гаргах зорилгоор 
хэд хэдэн судалгааны төсөл хийсэн18. 2010 оны байдлаар Улаанбаатар хотод 1005 нам 
даралтын зуух байжээ19. Эдгээр халаалтын зуухны техникийн нөхцөл, сөрөг нөлөө нь 
бусад хот, аймгийн төв, суманд ажиллаж байгаа халаалтын зуухтай ижил байсан.

2015 оны байдлаар жил бүр бараг 2.0 сая тонн буюу Монгол Улсын нүүрсний 
нийт хэрэглээний 20 хувийг хэрэглэдэг 4000 орчим нам даралтын халаалтын зуух тус 
улсын том хотууд, аймаг, сумын төвүүдийн гэр хороололд ажиллаж байна. Хувийн 
орон сууцны халаалтад нам даралтын халаалтын зуух ашиглах явдал нийтлэг болсоор 
байна. 

Амины сууц болон үйлчилгээний бага оврын барилгын зуух ба пийшин

Монгол Улсын хүн амын 57 орчим хувь хот, аймгийн төвд амьдардаг бол сумын 
төвд 14 хувь, үлдсэн 29 хувь нь хөдөө нутагт буюу аливаа сууринаас хол зайд бие 
даан амьдардаг. 2014 оны байдлаар 335-360 мянган зуух/пийшин ашиглаж байжээ20. 
Зууханд гол төлөв нүүрс, мод түлдэг. Зарим хөдөө нутагт биомасс болох аргал түлдэг.
Орон сууц эсвэл гэр бүрд нэг зуух байдаг. Хот, аймгийн төвийн оршин суугчдын 
50 орчим хувь нь нийтийн орон сууцанд, үлдсэн хэсэг нь гэр эсвэл хувийн орон 
сууцанд амьдардаг. Ердийн зуух/пийшингийн ашигт үйлийн коэффициент 30-40 хувь 
байдаг. Улсын хэмжээний нийт зуух/пийшингийн жилийн нүүрсний дундаж хэрэглээ 
750 мянган тонн ажээ21.

Монгол Улсын төв, суурин газрын агаар үр ашиг муутай усан халаалтын зуух, 
гэр хорооллын айл өрхийн зуухнаас ялгарсан их хэмжээний утаа, эвдэрсэн 
хөрснөөс дэгдсэн өлөн шорооноос болж маш их бохирддог. 2010-2014 оны хүйтэн 
саруудад агаар дахь NO2, SO2 агуулга нь агаарын чанарын үндэсний стандартын  
(MNS 4585:2007) хэмжээнээс тус бүр 1.6–2.7 дахин ба 1.3-1.7 дахин хэтэрсэн байна. 
Энэ байдал иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн эрхийг алдагдуулдаг. 
Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулагч гол эх үүсвэр нь гэр хороолол дахь айл 
өрхийн зуухнууд (60 гаруй хувь), тээврийн хэрэгслүүд (30 хувь), усан халаалтын 
зуухнууд (10 хувь), ДЦС-ууд (6 хувь), бусад эх үүсвэрүүд (4 хувь) юм. 

18 Annual reports on the technical and economic indicators of the central energy system of Mongolia,1975-1990; Intended nationally 
determined contribution of Mongolia, Ulaanbaatar, To the 2015 Agreement under the UNFCCC, 2015 он.

19 Small water heating boiler, market study, EEC LLC, World Bank, Ulaanbaatar clean air project, 2015 он.
20 NSO statistics bulletin, 2007 он.
21 Б.Намхайням, Байгаль орчин,Эрчим хүч, технологи, 2014 он.
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Зураг 13. Өвлийн саруудын агаар дахь азотын давхар исэл,  
хүхэрлэг хийн дундаж агууламж, 2010-2014 он

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотын Агаарын чанарын алба

Айл өрхөд ашиглагдаж байгаа бага чадлын усан халаагуур, нүүрсээр ажилладаг 
нам даралтын усан халаалтын зуух, зуух/пийшингийн үр ашиг өндөр байх техникийн 
боломж бараг байдаггүй. Дулааны сүлжээнд холбогдоогүй сууцтай оршин суугчид 
гэр орноо дулаацуулахын тулд ул ширэмтэй ердийн зууханд түүхий нүүрсийг шууд 
шатаах бөгөөд энэ нь агаарыг ихээр бохирдуулна. Монгол Улсад байгалийн хийн 
нөөц байхгүй учраас нүүрс шатаах энэхүү технологи нь дулаан гаргаж авах хамгийн 
түгээмэл арга байсаар байна. Биомасс, газрын гүний дулаан, цахилгаан эрчим хүч 
зэрэг үүсвэр ашиглах боломж байгаа боловч мөнгө санхүүгийн хувьд нэлээд төвөгтэй 
шийдэл болдог.
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АЙМГИЙН ТӨВҮҮДИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН 
ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Монгол Улсад 1960 оны эхээр анх усан халаалтын зуухны газрууд баригдаж  
сургууль эмнэлэг зэрэг төрийн үйлчилгээний барилгуудыг халааж эхэлсэн түүхтэй. 
Түүний нэг нь Цэцэрлэг хот байсан. Тэр үеэс л зуухнуудад худгийн усыг боловсруулахгүй 
шууд хэрэглэж ирсэн ба түүнээс болж зуух ба дулааны сүлжээ богино хугацаанд 
зэвэрч ашиглах боломжгүй болдог. Энэ байдлаас болж аймгуудад жил бүр зуух 
солих шаардлага гарч байдаг. Зуухнуудын суурилагдсан чадлын ашиглалт дунджаар 
60-70 хувь байдаг. Зуухны газрууд хэрэглэгчдийг халуун усаар хангадаггүй учраас 
хэрэглэгчид хувь хувьдаа цахилгаан халаагуур ашигладаг. 

1980 оны дундуур Өлгий, Ховд, Улаангом, Улиастай, Сайншанд, Зуунмод хотод 
хуучнаар ЗХУ-ын тусламжаар КЕ болон ДКВР маягийн уурын зуухтай дулааны станц 
бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем байгуулсан. 

Дулаан хангамжийн төвлөрсөн системтэй болон төвлөрсөн системгүй аймгийн 
төвүүдэд ажиллаж буй дунд ба бага чадлын зуухнууд үр ашгийн үзүүлэлт, байгаль 
орчинд үзүүлж нөлөөлөл, найдвартай ажиллагааны түвшнээр өнөөгийн шаардлагыг 
хангахгүй, ихээхэн хоцрогдсон байдалтай байгаа. Тухайлбал тэдгээр зуухны АҮК, 
дунджаар 40-45 хувь. Дулааны сүлжээгээр нэг Гкал дулаан түгээхийн тулд 650 кг 
нүүрс шатааж байгаа. Энэхүү үзүүлэлт нь орчин үеийн, өндөр үр ашигтай зуухтай 
харьцуулахад 2-2.5 дахин их байна. Тэр хэмжээгээр дулааны зардал өснө, агаарт хаях 
утаа нэмэгдэж байгаа. 

Аймаг бүрийн дулаан хангамжийн системүүд бүхэлдээ хэвийн ажиллаж чадахгүй 
болсон, дулааны сүлжээ, шугам хоолой хуучирсан, зэвэрсэн, дулаалгагүй болсон, 
дулаан хэрэглэгч байгууллагуудын дулааны зангилгаа, оруулгууд хэт хуучирсан, хянах 
хэмжүүр автоматжуулалт байхгүй зэрэг тоолж баршгүй олон олон бэрхшээл дутагдал 
байна. Энэ нь нэгэнт их нүүрс шатаан байж гаргасан дулаанаа хэрэглэгчдэд бүрэн 
дүүрэн хүргэж чадахгүй улмаар хэрэглэгчдийг хохироох шалтгаан болж байна.

 Аймгийн төвүүдэд гэр буюу хувийн орон сууцанд ашигладаг зуух болон пийшингийн 
үр ашгийн түвшнийг тогтоох, тэдгээрээс агаарт хаягдаж байгаа хорт хийн ялгарлыг 
тогтоох чиглэлээр ямар нэг том хэмжээний судалгаа хийж байгаагүй. Ерөнхийдөө 
тэдгээрийн үндсэн нөхцөл байдал нь Улаанбаатар хотынхтой адилхан. Аймгуудын 
хувьд хэрэглэж байгаа түлшний төрлөөр ялгаатай. Жишээлбэл, хангайн бүсийн 
аймгууд буюу Архангай, Булган аймагт айл өрхүүд гол төлөв мод түлнэ. Гэтэл Ховд 
аймгийн төв болон сумдад нүүрс, аргал түлдэг. Аймгийн төвүүдэд нэг тонн нүүрсний 
дундаж үнэ 50-105 мянган төгрөг байсан.

Зуухнуудад худгийн усыг боловсруулахгүй шууд хэрэглэж ирсэн ба түүнээс болж 
зуух ба дулааны сүлжээ богино хугацаанд зэвэрч ашиглах боломжгүй болдог. Энэ 
байдлаас болж аймгуудад жил бүр зуух солих шаардлага гарч байдаг. 
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Дулаан хангамжийн дунд чадлын системийн үр ашгийн түвшин доогуур байгаа гол 
шалтгааныг дурдвал:

1. Орон нутгийн төр захиргаа өөрийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж 
буй бага ба дунд чадлын дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх 
талаар идэвх сул.

2. Ихэнх аймаг нүүрсийг холоос (дунджаар 110-300 км) автомашинаар алдагдал 
ихтэй тээвэрлэж байгаагаас нүүрсний үнэ өндөр байна.

3. Аймаг, суурин газарт халуун усны систем байхгүй байна. Үүнээс болж халаалтын 
системд усны алдагдал үүсэж байна.

4. Аймгуудад дулаан хангамж, дулааны станцын чиглэлээр мэргэжсэн инженерийн 
тоо маш цөөн, 1-2 хүн, зарим аймаг бүр инженергүй байна. 

5. Эрчим хүчний салбарын, ялангуяа дулаан хангамжийн хөгжил, төлөвлөлтийг 
хариуцсан ажилтан нь гол төлөв техникийн бус, бүр инженерийн боловсролгүй 
хүмүүс байна. Техникийн өгөгдөл байхгүй учраас аймгийн эрчим хүчний 
урт хугацааны хөгжил гол төлөв төлөвлөлтгүй, түүний үр ашгийг дээшлүүлэх 
шийдэлгүй үлддэг.

6. Орон нутгийн дулаан хангамж хариуцсан компаниуд хэрэглэгчидтэй дулааны 
хэрэглээний төлбөрийн тооцоог дулааны тоолуур хэрэглэхгүй, “задгай”-гаар 
хийж байна. Энэ байдал нь хэрэглэгчдийг эрчим хүч хэмнэх сонирхолгүй 
болгодог.

7. Дулааны станц дээр сүлжээний ус боловсруулах төхөөрөмж байдаггүй. Энэ 
байдлын улмаас дулааны шугам хоолой зэврэх, бөглөрөх явдал газар авч улмаар 
дулааны станц, барилгын дотоод дулааны сүлжээний ажиллагааг доголдуулдаг.

Цаашдаа тухайн төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийг барих эсвэл шинэчлэхээс 
өмнө дулааны системтэй холбоотой техникийн зураг төсөл зохиох стандартыг илүү 
боловсронгуй болгоход анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.
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ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН 
ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

Архангай аймгийн цаг уур ба онцлог

Архангай аймаг нь Монгол орны Хангайн бүсийн төв хэсэгт оршдог 55.3 мянган 
км2 нутагтай, 19 сум, 99 багтай. Засаг захиргааны нэгж, хүн ам, малын тоогоор манай 
улсын томоохон аймгуудын тоонд орно. Аймгийн нийт нутгийн 67.6 хувийг бэлчээр, 
1.0 хувийг хадлангийн талбай, 0.4 хувийг тариалангийн талбай, 15.3 хувийг ой эзэлдэг. 
Манай улсын нийт ойн талбайн 7.0 хувийг тус аймаг эзэлдэг. Тус аймаг нийт 298 
тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсний 63.8 хувь нь хөдөө аж 
ахуй, 13.5 хувь нь аж үйлдвэр болон барилгын салбарт ногдож байна. Аймгийн бүх 
сум эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд бүрэн хамрагдаж, нийслэлээс 477 км алслагдсан 
аймгийн төв Цэцэрлэг хот нь хатуу хучилттай замаар Улаанбаатар хоттой холбогдсон. 

Архангай аймаг нь газар зүйн тогтцын хувьд бусад аймагтай харьцуулахад 
харьцангуй дулаан. Тухайлбал, 2010-2013 онд агаарын жилийн дундаж температур 
хамгийн багадаа -5.80С, хамгийн ихдээ 1.90С байжээ. 
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Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжийн системийн технологийн шинэчлэл ба 
эдийн засгийн үндэслэл

Архангай аймгийн цаг уур ба онцлог
 Архангай аймаг нь Монгол орны Хангайн бүсийн төв хэсэгт оршдог 55.3 мянган км2 нутагтай, 19 
сум, 99 багтай. Засаг захиргааны нэгж, хүн ам, малын тоогоор манай улсын томоохон аймгуудын тоонд 
орно. Аймгийн нийт нутгийн 67.6 хувийг бэлчээр, 1.0 хувийг хадлангийн талбай, 0.4 хувийг тариалангийн 
талбай, 15.3 хувийг ой эзэлдэг. Манай улсын нийт ойн талбайн 7.0 хувийг тус аймаг эзэлдэг. Тус аймаг 
нийт 298.0 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсний 63.8 хувь нь хөдөө аж ахуй, 
13.5 хувь нь аж үйлдвэр болон барилгын салбарт ногдож байна. Аймгийн бүх сум эрчим хүчний нэгдсэн 
сүлжээнд бүрэн хамрагдаж, нийслэлээс 477 км алслагдсан аймгийн төв Цэцэрлэг хот нь хатуу хучилттай 
замаар Улаанбаатар хоттой холбогдсон. 
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Эрчим хүчний эх үүсвэр. Аймгийн болон сум төвүүд бүгд Төвийн бүсний эрчим 
хүчний нэгдсэн системд (ТБЭХС) холбогдсон тул цахилгаан хангамж найдвартай. 
Тус аймгийн төв нь нүүрсээ 400 гаруй км зайд орших Баянтээгийн уурхайгаас авто-
машинаар тээвэрлэдэг учраас нэг тонн нүүрсний үнэ өндөр.

Нарны эрчим хүч. Газар нутгийн нэлээд хэсгийг ой эзэлдэг. Хангайн бүсийн хувьд 
нарны цацрагийн нягт 1400 кВт.ц/м2.жил. Архангай аймгийн нутаг дээр нарны эрчим 
хүчээр жилд 150 TВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх боломж бий.

Салхины эрчим хүч. Монгол орон нь салхины эрчим хүчний үлэмж нөөцтэй. Говь 
болон хээрийн бүс нутагт салхины жилийн дундаж хурд нь 4 м/с-ээс дээш байдаг. 
Монголын нутаг дэвсгэрийн 48 хувь нь салхины эрчим хүчийг ашиглах байгууламж 
барих “өндөр боломжтой” бүсэд хамаарна. Архангай аймгийн нутагт 350 МВт чадалтай 
салхины парк байгуулах нөөц бий. 

Газрын гүний эрчим хүч. Хангайн бүсэд газрын гүний дулааны урсгалын нягт 
54+-6 Вт/м2. Газрын гүний дулааныг ашиглах боломж их бий. Мөн Шивэрт мэтийн 
олон тооны халуун рашаан байгаа бөгөөд 2014 оноос Цэцэрлэг хотоос 7 орчим км зайд 
өрөмдлөг хийж халуун рашаан илрүүлсэн. Халуун рашааны халуун болон ундаргын 
хэмжээ одоогоор тогтоогдоогүй байгаа тул тус халуун рашааныг дулаан хангамжид 
ашиглах боломж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг судлах боломжтой. 

Усны эрчим хүч. Архангай аймгийн нутаг дээгүүр хойд ба урд Тамир, Хүнүй зэрэг 
голууд урсдаг ба тэдгээр нь 280 МВт чадал гаргаж, жилд 260 сая кВт.ц цахилгаан 
эрчим хүч үйлдвэрлэх нөөцтэй.ЦЭ

Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжийн төлөв байдал цэрлэг хотын дулаан

Архангай аймаг нь Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системд холбогдсон 
тул цахилгаан хангамж найдвартай. 2021 он хүртэл Цэцэрлэг хот төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн системгүй байгаа халаалтын зуухнууд болон дулааны сүлжээ нь 100 
хувь хувийн өмч. Цэцэрлэг хотод бага чадлын усан халаалтын 10 зуухны газар 
ажиллаж хэрэглэгчдийг дулаанаар хангаж байна. Зуухны газруудад (Boiler houses) 
суурилагдсан зуухнууд нь стандартын шаардлага хангахгүй болсон, тэдгээрийн ашигт 
үйлийн коэффициент маш бага, 45-55 хувиас хэтрэхгүй байгаа. Технологийн хувьд 
хоцрогдсон, нүүрсийг түүхий байдлаар шууд шатаадаг, сүлжээний ус боловсруулах, 
утаа шүүх тусгай төхөөрөмжгүй. 

БНСУ-ын Засгийн газрын буюу “ЭКСИМ” банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд 
Монгол Улсын 10 аймагт “Төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулах” төсөл хэрэгжүүлж 
байна. Энэ хүрээнд Архангай, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Дундговь,  
Завхан, Өвөрхангай, Төв, Хэнтий аймгуудад дулааны станц барьж, Сүхбаатар аймгийн 
дулааны станцын хүчин чадлыг өргөтгөх юм. Цэцэрлэг хотод дэвшилтэт технологийн 
дулааны станц, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ баригдахаар болсон ба хэрэглэгчдийг 
найдвартай дулааны эрчим хүч, хэрэгцээний халуун усаар тогтмол хангагдана.

Ус халаах цахилгаан халаагуурын ЦЭХ-ний ашиглалтын зардал өндөр, кВт.ц-ийн 
үнэ дунджаар 20000 төгрөг байдаг ч хэрэглэгчид хүлээцтэй ханддаг. Сэргээгдэх эх 
үүсвэрээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүч нь усан халаалтыг ногоон болгох үйлсэд 
хувь нэмэр оруулж чадах боловч ойрын үед ЦЭХ-ний зардлыг бууруулах талаар 
бодитой ажил хийх магадлал бага байна. 
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Эрчим хүчний үнэ тариф

Дулааны үнийг аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл баталдаг. Нийгмийн 
болон орон сууцны хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг цахилгаан тоолуур 
ашиглан хийж байгаа. Шөнийн цагуудын цахилгаан эрчим хүчний үнийг мэдэгдэхүйц 
хэмжээгээр бууруулах, харин ажлын бус цагуудын цахилгаан ачааллыг багасгах 
зорилгоор үнийг нь өсгөх аргыг хэрэгжүүлэхийн тулд тарифын ялгавартай тоолуур 
ашиглаж байна. 

Цахилгаан эрчим хүчний тариф

Хүснэгт 12. Цахилгаан эрчим хүчний үнэ, НӨАТ-гүй, 2019 он

№ Хэрэглэгчийн ангилал
тариф, төг/кВт.ц

06-17 хүртэл 17-22 хүртэл 22-06 хүртэл

1 Аж ахуй нэгж байгууллага 164.38 245.68 112.98

2 Айл өрх 140.18 112.98

Эх сурвалж: Архангай аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, 2019

Дулааны тариф

• Орон сууцны хувьд төлбөрийг айл бүрийн ашигтай талбайн хэмжээгээр, нэг 
метр квадрат талбайн дулааны НӨАТ-гүй үнэ: 810.0 төг/м2 байгаа.

• Аж ахуйн байгууллагын хувьд төлбөрийг барилгын эзлэхүүний хэмжээгээр, нэг 
метр куб эзлэхүүний НӨАТ-гүй үнэ: 2044 төг/м3.

2016 оны байдлаар аймгийн төвийн нийт өрхийн 19 хувь нийтийн орон сууцанд 
амьдарч байна. Сүүлийн жилүүдэд гэр хорооллын айлууд нүүрс түлдэг болсон. Ихэнх 
айл бага оврын байшинд амьдардаг. Иргэдийн амины орон сууцны дундаж талбай 50 
м.кв байна. Нийтийн орон сууцанд амьдардаг иргэд дулааны үнийг дулааны эрчим 
хүчний бодит хэрэглээг үндэслэн төлөхийн оронд сууцны талбай хэмжээгээр тогтмол 
төлбөр төлдөг учраас тэд төдийлөн хэмнэх сонирхолгүй байдаг.

Тус аймгийн төвийн дулаан хангамжийн зуухны газруудад оршиж буй дутагдал, 
бэрхшээлүүд:

• Зуухнууд хэт хуучирсан, технологийн хувь хоцрогдсон.

• Дулааны салбар шугам болон барилгын халаалтын дотор систем маш муудсан.

• Шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа хангалтгүй, агаарын 
бохирдлыг багасгах талаар хангагч хувийн компанийн сонирхол, оролцоо, 
санхүүгийн чадавх сул.

• Нүүрсний үнэ өндөр. 

• Мэргэжлийн боловсон хүчний хангамж, чадавх сайн биш.

• Дулаан хангамжийн системийг (үүсгүүр, дулааны сүлжээ, салбар шугамууд) 
бүхэлд нь хувьчилсан зэрэг орно.

Дулааны ачааллын өсөлтийн хандлагыг аймгийн хүн амын өсөлттэй уялдуулан 
боловсруулсан хөгжлийн төлөвлөгөө, ДНБ, орон сууцны фондын хэмжээнд тулгуурлан 
тооцсон болно. Архангай аймгийн удаан хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөнд дурдсан 
заалтууд хэрэгжих тохиолдолд эрчим хүчний хэрэгцээ 2020 онд 1.5, 2030 онд 3 дахин 
өсөх магадлал байна. Архангай аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд Цэцэрлэг хотын 
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дулааны тооцоот ачаалал 2016-2030 онд хэрхэн нэмэгдэхийг тооцсон байна. Түүнийг 
графикаар зураг 14-д үзүүлэв22.

Зураг 14. Цэцэрлэг хотын дулааны ачааллын өсөлтийн таамаг

Архангай аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу төвлөрсөн дулаан хангамжид 
холбогдсон орон сууцны хороолол тодорхой хугацааны дараа баригдана. Энэ арга 
хэмжээ нь Монгол Улсын бусад хотын хөгжлийн чиг хандлагатай нийцэж байгаа 
хэдий ч шаардлагатай техник эдийн засгийн үндэслэл, урт хугацааны өгөөжийн 
хувьд аймгийн урт хугацааны төлөвлөгөөг дахин харж үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, хот 
төлөвлөлт нь төвлөрсөн дулаан хангамжийн дэд бүтцийн зардал, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх тул орон сууцны хорооллын иргэдэд түгээх дулааны зардал нэмэгдэх тал 
байж болзошгүйг харгалзан үзэх хэрэгтэй байна. 

 Хүснэгт 13. Цэцэрлэг хотын цаг уурын нөхцөл ба тооцоонд хэрэгтэй бусад өгөгдөл

1 Гадна агаарын халаалтын тооцоот температур -290С

2 Халаалтын улирлын дундаж гадна агаарын 
температур

-5.20С

3 Халаалтын улирлын үргэлжлэх хугацаа 5,870 цаг
4 Ашиглах нүүрс Баянтээг
5 Нүүрсний илчлэг, ккал/кг 3430
6 Нүүрсний үнэ 105,000,0 Жил бүр 1000 төгрөгөөр өснө гэж тооцов
7 Нүүрсний жилийн хэрэглээ, тн 11,500
8 СО2 ялгарал, тн 16,000 

9 Дулаан хангамжийн системд ажиллагсдын 
сарын дундаж цалин

450,000.0 Жилд 10 хувиар нэмэгдэнэ.

10 Дулаан хангамжийн системд ажиллагсдын тоо 110

 Эх үүсвэр: Архангай аймгийн статистикийн газар, 2016

Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжийг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар хөгжүүлэх 
боломжид:

1. Нүүрсний үнэ өндөр байдаг бэрхшээлийг харгалзан эрчим хүчний альтернатив эх 
үүсвэрт (халуун рашаан, цахилгаан эрчим хүч, газрын гүний дулаан) суурилсан 
дулаан хангамжийн систем байгуулах үндэслэл боловсруулж хэрэгжүүлэх.

2. Хэрэглэгчид өөртөө цахилгаан халаагуур ашиглан халуун ус гарган авч буй 
одоогийн хувилбарыг хэвээр үлдээх. Ингэснээр халуун ус хангамжийн нүсэр 
систем хэрэггүй болж хөрөнгө оруулалтын зардал хэмнэгдэх болно.

22 Архангай аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх төлөвлөгөө 
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3. Хэрэглэгчдийн доторх ба гаднах дулааны шугамын байдалд үнэлгээ өгч муудсан 
хэсгийг дулаан хангамжийн системийн шинэчлэлийн хүрээнд солих.

4. Дулааны станцууд дээр сүлжээний ус боловсруулах орчин үеийн төхөөрөмж 
суурилуулж усны чанарт тавих хөндлөнгийн хяналтыг бий болгох.

5. Хуучин барилгуудыг нормын хэмжээнд хүртэл ээлж дараалалтай нэмж дулаалах

6. Бүх хэрэглэгчид дулааны тоолуур суурилуулж ашиглах.

7. Орон нутгийн захиргаа болон дулаан хангамжийн байгууллагуудад “Хотын 
төвлөрсөн дулаан хангамж”-ийн мэргэжлийн инженерүүд ажиллуулах зэрэг 
багтана.

Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ногоон технологи 
нэвтрүүлэх эдийн засгийн тооцоо, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

Дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, улмаар ногоон технологи нэвтрүүлэх 
үйл ажиллагаа нэг зэрэг биш, үе шаттай явагдах учраас техникийн шинэчлэлийн 
төсөл нь нэг биш хэд хэдэн хувилбартай байхаар сонгов. Санал болгож буй хувилбар 
бүрийн хувьд эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөжийн тооцоо хийж үр дүнг 
нэгтгэн үзүүлэв.

Санал болгож буй технологийн шинэчлэлийн хувилбарууд: 

1. АҮК 75%-иас дээш зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем байгуулах.

2. АҮК 85%-иас доошгүй, ЭБД-ын зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
систем байгуулах.

3. ДХС-д холбогдсон барилгуудыг дулаалах, дулааны тоолуур нэвтрүүлэх.

4. Хэрэглэгч халуун усны хэрэгцээгээ нарны коллектор ашиглан хангах.

Арга технологи бүрийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг дор дэлгэрэнгүйгээр харуулав.

а) 75-аас дээш АҮК-тэй зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем 
байгуулах

Одоо ажиллаж буй бага чадлын усан халаалтын зуухнуудыг зогсоож оронд нь 
дулааны станц барьж, хэрэглэгчдийг дулааны нэгдсэн сүлжээнд холбоно. Энэхүү 
хувилбарын хувьд өөр бусад, тухайлбал хэрэглэгчдийн барилга дулаалах, дулааны 
тоолуур нэвтрүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний үүсвэр ашиглах зэрэг асуудлыг тусгаагүй 
болно. Зөвхөн дулааны станц ба дулааны сүлжээ байгуулахад шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалт, эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөжийн тооцоо хийсэн, үр дүнг 
хүснэгт 14-т үзүүлэв. 
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Хүснэгт 14. 75 хувиас дээш АҮК-тай зуух бүхий ТДХ-ийн систем байгуулах хөрөнгө оруулалт,  

эдийн засаг, байгаль орчны үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн

 Он  2016 2020 2024 2027 2030

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 10 14 18 21 24

Дулааны үүсгүүрийн чадал МВт 25 25 25 25 25

ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэл ГВт.ц 33.2 46.5 59.77 69.74 79.7

75 хувийн АҮК-тай зуух бүхий ДС

Зуухны АҮК % 60 75 75 75 75

Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.тн 12.62 14.13 18.17 21.19 24.22

Дулааны станц, дулааны сүлжээний 
нийт хөрөнгө оруулалт сая.төг 0.0 17500.00 0.0 0.0 0.0

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 715.39 2442.05 2720.17 2928.86 3137.65

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
өөрийн өртөг

мян.төг
/МВт.ц 21.54 52.53 45.51 42.00 39.37

CO2-ын жилийн ялгарал мян.тн 
СО2 17.7 19.8 25.4 29.7 33.9

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 391.1 438.0 563.1 657.0 750.9

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 17.7 19.8 25.4 29.7 33.9

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 75.7 84.8 109.0 127.2 145.3

Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 32.8 36.7 47.2 55.1 63.0

Зураг 15. Жижиг зуухнууд ба том чадлын зуухны (75%) нүүрсний жилийн хэрэглээ

Халаалтын жижиг зуухнуудыг зогсоож 75%-иас дээш АҮК-тэй томоохон чадлын 
зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем байгуулснаар хотын нүүрсний 
жилийн хэрэглээ 2030 онд 16 мянган тонноор, хүлэмжийн хийн ялгарал 21.8 мян.
тонноор тус тус буурч байна. 2017-2030 онд нийт 160 мян.тонн нүүрс хэмнэгдэх болно. 
Дулаан үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг 45-50 мянган төгрөг байхаар байна.

б) Дулаан хангамжийн системийг иж бүрэн шинэчлэх замаар үр ашгийг 
дээшлүүлэх, ногоон технологид шилжүүлэх

Одоо ажиллаж буй олон жижиг зуух нь бүх үзүүлэлтээр өнөөгийн шаардлагад 
нийцэхгүй байгаа. Тийм учраас ойрын үед шинэчлэх шаардлагатай. ЭБД-ын зуух 
бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн болон байгаль 
орчны үр ашгийн тооцоо хийж зарим үр дүнг хүснэгт 15-д үзүүлэв. 
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Хүснэгт 15. ЭБД-ын зуух бүхий ТДХ систем байгуулах хөрөнгө оруулалт,  
эдийн засаг, байгаль орчны үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн 

 Он 2017 2020 2024 2027 2030

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 10 14 18 21 24

Дулааны үүсгүүрийн чадал МВт 25 25 25 25 25

ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэл МВт.ц 33207.4 46490.4 59773.4 69735.6 79697.8

ЦЭХ-ний үнэ төг/кВт.ц 145 149 153 156 159

ЭБД-ын зуух бүхий ТДХ систем

Зуухны АҮК % 50 85 85 85 85

Дулааны станц, дулааны сүлжээний нийт 
хөрөнгө оруулалт сая.төг 0.0 23750 0.0 0.0 0.0

Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.тн 16.7 13.7 17.6 20.6 23.5

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 804.9 2966.8 3244.5 3452.8 3661.1

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
өөрийн өртөг мян.төг./МВт.ц 24.2 63.8 54.3 49.5 45.9

 Хүлэмжийн ба хорт хийн ялгарал

CO2-ын жилийн ялгарал мян.тн СО2 23.31 19.20 24.68 28.80 32.91

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 516.22 127.54 163.97 191.30 218.63

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 23.31 5.76 7.41 8.64 9.87

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 99.91 8.23 10.58 12.34 14.11

Тус арга хэмжээг авснаар нүүрсний жилийн хэрэглээ хэрхэн буурахыг дор графикт үзүүлэв.

Зураг 16. Жижиг зуухнууд ба том чадлын ЭБД-ын зуухны нүүрсний жилийн хэрэглээ

ЭБД-ын 85 хувийн АҮК-тай зуух бүхий дулааны станц байгуулснаар ирээдүйд буюу 
2030 онд нүүрсний жилийн хэрэглээ 16,500 тонноор, CO2 ялгарал 22.4 тонноор буюу 
41 хувиар буурахаар байна. Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг 
дунджаар 50-64 мянган төгрөгийн хооронд байхаар байна.

в) ЭБД-ын зуух бүхий дулаан хангамжийн системд холбогдсон зарим 
барилгыг дулаалах

Дулаан хангамжийн системд холбогдсон барилгыг дулаалах, тоолуур ашиглах 
замаар хэрэглэгчийн дулааны хэрэглээг тодорхой хувиар бууруулах үйл ажиллагааны 
зардал, эдийн засгийн болон байгаль орчны үр ашгийн тооцоог хийв. Тооцооны зарим 
үр дүнг хүснэгт 16-д үзүүлэв. 
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Хүснэгт 16. Барилгыг дулаалах, тоолуур ашиглах үйл ажиллагааны үр ашгийн тооцооны үр дүн

 Он 2016 2020 2024 2027 2030

Дулааны алдагдлын бууралт % 0 6 14 20 26

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 10.0 13.2 15.5 16.8 17.8

ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэл МВт.ц 33.20 43.70 51.40 55.78 58.97

ЦЭХ-ний үнэ төг/кВт.ц 145 149 153 156 159

ЭБД зуух бүхий ДС

Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.тн 16.65 12.89 15.16 16.46 17.40

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 804.9 972.0 2845.2 3452.3 3660.4

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
өөрийн өртөг мян.төг./МВт.ц 24.2 22.2 55.3 61.9 62.1

Хүлэмжийн ба хорт хийн ялгарал

CO2-ын жилийн ялгарал мян.тн СО2 23.3 18.0 21.2 23.0 24.4

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 0.5 119.9 141.0 153.0 161.8

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 13.1 15.9 17.8 19.3

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 0.1 7.7 9.1 9.9 10.4

Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 0.0 33.5 39.4 42.8 45.2

Тус арга хэмжээг авснаар нүүрсний жилийн хэрэглээ хэрхэн буурахыг дор графикт 
үзүүлэв.

Зураг 17. Цэцэрлэг хот ТДС-д ЭБД-ын зуух ашиглаж, дулааны тоолуур,  
барилга дулаалах арга хэмжээ авах үеийн нүүрсний хэрэглээний бууралт

 
ЭБД-ын зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон зарим 

барилгыг дулаалснаар 2030 онд нүүрсний хэрэглээ 22.6 мянган тонноор, ирэх 12 жилд 
нийт 203.0 мян тонн нүүрс хэмнэх болно. Дулааны томоохон хэрэглэгчдэд дулааны 
тоолуур суурилуулж тооцоонд ашигласнаар дулааны хэмнэлт 10 орчим хувиар нэмэгдэх 
болно.

г) Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах талаар дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх зардал, үр ашгийн тооцоо

Цэцэрлэг хотод 2015 оны байдлаар 483 мянган метр куб эзлэхүүнтэй барилга 
жил тутам 25.7 мянган Гкал дулаан хэрэглэж байгаа. Жил бүр тодорхой хэмжээний 
барилгыг дулаалахад нүүрсний хэрэглээ хэрхэн буурахыг тооцож үр дүнг хүснэгт 17-д 
үзүүлэв.
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Хүснэгт 17. Барилга дулаалах үеийн зардал ба нүүрсний хэрэглээний бууралтын тооцооны үр дүн

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2017 2020 2025 2030

Дулааны тооцоот ачаалал Гкал/ц 11 14 19 24

Барилгын халаалтын нийт эзлэхүүн мян.м3 623.6 793.7 1077.1 1360.5

2015 оноос өмнө баригдсан барилгуудын эзлэхүүн мян.м3 483 483 483 483

2015 оноос хойш баригдсан буюу баригдах 
барилгуудын эзлэхүүн мян.м3 140.6 310.7 594.1 877.5

Барилгын дулааны жилийн нийт алдагдал (хэрэглээ) мян.Гкал 33.2 42.3 57.4 72.5

Стандарт утгаас хэтрэх алдагдлын хэсэг мян.Гкал 13.3 16.9 22.9 29.0

Хуучин барилгуудын дулааны жилийн нийт алдагдал мян.Гкал 25.7 25.7 25.7 25.7

Хуучин барилгын стандартын утгаас давсан 
алдагдлын хэсэг мян.Гкал 9.0 9.0 9.0 9.0

Дулааны алдагдал бууруулах хувийн өсөлт % 5.6 14.0 28.0 42.0

Барилгын дулааны алдагдлын бууралт мян.Гкал 0.5 1.3 2.5 3.8

Дулаалах шаардлагатай барилгын эзлэхүүн мян.м3 27.0 67.6 135.2 202.9

Нүүрсний хэрэглээний бууралт мян.тонн 0.2 0.6 1.2 1.8

ХХЯ-ын бууралт мян.тонн CO2 0.3 0.8 1.7 2.5

2015 оноос өмнө баригдсан хуучин барилгуудыг дулаалах замаар дулааны 
алдагдлыг нь стандартын хэмжээнд хүргэж бууруулахаар тооцсон. Барилгын дулааны 
алдагдлыг 2030 он гэхэд 40 хувь бууруулахын тулд 203 мянган метр куб эзлэхүүнтэй 
барилгыг нэмж дулаалах хэрэгтэй бөгөөд 1.62 тэрбум төгрөг шаардлагатай болно. Энэ 
үед хүлэмжийн хийн ялгарал 2.45 мянган тонноор буурна. 

д) Нарны халаагуурын өртөг ба эрчим хүчний хэрэглээний тооцооны үр дүн

 Цэцэрлэг хотын нэлээд хэрэглэгч халуун усны хэрэгцээгээ агшин зуурын цахилгаан 
халаагуураар хангаж байгаа ба зардал өндөр байдаг. Зардлыг хямдруулах, байгаль 
орчныг хамгаалах зорилгоор нарны халаагуур хэрэглэхээр сонгов. Гэхдээ цахилгаан 
халаагууртай хослуулах нь зүйтэй. Өвлийн улиралд нарны цацрагийн нягт бага болдог. 

Хүснэгт 18. Нарны халаагуурын чадал ба эрчим хүчний хэмнэлтийн тооцооны зарим үр дүн

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

Айлын тоо 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Халуун усны хоногийн 
хэрэглээ, л 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

Хоногийн дулааны 
хэрэглээ, кВт.ц/хоног 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5

Дулааны сар бүрийн 
хэрэглээ, кВт.ц/сар 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186 4186

Нарны сарын днудаж 
цацраг, МДж/м2.сар 190.0 264.0 411.0 526.0 632.0 670.0 647.0 602.0 442.0 321.0 194.0 161.0

Нарны коллекторын 
дулааны бодит гаргалт, 
кВт.ц/м2. өдөр

1.4 2.0 3.1 3.9 4.7 5.0 4.8 4.5 3.3 2.4 1.4 1.2

Суурилуулах 
коллекторын тоо 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0

Нарнаас хоногт авах 
дулаан, кВт.ц/хоног 40.9 56.8 88.4 113.1 135.9 144.1 139.1 129.5 95.0 69.0 41.7 34.6

Коллекторын сард 
гаргах дулаан,  
кВт.ц/сар

1226 1703 2651 3393 4077 4322 4174 3884 2851 2070 1251 1038
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Нарны халаагуур хэрэглэснээр (15 айлын нэг иж бүрдлийн хувьд) жилд 5.4 тонн 
нүүрс хэмнэж СО2-ын ялгарлыг 7.3 тонноор бууруулах болно. Мөн жил бүр 62 мянган 
төгрөг хэмнэнэ.

Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжийг ногоон технологид шилжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт ба байгаль орчны үр өгөөжийн тооцооны зарим үр дүн

Цэцэрлэг хотын хувьд 2019 оноос төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем байгуулах 
төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. Шинээр барих дулааны станцыг үр ашиг өндөртэй, байгаль 
орчинд ээлтэй байх шаардлага хангасан түвшинд барих хэрэгтэй. Байгаль орчин, 
агаарыг харьцангуй бага бохирдуулдаг зуух сонгох нь чухал. Бид хөгжлийн өнөөгийн 
түвшинд нүүрсийг эргэх буцлах давхаргаар шатаадаг (ЭБД) зуухнууд сонгох зүйтэй 
гэж тооцоо хийсэн байгаа.

Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд дараах 
ногоон технологиудыг тусгаж хэрэгжүүлэх боломжтой гэж судалгааны баг үзсэн болно. 
Тэдгээр технологи, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт бий 
болох эдийн засаг болон байгаль үр өгөөжийг хүснэгт 21-д үзүүлэв.

Хүснэгтэд үзүүлсэн технологиудыг эдийн засгийн чадавх, техникийн болон боловсон 
хүчний нөөц зэрэгтэй уялдуулан нэг зэрэг, эсвэл ээлж дарааллаар нэвтрүүлж болно. 
Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжид дээр дурдсан хэмжээг (Өндөр үр ашигтай, ЭДБ-
ын зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем байгуулах, хуучин барилгуудыг 
дулаалах, дулааны тоолуурууд ашиглах, халуун усны нар ба цахилгаан халаагуурын 
иж бүрдлийг барих болон дулааны сэргээгдэх үүсгүүр нэвтрүүлэх) хэрэгжүүлэх 
тохиолдолд 34 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй бөгөөд 13 жилийн дараа 
2017-2030 онд 203 мянган тонн нүүрс хэмнэж хүлэмжийн хийн ялгарал 276 орчим 
мянган тонноор буурах болно.

Хүснэгт 19. Цэцэрлэг хотын дулаан хангамжид ногоон технологи нэвтрүүлэхэд  
шаардлагатай хөрөнгө оруулалт ба бий болох байгаль орчны үр өгөөж

№
Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ

Хөрөнгө 
оруулалт, 
сая төг

 Нүүрсний жилийн хэрэглээний бууралт, мян.тонн 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Бууралтын 
хувь

1
Нүүрсний зуухыг 
шинэчилж үр ашгийг 50-
75% хүртэл өсгөх

17500.0 7.9 8.5 9.2 9.7 10.4 11.1 11.8 12.4 39.0

2 Хуучин барилгуудыг нэмж 
дулаалах 2030.0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.1 1.2 1.8

3 Дулааны тоолуурууд 
нэвтрүүлэх 120.0 3 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 15.0

4 Үр ашиг өндөртэй  
ЭБД-ын зуух ашиглах 23750.0 8.2 8.9 9.6 10.3 10.9 11.6 12.4 13 41.0

5
Үр ашиг өндөр ЭБД-ын 
зуух ашиглах, хуучин 
барилгуудыг дулаалах

25400.0 8.5 9.4 10.4 11.5 12.5 13.6 14.8 16.0 50.6

6

Халуун усны нар ба 
цахилгаан халаагуур бүхий 
50 систем байгуулах (15 
айл-нэг систем)

2000.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 65.0

Тайлбар: 2030 он хүртэл нийт 203 мян.метр куб барилга стандартын хэмжээнд хүртэл дулаална.

Мөн хотын агаар дахь хорт хийн агууламж бараг байхгүй болно. Хөрөнгө оруулалтын 
тооцоонд нэг бүр нь 1 МВт чадалтай 3 дулааны насос, 2 цахилгаан бойлер, метан хийн 
5 зуух барих зардал шингэсэн болно.
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БУЛГАН ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН 
ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

Булган хотын цаг уур ба онцлог

Тус аймаг нь Монгол орны Хангайн бүсийн хойд хэсэгт оршдог 48.7 мянган км2 
нутагтай, 16 сум, 75 багтай. Аймгийн нийт нутгийн 51 хувийг бэлчээр, 2.3 хувийг 
хадлангийн талбай, 1.5 хувийг тариалангийн талбай, 39.1 хувийг ой эзэлдэг. Манай 
улсын нийт ойн талбайн 11.8 хувийг тус аймаг эзэлдэг. Тус аймаг нийт 249.3 тэрбум 
төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсний 65.9 хувь нь хөдөө аж ахуй, 
15.3 хувь нь аж үйлдвэр, барилгын салбар, 11.9 хувь нь бусад үйлчилгээний салбарт 
тус тус ногдож байна. Аймгуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.3 хувийг тус аймагт 
үйлдвэрлэдэг. Аймгийн бүх сум эрчим хүчний сүлжээнд бүрэн хамрагдсан. Нийслэлээс 
336 км алслагдсан. Аймгийн төв Булган хот Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай 
замаар холбогдсон. 

42

Булган хотын дулаан хангамжийн системийн технологийн шинэчлэл ба эдийн 
засгийн үндэслэл

Булган хотын цаг уур ба онцлог
 Тус аймаг нь Монгол орны Хангайн бүсийн хойд хэсэгт оршдог 48.7 мянган км2 нутагтай, 16 
сум, 75 багтай. Аймгийн нийт нутгийн 51.0 хувийг бэлчээр, 2.3 хувийг хадлангийн талбай, 1.5 хувийг 
тариалангийн талбай, 39.1 хувийг ой эзэлдэг. Манай улсын нийт ойн талбайн 11.8 хувийг тус аймаг 
эзэлдэг. Тус аймаг нийт 249.3 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсний 65.9 хувь 
нь хөдөө аж ахуй, 15.3 хувь нь аж үйлдвэр, барилгын салбар, 11.9 хувь нь бусад үйлчилгээний салбарт 
тус тус ногдож байна. Аймгуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.3 хувийг тус аймагт үйлдвэрлэдэг. 
Аймгийн бүх сум эрчим хүчний сүлжээнд бүрэн хамрагдсан. Нийслэлээс 336 км алслагдсан. Аймгийн төв 
Булган хот Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар холбогдсон. 



Монгол Улсын хот суурин газрын дулаан хангамжийн системд ногоон технологи нэвтрүүлэх боломжууд

49

Аймгийн эрчим хүчний эх үүсвэр. Аймгийн болон сум төвүүд бүгд ТБЭХС-д 
холбогдсон, цахилгаан хангамж найдвартай. Тус аймгийн төв нь нүүрсээ 100 км зайд 
орших Эрээний уурхайгаас автомашинаар тээвэрлэдэг учраас нүүрсний үнэ харьцангуй 
хямд байх магадлалтай, гэхдээ нэг тонн нүүрсний үнэ өндөр. 

Нарны эрчим хүч. Газар нутгийн нэлээд хэсэг нь ой эзэлдэг. Хангайн бүсийн 
хувьд нарны цацрагийн нягт 1400 кВт.ц/м2. Булган аймгийн нутаг дээр нарны эрчим 
хүчээр жилд 130 TВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх боломж бий гэж судлаачид 
тогтоосон байна.

Салхины эрчим хүч. Монгол орон нь салхины эрчим хүчний үлэмж нөөцтэй. 
Монголын нутаг дэвсгэрийн 48 хувь нь салхины эрчим хүчийг ашиглах байгууламж 
барих “өндөр боломжтой” бүсэд хамаарна. Булган аймгийн нутагт 315 МВт чадалтай 
салхины парк байгуулах нөөц бий. 

Усны эрчим хүч. Монгол орны голуудын эрчим хүч үйлдвэрлэх нөөц нь 6417.7МВт. 
Булган аймагт Эгийн гол, Орхон гол зэрэг том, жижиг олон гол бий. Тэдгээр нь 880 
МВт чадал үүсгэж жилд 7600 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх нөөцтэй. 
Ойрын үед Эгийн гол дээр 315 МВт, Орхон гол дээр 100 МВт чадалтай УЦС байгуулна. 

Газрын гүний эрчим хүч. Хангайн бүсэд газрын гүний дулааны урсгалын нягт 
52Вт/м2 байдаг.

Булган хотын дулаан хангамжийн төлөв байдал 

Саяхан болтол Булган хотыг бага чадлын 6 усан халаалтын зуухны газар дулаанаар 
хангаж байсан. 2014 онд тус бүр нь 14 МВт чадалтай 2 зуух бүхий дулааны станц ба 
дулааны сүлжээний баригдаж төвлөрсөн дулаан хангамжийн системтэй болсон, 2017 
оноос ажиллаж эхэлсэн. 

Эрчим хүчний үнэ тариф

Дулааны үнийг аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл баталдаг. Нийгмийн 
болон орон сууцны хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг цахилгаан тоолуур 
ашиглан хийж байгаа. Шөнийн цагуудын цахилгаан эрчим хүчний үнийг мэдэгдэхүйц 
хэмжээгээр бууруулах, харин ажлын бус цагуудын цахилгаан ачааллыг багасгах 
зорилгоор үнийг нь өсгөх аргыг хэрэгжүүлэхийн тулд тарифын ялгавартай тоолуур 
ашиглаж байна.

ЦЭХ-ний үнэ тариф

Хүснэгт 20. Цахилгаан эрчим хүчний үнэ, НӨАТ-гүй, 2019 он

№ Хэрэглэгчийн ангилал
тариф, төг/кВт.ц

06-17 хүртэл 17-22 хүртэл 22-06 хүртэл
1 Аж ахуй нэгж байгууллага 164.38 245.68 112.98
2 Айл өрх 140.18 112.98

Эх сурвалж: Архангай аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, 2019

Дулааны үнэ тариф: 

1. Орон сууцны хувьд төлбөрийг айл бүрийн ашигтай талбайн хэмжээгээр, нэг 
метр квадрат талбайн дулааны НӨАТ-гүй үнэ: 330.0 төг/м2.

2. Аж ахуйн байгууллагын хувьд төлбөрийг барилгын эзлэхүүний хэмжээгээр, нэг 
метр куб эзлэхүүний НӨАТ-гүй үнэ: 1500 төг/м3.



50

Дулааны тоолуургүй учраас хэрэглэгчид дулааныг хэмнэх сонирхол бага.

Аймгийн төвийн халаалтын зуухны газруудын байгаль орчин болон иргэдийн 
эдийн засгийн чадавхад сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлс:

• Зуухнууд хэт хуучирсан, технологийн хувь хоцрогдсон байдал

• Шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа сайн биш

• Дулааны салбар шугам болон барилгын халаалтын дотор систем маш муудсан 
зэрэг хүндрэлүүд гардаг.

Булган аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд аймгийн төвийн дулаан ачаалал 2016-2025 
онд хэрхэн нэмэгдэх талаар дурдсан байгаа. Ачааллын өсөлтийг графикаар зураг 18-д 
үзүүлэв. 2025 онд дулааны тооцоот ачаалал 25 МВт болно.

Зураг 18. Булган хотын дулааны ачааллын өсөлтийн таамаг

Тооцоонд ашигласан үндсэн тоон үзүүлэлтийг хүснэгт 21-т харууллаа. 

Хүснэгт 21. Дулаан хангамжийн тооцоонд шаардлагатай зарим гол үзүүлэлт

1 Гадна агаарын халаалтын тооцоот 
температур -340С

2 Халаалтын улирлын дундаж гадна агаарын температур -6.10С

3 Халаалтын улирлын үргэлжлэх хугацаа 5100 цаг

4 Нүүрсний уурхайн тээврийн зай, км 100

5 Ашиглах нүүрс Эрээн

6 Нүүрсний илчлэг, ккал/кг 3250

7 Тээврийн зардал шингэсэн нүүрсний үнэ 70,000,0 Жил бүр 1000 төгрөгөөр 
нэмэгдэнэ гэж тооцов 

8 Дулаан хангамжийн системд ажиллагсдын  
сарын дундаж цалин 550,000.0 Жилд 10 хувиар нэмэгдэнэ 

9 Дулаан хангамжийн системд ажиллагсдын тоо 100

10 Цахилгаан эрчим хүчний үнэ 145.0 Жил бүр 2 төгрөгөөр нэмэгдэнэ 

Булган хотын дулаан хангамжийг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар хөгжүүлэхийн тулд:

1. Нүүрс шатаах дэвшилтэд технологи болох ЭБД-ын зуух нэвтрүүлэх

2. Хотын дулаан хангамжийн төвлөрсөн системийн хамрах хүрээг өргөтгөх

3. Эрчим хүчний альтернатив эх үүсвэрт (халуун рашаан, цахилгаан эрчим хүч, 
газрын гүний дулаан) суурилсан дулаан хангамжийн систем байгуулах үндэслэл 
боловсруулж хэрэгжүүлэх
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4. Хэрэглэгчдийн доторх ба гаднах дулааны шугамын байдалд үнэлгээ өгч муудсан 
хэсгийг дулаан хангамжийн системийн шинэчлэлийн хүрээнд солих

5. Дулааны станцууд дээр сүлжээний ус боловсруулах орчин үеийн төхөөрөмж 
суурилуулж усны чанарт тавих хөндлөнгийн хяналтыг бий болгох

6. Хуучин барилгуудыг нормын хэмжээнд хүртэл ээлж дараалалтай нэмж дулаалах

7. Бүх хэрэглэгчид дулааны тоолуур суурилуулж ашиглах.

Булган хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ногоон технологи 
нэвтрүүлэх эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөж

Дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, улмаар ногоон технологи нэвтрүүлэх 
үйл ажиллагаа нэг зэрэг биш, үе шаттай явагдах учраас техникийн шинэчлэлийн 
төсөл нь нэг биш хэд хэдэн хувилбартай байхаар сонгов. Санал болгож буй хувилбар 
бүрийн хувьд эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөжийн тооцоо хийж үр дүнг 
нэгтгэн үзүүлэв.

Санал болгож буй технологийн шинэчлэлийн хувилбарууд: 
• ЭБД-ын зуух бүхий дулааны станцтай төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем 

байгуулах

• Томоохон хэрэглэгчдэд дулааны тоолуур суурилуулж ашиглах 

• Дулаан хангамжийн системд холбогдсон зарим барилгыг дулаалах

• Хэрэглэгч халуун усны хэрэгцээгээ нарны коллектор ашиглан хангах.

a)  АҮК нь 85-аас дээш, эргэх буцлах давхаргын зуух бүхий төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн систем байгуулах

Одоо ажиллаж буй олон жижиг зуух нь бүх үзүүлэлтээр өнөөгийн шаардлагад 
нийцэхгүй байгаа. Тийм учраас ойрын үед шинэчлэх шаардлагатай. ЭБД-ын зуух 
бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн болон байгаль 
орчны үр ашгийн тооцоо хийж зарим үр дүнг хүснэгт 22-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 22. ЭБД-ын зуух бүхий ТДХ систем байгуулах хөрөнгө оруулалт,  

эдийн засаг, байгаль орчны үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2017 2021 2027 2030

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 11 15 21 24

Дулааны үүсгүүрийн чадал МВт 15 22 22 22

ЦЭХ-ний үнэ төг/кВт.ц 146 150 156 159

ЭБД зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем

Зуухны АҮК % 85 85 85 85

Нүүрсний тээврийн зардал шингэсэн үнэ мян.төг/тн 70 74 80 83

Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.тн 9,431.0 12,860.5 18,004.6 20,576.7

ЭБД зуух бүхий ТДС-ийн хөрөнгө оруулалт сая.төг 17,600 0.0 17600 8.8

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 2,394.2 3,422.7 4,313.8 4,783.7

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өөрийн 
өртөг мян.төг./МВт.ц 79.0 82.9 74.6 72.4

Хүлэмжийн ба хорт хийн ялгарал

CO2-ын жилийн ялгарал мян.тн СО2 13.2 18.0 25.2 28.8

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 87.7 119.6 167.4 191.4

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 3.96 5.40 7.56 8.64

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 5.66 7.72 10.80 12.35

Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 24.52 33.44 46.81 53.50
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Тус арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нүүрсний жилийн хэрэглээ хэрхэн буурахыг зураг 
19-т үзүүлэв. 

 

Зураг 19. Жижиг зуухнууд ба том чадлын ЭБД-ын зуухны нүүрсний жилийн хэрэглээ

 Зураг 20. Жижиг зуухнууд ба том чадлын ЭБД-ын зуухны СО2-ын жилийн ялгарал

АҮК нь 85-иас дээш, эргэх буцлах давхаргын зуух бүхий төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн систем байгуулахад 2030 онд нүүрсний жилийн хэрэглээ 11,200 тонноор, 
CO2-н ялгарал 15,800 тонн буюу 35 хувиар буурахаар байна.

б) Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон хэрэглэгчдэд дулааны 
тоолуур нэвтрүүлэх

 Дулааны тоолуур ашигласнаар хэрэглэгч байгууллагуудын дунд дулааны эрчим 
хүчийг хэмнэх сонирхол нэмэгддэг. Хөдөө орон нутагт бараг хэрэглэхгүй байгаа тул 
ДХС-ийн үр ашгийг дээшлүүлэх нэг арга бол дулааны тоолуур ашиглах явдал юм. 
Томоохон хэрэглэгчдэд дулааны тоолуур ашиглах зардал, бий болох үр ашгийн тооцоо 
хийж зарим үр дүнг хүснэгт 23-т үзүүлэв.
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Хүснэгт 23. ТДС-д дулааны тоолуур ашиглах үеийн зардал, эдийн засгийн  

болон байгаль орчны үр ашгийн тооцооны үр дүн

 Үзүүлэлт нэгж 2016 2020 2024 2027 2030

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 10 14 18 21 24

Дулааны үүсгүүрийн чадал МВт 15 15 22 22 22

ДЭХ-ний жилийн хэрэглээ МВт.ц 21281.2 29793.6 38306.1 44690.5 51074.8

ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэл МВт.ц 23409.3 32773.0 42136.7 49159.5 56182.3

ЭБДЗ бүхий дулааны станц

ЭБД-ын зуухны АҮК % 60 85 85 85 85

Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.тн 9385.54 9275.1 11925.2 13912.7 15900.2

ЭБДЗ бүхий –ийн хөрөнгө оруулалт сая.төг 150 12000.00 17600 17600 17600

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 1332.4 2610.7 3589.1 3984.7 4392.8

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
өөрийн өртөг

мян.төг/
МВт.ц 56.9 79.7 85.2 81.1 78.2

CO2-ын жилийн ялгарал мян.тн СО2 13.14 12.99 16.70 19.48 22.26

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 290.95 86.26 110.90 129.39 147.87

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 13.14 3.90 5.01 5.84 6.68

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 56.31 5.57 7.16 8.35 9.54

Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 24.40 24.12 31.01 36.17 41.34

Шинэ байгуулагдсан төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн томоохон 
хэрэглэгчдэд дулааны тоолуур ашигласнаар нүүрсний жилийн хэрэглээ 2030 онд 4600 
тонноор, СО2-ын ялгарал 6260 тонноор буурахаар байна. 

в) ЭБД-ын зуух бүхий ТДХ систем байгуулах, барилгын дулааны алдагдал 
бууруулах хамтарсан арга хэмжээ

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем байгуулах үйл ажиллагаатай зэрэгцүүлэн 
түүнд холбогдох барилгуудыг дулаалахад шаардагдах хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн 
болон байгаль орчны үр ашгийн тооцоо хийж зарим үр дүнг хүснэгт 24-т үзүүлэв.

Хүснэгт 24. ТДХ-ийн систем байгуулах, барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах,  
дулааны тоолуур ашиглах үеийн хөрөнгийн зардал, үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн

Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2017 2022 2026 2030

Дулааны эрчим хүчний хэмнэлт % 0 10 18 26

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 11.0 14.4 16.4 17.8

ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэл МВт.ц 30294.4 39658.1 45166.1 48911.6

ЦЭХ-ний үнэ төг/кВт.ц 180 205 225 245

ЭБДЗ+Барилга дулаалах+ДТ

Зуухны АҮК % 85 85 85 85

Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.тн 8573.6 11223.7 12782.5 13842.5

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 2339.6 3614.4 4290.3 4961.0

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
өөрийн өртөг мян.төг./МВт.ц 77.2 91.1 95.0 101.4

Хүлэмжийн ба хорт хийн ялгарал

CO2-ын жилийн ялгарал мян.тн СО2 12.00 15.71 17.90 19.38

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 79.73 104.38 118.88 128.74

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 3.60 4.71 5.37 5.81

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 5.14 6.73 7.67 8.31

Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 22.29 29.18 33.23 35.99
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Тус арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нүүрсний жилийн хэрэглээ хэрхэн өөрчлөгдөхийг 
Зураг 21-т үзүүлэв.

Зураг 21. ЭБДЗ ба барилга дулаалах үеийн нүүрсний жилийн хэрэглээ

Зураг 22. Булган хотын ЭБДЗ ба барилга дулаалах үеийн СО2-ын жилийн ялгарал

Дулааны станцын зуухны үр ашгийг дээшлүүлэх ба барилгын дулааны алдагдлыг 
бууруулах үйл ажиллагааг зэрэг хэрэгжүүлснээр ирээдүйд буюу 2030 онд нүүрсний 
жилийн хэрэглээ 18,000 тонноор, CO2-н ялгарал 24,400 тонн буюу 63.5 хувиар 
буурахаар байна.



Монгол Улсын хот суурин газрын дулаан хангамжийн системд ногоон технологи нэвтрүүлэх боломжууд

55

г) Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах талаар дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх зардал, үр ашгийн тооцооны үр дүн

 Булган хотод 2015 оны байдлаар 430 мянган метр.куб эзлэхүүнтэй барилга дулаан 
хэрэглэж байгаа бөгөөд тэдгээрийн дулаан алдагдал нь дунджаар стандартад заасан 
утгаас 40-50 хувь их байна гэж энэхүү судалгаагаар тогтоосон. Хүснэгт 25-д тооцоог 
оруулав. 

Хүснэгт 25. Барилга дулаалах үеийн зардал ба нүүрсний хэрэглээний бууралтын тооцооны үр дүн

 Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2013 2015 2016 2017 2020 2025 2030

Дулааны тооцоот ачаалал Гкал/ц 9.0 9.5 10 11 13.2 16 17.8

Барилгын халаалтын нийт эзлэхүүн мян.м3 462.1 487.8 513.5 564.8 677.8 821.5 913.9

2015 оноос өмнө баригдсан 
барилгуудын эзлэхүүн мян.м3 430 430 430 430 430 430 430

2015 оноос хойш баригдсан буюу 
баригдах барилгуудын эзлэхүүн мян.м3 32.1 57.8 83.5 134.8 247.8 391.5 483.9

Дулааны жилийн нийт алдагдал мян.Гкал 25.5 26.9 28.3 31.2 37.4 45.3 50.4

Стандарт утгаас хэтрэх алдагдлын хэсэг мян.Гкал 10.2 10.8 11.3 12.5 15.0 18.1 20.2

Хуучин барилгуудын дулааны жилийн 
нийт алдагдал мян.Гкал 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9

Хуучин барилгын стандартын утгаас 
давсан алдагдлын хэсэг мян.Гкал 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4

Алдагдал бууруулах хувь % 0.0 0.0 2.8 5.6 14.0 28.0 42.0

Барилгын дулааны алдагдлын бууралт мян.Гкал 0.0 0.0 0.2 0.5 1.2 2.3 3.5

Дулаалах шаардлагатай барилгын 
эзлэхүүн мян.м3 0 0 12.04 24.08 60.2 120.4 180.6

Нүүрсний хэрэглээний бууралт мян.тонн 0 0 0.1 0.2 0.6 1.1 1.7

ХХЯ-ын бууралт мян.тонн CO2 0 0 0.2 0.3 0.8 1.5 2.3

Тооцоонд 2015 оноос хойш баригдах барилгуудын дулааны алдагдлыг стандартад 
заасан түвшинд байлгана гэж тусгасан. Харин 2015 оноос өмнө баригдсан хуучин 
барилгуудыг дулаалж дулааны алдагдлыг нь стандартын хэмжээнд хүргэж бууруулахаар 
тооцсон. Барилгын дулааны алдагдлыг 2030 он гэхэд 40 хувь бууруулахын тулд  
180 мянган метр куб эзлэхүүнтэй барилгыг нэмж дулаалах хэрэгтэй бөгөөд 1.6 тэрбум 
төгрөг шаардлагатай болно. 2030 оны хувьд нүүрсний хэрэглээ 1.7 мян.тонноор,  
СО2-ын ялгарал 2.3 мянган тонноор буурна. 

д) Халуун усны хангамжийг нар ба цахилгаан эрчим хүчээр шийдвэрлэх

Булган хотын нэлээд хэрэглэгч халуун усны хэрэгцээгээ агшин зуурын цахилгаан 
халаагуураар хангаж байгаа ба зардал өндөр байдаг. Зардлыг хямдруулах, байгаль 
орчныг хамгаалах зорилгоор нарны халаагуур хэрэглэхээр сонгов. Гэхдээ цахилгаан 
халаагууртай хослуулах нь зүйтэй. Өвлийн улиралд нарны цацрагийн нягт бага болдог. 
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Хүснэгт 26. Нар ба цахилгаан халаагуурын чадал ба эрчим хүчний хэрэглээний тооцооны үр дүн

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

Айлын тоо 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Оршин суугчийн тоо, 
хүн 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Нарны сарын дундаж 
цацраг, МДж/м2. сар 150.0 281.0 363.0 451.0 573.0 586.0 616.0 548.0 396.0 278.0 154.0 107.0

Өдрийн дундаж нарны 
цацраг, кВт.ц/м2. өдөр 1.4 2.6 3.4 4.2 5.3 5.5 5.7 5.1 3.7 2.6 1.4 1.0

Коллекторын 
тоо 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0

Нарнаас хоногт авах 
дулаан,
кВт.ц/хон

35.8 67.1 86.7 107.8 136.9 140.0 147.2 130.9 94.6 66.4 36.8 25.6

Коллекторын сард 
гаргах дулаан,  
кВт.ц/сар

1075.2 2014.2 2602.0 3232.8 4107.3 4200.4 4415.5 3928.1 2838.5 1992.7 1103.9 767.0

ЦЭХ-ний сарын 
хэрэглээ, кВт.ц 3110.8 2171.8 1584.1 953.3 78.8 -14.4 -229.4 258.0 1347.5 2193.3 3082.2 3419.1

Тухайлбал, 15 айлыг халуун усаар хангах нарны системийн хөрөнгө оруулалт 40 
сая төгрөг ба эргэн төлөгдөх хугацаа 5 жил байна. ЦЭХ-ний зардал 70 хувь буюу 
34000 кВт.ц-аар бага болно. СО2-ын ялгарал жил бүр 22.5 тонноор буурна.

Булган хотын дулаан хангамжийг ногоон технологид шилжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын ба байгаль орчны үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн

 Дулаан хангамжийн системийг шинэчлэх, улмаар ногоон технологид шилжүүлэх 
шаардлага зайлшгүй гарна. Ногоон технологид шилжих үйл ажиллагаа нэлээд хугацаанд 
үргэлжилнэ. Булган хотын хувьд төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем байгуулах төсөл 
хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2016 онд ашиглалтад орох ёстой. Бид хөгжлийн өнөөгийн 
түвшинд нүүрсийг эргэх буцлах давхаргаар шатаадаг (CFB) зуухнууд сонгож тооцоо 
хийсэн.

 Булган хотын дулаан хангамжийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд дараах 
ногоон технологийг тусгах боломжтой гэж үзсэн болно. Тэдгээр технологи, арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, бий болох эдийн засаг болон 
байгаль орчны үр өгөөжийг хүснэгт 27-д үзүүлэв. Хүснэгтэд үзүүлсэн технологиудыг 
эдийн засгийн чадавх, техникийн болон боловсон хүчний нөөц зэрэгтэй уялдуулан 
нэг зэрэг, эсвэл ээлж дарааллаар нэвтрүүлж болно. Булган хотын дулаан хангамжид 
дор дурдсан технологиудыг (ЭБД-ын зуух бүхий төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
системийг ажиллуулах, хуучин барилгуудыг дулаалах, дулааны тоолуурууд ашиглах, 
халуун усны нар ба цахилгаан халаагуурын иж бүрдлийг барих, дулааны сэргээгдэх 
үүсгүүр нэвтрүүлэх) хэрэгжүүлэх тохиолдолд 26 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтын тооцоонд нэг бүр нь 1 МВт чадалтай 2 дулааны насос, 
3 цахилгаан бойлер, 2 хийн зуух барих зардал шингэсэн болно.
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Хүснэгт 27. Булган дулаан хангамжид ногоон технологи нэвтрүүлэх  
хөрөнгө оруулалт ба бий болох байгаль орчны үр өгөөж

№ Хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ

Хөрөнгө 
оруулалт,
сая төг

 Жилийн нүүрсний хэрэглээний бууралт, мян.төг 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Бууралтын 
хувь

1 Дулааны тоолуур 
нэвтрүүлэх 120.0 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 15.0

2 Хуучин барилгуудыг нэмж 
дулаалах 1600.0 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 3.5

3
Үр ашиг өндөр ЭБД-
ын (>85%) зуух бүхий 
төвлөрсөн ДХС байгуулах

17600.0 5.6 6.1 6.6 7.0 7.5 7.9 8.5 8.9 35.3

4

Үр ашиг өндөр ЭБД-
ын (>85%) зуух бүхий 
төвлөрсөн ДХС байгуулах, 
хуучин барилгуудыг 
дулаалах 

19200.0 6.7 7.5 8.4 9.1 10.0 10.8 11.8 12.8 50.8

5

Халуун усны нар ба 
цахилгаан халаагуур бүхий 
50 систем байгуулах (15 
айл-нэг систем)

2000.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 65.0

Тооцоогоор 2030 онд 173.6 мянган тонн нүүрс хэмнэж нүүрсхүчлийн хийн СО2-ын 
ялгарал 239 орчим мянган тонноор буурах болно. Мөн хотын агаар дахь хорт хийн 
агууламж бараг байхгүй болно.
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ХОВД ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН 
ШИНЭЧЛЭЛ БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

Ховд хотын цаг уур ба онцлог

Тус аймаг нь Монгол Алтайн мөнх цаст сүрлэг уулс, Их нуурын хотгорын уудам 
хөндий, Алтайн өвөр говийн элсэн манхан, говь цөлийн байгалийн үзэсгэлэн хосолсон 
76.1 мянган кв.км нутагтай, 17сум, 91 багтай. Аймгийн нийт нутгийн 68 хувийг бэлчээр, 
0.2 хувийг хадлангийн талбай, 1 хувийг тариалангийн талбай, 4.1 хувийг ой эзэлдэг. 
Ховд аймаг усны нөөцөөр баялаг бөгөөд түргэн урсгалтай Ховд, Буянт, Бодонч, Үенч, 
цэнгэг устай Хар-ус нуур, Хар нуур, Дөргөний нуур гэх мэт томоохон гол, нууруудтай. 
Тус аймаг нийт 254.5 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсний 
49.5 хувь нь хөдөө аж ахуй, 15.1 хувь нь аж үйлдвэр, барилгын салбар, 16.9 хувь нь 
бусад үйлчилгээний салбарт тус тус ногдож байна. Нийслэлээс 1487 км алслагдсан. 
Аймгийн төв Ховд хот Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар холбогдсон.
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Ховд хотын дулаан хангамжийн системийн технологийн шинэчлэл ба эдийн 
засгийн үндэслэл

Ховд хотын цаг уур ба онцлог
 Тус аймаг нь Монгол Алтайн мөнх цаст сүрлэг уулс, Их нуурын хотгорын уудам хөндий, Алтайн 
өвөр говийн элсэн манхан, говь цөлийн байгалийн үзэсгэлэн хосолсон 76.1 мянган кв.км нутагтай, 
17сум, 91 багтай. Аймгийн нийт нутгийн 68.0 хувийг бэлчээр, 0.2хувийг хадлангийн талбай, 1.0 хувийг 
тариалангийн талбай, 4.1 хувийг ой эзэлдэг. Ховд аймаг усны нөөцөөр баялаг бөгөөд түргэн урсгалтай 
Ховд, Буянт, Бодонч, Үенч, цэнгэг устай Хар-ус нуур, Хар нуур, Дөргөний нуур гэх мэт томоохон гол, 
нууруудтай. Тус аймаг нийт 254.5 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсний 49.5 
хувь нь хөдөө аж ахуй, 15.1 хувь нь аж үйлдвэр, барилгын салбар, 16.9 хувь нь бусад үйлчилгээний 
салбарт тус тус ногдож байна. Нийслэлээс 1487 км алслагдсан. Аймгийн төв Ховд хот Улаанбаатар 
хоттой хатуу хучилттай замаар холбогдсон.
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Аймгийн эрчим хүчний эх үүсвэр. Аймгийн бүх сум эрчим хүчний сүлжээнд бүрэн 
хамрагдсан. ОХУ-аас цахилгаан эрчим хүч импортоор авдаг Баруун бүсийн эрчим 
хүчний системд (ББЭХ) холбогдсон. ББЭХ-ний системд 12 МВт чадалтай Дөргөний  
усан цахилгаан станц холбогдсон байгаа. Ойрын үед Эрдэнэбүрэн сумын нутагт, 
Ховд гол дээр 100 МВт чадалтай УЦС барихаар төлөвлөж байгаа. Дулаан хангамжид 
цахилгаан эрчим хүч ашиглах боломж гарч болно. Иргэдийн ихэнх нь ийм санал 
гаргаж байгаа. Ховд хотоос 230 км зайд Хөшөөтийн нүүрсний уурхай, 210 км зайд Увс 
аймгийн төвд Хар тарвагатайн нүүрсний уурхай ажиллаж байгаа.

Нарны эрчим хүч. Алтайн бүсийн нарны цацрагийн нягт 1320 кВт.ц/м2. Ховд 
аймгийн нутаг дээр нарны эрчим хүчээр жилд 170 TВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх 
боломж бий.

Салхины эрчим хүч. Ховд аймгийн нутаг дэвсгэр дээр 565.0 МВт чадалтай салхины 
парк байгуулах нөөцтэй. 

Усны эрчим хүч. Ховд аймагт Ховд, Буянт, Чонохарайх зэрэг том, жижиг олон 
гол бий. Тэдгээр нь 625 МВт чадал үүсгэж жилд 5380 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч 
үйлдвэрлэх нөөцтэй. 

Газрын гүний эрчим хүч. Алтайн бүсэд газрын гүний дулааны урсгалын нягт  
52 Вт/м2 байдаг.

Ховд хотын дулаан хангамжийн төлөв байдал

Ховд хотыг дунд чадлын дулааны хоёр станцаас дулаанаар хангаж байгаа ба 
зуны улиралд ажилладаггүй. Энэ үед хэрэглэгчид халуун усгүй байдаг. Аймгийн төвд 
нийтийн халуун усны газар 10 ажилладаг, тэдгээрийн 5 нь хувийн өмчийнх юм.

 
Зураг 15. Дулааны станцуудын (хуучин ба шинэ) гадна байдал

 
1. Хуучин дулааны станц 1986 онд баригдсан. 2000 оны эхээр “Бадамлах илч” 

компани хувьчилж авсан. Энэ компанийн мэдэлд дулааны станцаас гадна дулааны 
сүлжээ болон дулааны зангилаанууд хамаардаг. Дулааны хуучин станцын ажиллагаанд 
оршиж дутагдал, бэрхшээл байна:

• Орон нутгийн засаг захиргаа дэмжлэг бараг үзүүлдэггүй. Орон сууцныхан 
дулааны төлбөрөө маш муу төлдөг
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• ДДТ-үүдийн дараах сүлжээ маш хуучирсан учраас харьцангуй өндөр даралттай 
ус шахах үед цоорч дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа алдагддаг

• Зуухнуудын АҮК бага, 60-65 хувь. Тэдгээрийн нүүрс шатаах технологи нь 
хоцрогдсон байна

• Утаа цэвэрлэх байгууламж байхгүй, агаар орчныг их бохирдуулдаг 

2. Дулааны шинэ станц 2014 онд баригдсан, БНХАУ-ын QXL14-1.6 маягийн ус 
халаах 3 зуухтай. шинэ дулааны станц төрийн өмч. Хөшөөт болон Хартарвагатайн 
нүүрс хэрэглэдэг. Нүүрс шатаах технологи хоцрогдсон, утаа шүүх төхөөрөмжгүй, агаар 
орчныг бохирдуулдаг. Дулааны сүлжээний зарим хэсэг муудсан. Шинэ ДС-д дараах 
дутагдал бэрхшээл оршиж байна.

• Зуухнууд нүүрсээ бүрэн шатааж чадахгүй, агаарт ихээхэн хэмжээний хөө тортог 
хаяж орчныг маш их бохирдуулж байна

• ДДТ-ийн дараах хоёрдугаар хүрээний дулааны сүлжээ маш их муудсан, 
тэдгээрийг шинэ станц барихтай зэрэгцүүлэн шинэчлээгүйгээс болж байнга 
цоорч дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа, үр ашгийн түвшинд муу 
нөлөө үзүүлж байна

• Орон нутгийн засаг захиргаа дулаан хангамжийг иж бүрэн шинэчлэх бодлого, 
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэхгүй байна.

Эрчим хүчний үнэ тариф

Дулааны үнийг аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл баталдаг. Нийгмийн 
болон орон сууцны хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг цахилгаан тоолуур 
ашиглан хийж байгаа. 

Цахилгаан эрчим хүчний тариф

 Хүснэгт 28. Цахилгаан эрчим хүчний үнэ, НӨАТ-гүй, 2019 он

№ Хэрэглэгчийн ангилал тариф, төг/кВт.ц

1 Аж ахуйн байгууллага 160.08

2 Айл өрх 122.68

 Эх сурвалж: Архангай аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, 2019

Хэрэглэгчид дулааны тоолуургүй, дулааны хэрэглээний төлбөрийг эзлэхүүн ба 
талбайн хэмжээгээр тооцдог. 

 Дулааны тариф 

• Орон сууцны хувьд төлбөрийг айл бүрийн ашигтай талбайн хэмжээгээр, нэг 
метр квадрат талбайн дулааны НӨАТ-гүй үнэ: 400-800 төг/м2 байгаа;

• Аж ахуйн байгууллагын хувьд төлбөрийг барилгын эзлэхүүний хэмжээгээр, нэг 
метр куб эзлэхүүний НӨАТ-гүй үнэ: 1450 төг/м3.

Ховд аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд аймгийн төвийн дулаан ачаалал 2016-2030 
онд хэрхэн нэмэгдэх талаар дурдсан байгаа. Ачааллын өсөлтийг графикаар зураг 23-т 
үзүүлэв. 2030 онд дулааны тооцоот ачаалал 38.3 МВт болно.
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Зураг 23. Ховд хотын дулааны тооцоот ачааллын өсөлтийн таамаг

Тооцоонд ашигласан үндсэн тоон үзүүлэлтийг дараах хүснэгтэд эмхэтгэн харуулав. 

Хүснэгт 29. Дулаан хангамжийн тооцоонд шаардлагатай зарим гол үзүүлэлтүүд

1 Гадна агаарын халаалтын тооцоот температур -370С

2 Халаалтын улирлын үргэлжлэх хугацаа 5400 цаг

3 Ашиглах нүүрс Хөшөөт 
Хартарвагатай

4 Нүүрсний тээврийн зай, км Хөшөөт-210
Хартарвагатай-230

5 Нүүрсний илчлэг, ккал/кг 4500

6 Нүүрсний үнэ 45,000,0

7 Дулаан хангамжийн системд 
ажиллагсдын сарын дундаж цалин 450,000.0 Жилд 10 хувиар 

нэмэгдэнэ гэж үзэв

8 Дулаан хангамжийн системд ажиллагсдын тоо 150

8 Цахилгаан эрчим хүчний үнэ 140.0 Жил бүр 2 төгрөгөөр 
нэмэгдэхээр тооцов

Ховд хотын дулаан хангамжийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа болон Монгол 
Улсын дулаан хангамжийн чиглэлээр гарсан бодлогын баримт бичгүүдэд үндэслэн 
дулаан хангамжийг ногоон технологид шилжүүлэхийн тулд дараах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

• Дулааны хуучин ба шинэ станцын зуухнуудыг ойрын үед эргэх буцлах давхаргаар 
нүүрс шатаах үр ашиг өндөртэй зуухаар солих. Одоо ажиллаж буй зуухнууд 
шаардлага хангахгүй байна

• Дулааны станцууд дээр сүлжээний ус боловсруулах орчин үеийн төхөөрөмж 
суурилуулж усны чанарт тавих хөндлөнгийн хяналтыг бий болгох

• Хэрэглэгчдийн гаднах дулааны шугамууд болон халаалтын доторх системийг 
шинэчлэн солих

• Бүх хэрэглэгчид дулааны тоолуур суурилуулж ашиглах

• Сургууль, цэцэрлэг мэтийн төрийн үйлчилгээний болон нисэх онгоцны буудал, 
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ариутгах байгууламж мэтийн алслагдсан барилгын халаалтад газрын гүний 
дулааны насос, эсвэл цахилгаан бойлер ашиглах, үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх

• Зарим нийтийн болон хувийн орон сууцны халуун усыг нарны коллектор ба 
цахилгаан халаагуур хослон ашиглах замаар бэлтгэх

• Хуучин барилгуудыг нормын хэмжээнд хүртэл ээлж дарааллаар нэмж дулаалах.

Ховд хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ногоон технологи 
нэвтрүүлэх эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөж

Дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, улмаар ногоон технологи нэвтрүүлэх 
үйл ажиллагаа нэг зэрэг биш, үе шаттай явагдах учраас техникийн шинэчлэлийн 
төсөл нь нэг биш хэд хэдэн хувилбартай байхаар сонгов. Санал болгож буй хувилбар 
бүрийн хувьд эдийн засгийн болон байгаль орчны үр өгөөжийн тооцоо хийж үр дүнг 
нэгтгэн үзүүлэв.

Санал болгож буй технологийн шинэчлэлийн хувилбарууд: 

1. ДС-д ашиглаж буй зуухнуудыг АҮК өндөртэй, утааны шүүлтүүртэй зуухаар солих

2. ДС-д АҮК нь 85%-иас доошгүй, ЭБД-ын зуухнууд суурилуулж ашиглах

3. Дулааны томоохон хэрэглэгчдэд дулааны тоолуур нэвтрүүлэх

4. ДС-ийн хуучин зуухнуудыг ЭБД зуухнуудаар солих, зарим барилгыг дулаалах, 
тоолуур ашиглах

5. Хэрэглэгч халуун усны хэрэгцээгээ нарны коллектор ашиглан хангах.

a) Дулааны станцад 75-аас дээш АҮК-тэй зуух ашиглах

Энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд одоогийн зуухны хийцийг өөрчлөх 
шаардлагатай болно. Тооцооны зарим үр дүнг хүснэгт 30-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 30. Хуучин зууханд техникийн шинэчлэл хийж АҮК-ыг 75 хувиас 

доошгүй болгох үеийн үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн

 Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2020 2025 2028 2030

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 26 32.9 36.2 38.5

Дулааны үүсгүүрийн чадал МВт 35 35 40 40

Халаалтын улирлын дулааны хэрэглээ ГВт.ц 71.43 90.38 99.45 105.77

ЦЭХ-ийн үнэ төг/кВт.ц 148 158 164 168

Усан халаалтын зуух

Зуухны АҮК % 75 75 75 75

Нүүрсний тээврийн зардал шингэсэн үнэ мян/тн 55 68 70 70

Нүүрсний жилийн хэрэглээ (халаалтын улирал) мян.тн 18.2 23.0 25.3 26.95

Халаалтын зуухны нийт хөрөнгө оруулалт сая.төг 360.1 360.1 412.1 412.1

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 2499.25 3850.16 4168.54 4287.65

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өөрийн 
өртөг мян.төг./МВт.ц 31.81 38.72 38.10 36.85

Хүлэмжийн ба хорт хийн ялгарал

CO2-ын жилийн ялгарал тн СО2 25.48 32.25 35.48 37.73

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 564.26 714.00 785.62 835.53

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 25.48 32.25 35.48 37.73

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 109.21 138.19 152.06 161.72

Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 47.32 59.88 65.89 70.08
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Тус арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нүүрсний жилийн хэрэглээ хэрхэн буурахыг зураг 
24-т үзүүлэв.

Зураг 24. Зуухны АҮК-ыг 60-75 хүртэл нэмэгдүүлэх үеийн нүүрсний жилийн хэрэглээ

Зуухны АҮК-ыг 60-аас 75 хувь хүртэл нэмэгдүүлэхэд нүүрсний жилийн хэрэглээ 
2030 оны хувьд 10 мянган тонноор, СО2 ын ялгарал 14 мянган тонноор буурч байна. 
Энэхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 360 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай, 
дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг дунджаар 38.0 мян.төгрөг/МВт.ц 
байхаар байна.

б) Дулааны станцыг 85-аас дээш АҮК-тэй, эргэх буцлах давхаргын зуухаар 
шинэчлэх

Орчин үед гадаадын улс орнуудад өргөн хэрэглэж эхлээд байгаа энэхүү технологийг 
нэвтрүүлэх үед бий болох эдийн засгийн болон байгаль орчны үр ашгийн тооцооны 
гол үр дүнг хүснэгт 31, зураг 25-д үзүүлэв.

Хүснэгт 31. ЭБД-ын зуух суурилуулж ашиглах үеийн эдийн засаг,  
байгаль орчны үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн 

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2016 2020 2025 2030
Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 20 26 32.9 38.5
Дулааны үүсгүүрийн чадал МВт 35 35 43 43
ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэл МВт.ц 60442.1 78574.7 99427.3 116351.1
ЦЭХ-ний үнэ төг/кВт.ц 140 144 149 154

ЭБД-ын зуух бүхий ДС
Зуухны АҮК % 60 60 85 85
Нүүрсний тээврийн зардал шингэсэн үнэ мян.төг/тн 45 55 68 70
Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.тн 19.25 25.02 22.35 26.15
Халаалтын зуухны нийт хөрөнгө оруулалт Сая.төг 105.0 0.0 21500 0.0
Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал Сая.төг 1958.0 2871.7 5575.6 5996.8
Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
өөрийн өртөг мян.төг/МВт.ц 32.39 36.55 56.08 51.54

CO2-ын жилийн ялгарал тн СО2 26.95 35.04 31.30 36.62
CO-ын жилийн ялгарал тн СО 596.81 775.85 207.90 243.29
Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 26.95 35.04 9.39 10.99
Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 115.51 150.17 13.41 15.70
Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 50.06 65.07 58.12 68.02
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Зураг 25. Ховд ДС-ын зуухыг ЭБДЗ-85% болгож өөрчлөх үеийн нүүрсний хэрэглээний бууралт

Зураг 26. Ховд ДС-ын зуухыг ЭБДЗ-85% болгож өөрчлөх үеийн СО2-ын ялгарал бууралт

Дулааны станцын зуухны үр ашгийг 60-аас 85 хувь хүртэл дээшлүүлэхэд ирээдүйд 
буюу 2030 онд нүүрсний хэрэглээ 10,600 тонн, CO2-н ялгарал 15,000 тн буюу 30 
хувиар буурахаар байна

в) Дулааны хэрэглээний үр ашгийг дээшлүүлэх буюу дулааны тоолуур 
ашиглах

 Одоо ашиглаж буй зуухнуудыг өөрчлөхгүй, харин дулаан хангамжийн системд 
холбогдсон томоохон хэрэглэгчдийн дулааны хэрэглээг тоолуураар тооцох, усны 
алдагдлыг багасгах замаар дулааны хэрэглээний үр ашгийг дээшлүүлэх арга замын 
үр ашгийн тооцоо хийв. Дулааны тоолуур ашигласнаар хэрэглэгчдийн дулаан хэмнэх 
сонирхол нэмэгдэнэ. Энэхүү арга хэмжээний үр дүнд нүүрсний хэрэглээ болон 
хийнүүдийн ялгарал хэрхэн буурах, мөн 50 ширхэг дулааны тоолуур суурилуулах 
өртөг, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийж үр дүнг хүснэгт 32, зураг 27 ба 28-д 
үзүүлэв. 
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Хүснэгт 32. Дулааны тоолуур ашиглах үйл ажиллагааны үр ашгийн тооцооны үр дүн

Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2016 2020 2025 2030

Халаалтын улирлын дулааны нийт хэрэглээ МВт.ц 43957.9 57145.3 72310.7 84618.9

ДЭХ-ний жилийн үйлдвэрлэл МВт.ц 48353.7 62859.8 79541.8 93080.8

Нүүрсний жилийн хэрэглээ мян.төг 15.4 20.0 25.3 29.6

Дулааны тоолууруудад зарцуулах хөрөнгө оруулалт сая.төг 150 150 150 150

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 1052.8 1431.3 2187.9 2282.8

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг мян.төг/МВт.ц 21.8 22.8 27.5 24.5

CO2-ын ялгарал мян.тн СО2 21.6 26.4 34.3 41.5

Дулааны томоохон хэрэглэгчдэд дулааны тоолуур суурилуулж борлуулалтын 
тооцоонд ашигласнаар нүүрсний хэрэглээ хэрхэн буурахыг зураг 6-д үзүүлэв.

 

Зураг 27. Ховд ДС-ын тоолууртай буюу тоолуургүй үеийн нүүрсний жилийн хэрэглээ

Зураг 28. Ховд ДС-ын тоолууртай буюу тоолуургүй үеийн СО2 жилийн ялгарал

Дулааны хэрэглэгчдэд дулааны тоолуур суурилуулж ашигласан тохиолдолд нүүрсний 
хэрэглээ тасралтгүй буурч улмаар хүлэмжийн болон хорт хийн ялгарал мөн багасаж 
байгааг графикаас харж болно. 2030 онд нүүрсний хэрэглээ одоогийн хандлагатай 
харьцуулахад 7.5 мянган тонноор, нүүрстөрөгчийн давхар исэл 10 тонноор тус тус 
буурахаар байна.
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г) ДС-ийн хуучин зуухнуудыг ЭБД зуухнуудаар солих, зарим барилгыг 
дулаалах, тоолуур ашиглах

Дулааны хоёр станцын зуухнуудыг ЭБД-ын зуухаар солих, хэрэглэгч талд хуучин 
барилгуудын 40-өөд хувийг дулаалах, томоохон хэрэглэгчдэд дулааны тоолуур 
суурилуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн 
болон байгаль орчны үр ашгийн тооцоо хийж үр дүнг хүснэгт 33 ба зураг 29-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 33. Иж бүрэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт,  

эдийн засаг ба байгаль орчны үр ашгийн тооцооны үр дүн

Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2017 2021 2026 2027 2030

Халаалтын дулааны тооцоот ачаалал МВт 35 43 43 43 43

ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэл ГВт.ц 64.97 76.45 84.50 84.61 86.09

 ЭБД-ын зуух+барилгын дулаалга+Дулааны тоолуур

Нүүрсний жилийн хэрэглээ (халаалтын улирал) мян.тонн 18.81 15.62 17.27 17.3 17.6

Халаалтын зуухны нийт хөрөнгө оруулалт сая.төг 353.5 21500 21500 21500 21500

Ашиглалт, үйлчилгээний нийт зардал сая.төг 2111.9 4253.3 5343.5 5345.2 5367.5

Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг мян.төг./МВт.ц 32.5 55.6 63.2 63.2 62.3

Хүлэмжийн ба хорт хийн ялгарал

CO2-ын жилийн ялгарал тн СО2 26.3 21.9 24.2 24.2 24.6

CO-ын жилийн ялгарал тн СО 583.2 145.3 160.6 160.9 163.7

Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 26.3 6.6 7.3 7.3 7.4

Хүхрийн ислийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 112.9 9.4 10.4 10.4 10.6

Үнсний жилийн ялгарал тн үнс 48.9 40.6 44.9 45.0 45.8

Зураг 29. Ховд ДХС-д ЭБДЗ ашиглаж, дулааны тоолуур, барилга дулаалах  
арга хэмжээ авах үеийн нүүрсний хэрэглээний бууралт

д) Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах 

Ногоон хөгжлийн бодлогын баримт бичигт 2030 он гэхэд барилгын дулааны 
алдагдлыг 40 хувиар бууруулахаар заасан. Ховд хотод 2015 оны байдлаар 644 мянган 
метр куб эзлэхүүнтэй барилга халаалтад жил тутам 34.8 мянган Гкал дулаан хэрэглэж 
байна. Тэдгээрийн дулаан алдагдал нь дунджаар стандартад заасан босго утгаас  
40-50 хувь их байна гэж судалгаагаар тогтоосон. 
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Хүснэгт 34. Хуучин барилгуудыг нэмж дулаалах зардал ба үр ашгийн тооцооны үр дүн

Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2013 2016 2017 2020 2025 2030

Дулааны тооцоот ачаалал Гкал/ц 18.5 20 21.5 26 32.9 38.5

Барилгын халаалтын нийт эзлэхүүн мян.м3 901.6 974.7 1047.8 1267.1 1603.3 1876.2

2015 оноос өмнө баригдсан барилгуудын эзлэхүүн мян.м3 644 644 644 644 644 644
2015 оноос хойш баригдсан буюу баригдах 
барилгуудын эзлэхүүн мян.м3 257.6 330.7 403.8 623.1 959.3 1232.2

Дулааны жилийн нийт алдагдал (хэрэглээ) мян.Гкал 55.3 59.7 64.2 77.6 98.3 115.0

Стандарт утгаас хэтрэх алдагдлын хэсэг мян.Гкал 22.1 23.9 25.7 31.1 39.3 46.0

Хуучин барилгуудын дулааны жилийн нийт алдагдал мян.Гкал 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8
Хуучин барилгын стандартын утгаас давсан 
алдагдлын хэсэг мян.Гкал 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9

Алдагдал бууруулах хувь % 0.0 2.8 5.6 14.0 28.0 42.0

Барилгын дулааны алдагдлын бууралт мян.Гкал 0.0 0.4 0.8 2.0 3.9 5.8

Дулаалах шаардлагатай барилгын эзлэхүүн мян.м3 0 18.0 36.1 90.2 180.3 270.5

Нүүрсний хэрэглээний бууралт мян.тонн 0 0.2 0.4 0.9 1.9 2.8

ХХЯ-ын бууралт мян.тонн CO2 0 0.3 0.5 1.3 2.6 3.8

Тооцоонд 2015 оноос хойш баригдах барилгуудын дулааны алдагдлыг стандартад 
заасан түвшинд байлгана гэж тусгасан. Ховд аймагт ашиглагдаж буй барилгуудын 
нийт эзлэхүүн 2015 оны байдлаар 644,000 м3 байгааг судалгаагаар тогтоосон. Тэдгээр 
барилгууд бүгд стандартын босго утгаас 40-45 хувь илүү дулааны алдагдалтай. 

Барилгын дулааны алдагдлыг 2030 он гэхэд 40 хувь бууруулахын тулд 270 мянган 
метр куб эзлэхүүнтэй барилгыг нэмж дулаалах хэрэгтэй бөгөөд 2.4 тэрбум төгрөг 
шаардлагатай болно. Энэ үед хүлэмжийн хий- СО2 ялгарал 3.8 мянган тонноор буурна. 
Дулаалах барилгын эзлэхүүний нэг хувь нь 6440 м3, дулаалснаар жил тутам 66.7 
тонн нүүрс хэмнэх болно. (10.0 мянган м3 эзлэхүүнтэй барилгыг дулаалахад дунджаар  
90 сая төгрөг зарцуулна гэж тооцсон болно)

е) Халуун усны хангамжийг нар ба цахилгаан эрчим хүчээр шийдвэрлэх

Ховд хотын төвд 15 айлын дунд ажиллах нарны халаагуурын хүчин чадал, эдийн 
засгийн тооцоог тухайн орон нутгийн сарын бүрийн нарны цацрагийн нягттай 
уялдуулан гүйцэтгэв. 15 айлын нар ба цахилгаан халаагуурын иж бүрдлийг 40 орчим 
сая төгрөгөөр байгуулж болно23.

Хүснэгт 35. Нар ба цахилгаан халаагуурын чадал ба эрчим хүчний хэрэглээний тооцооны үр дүн

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

Айлын тоо 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Халуун усны хоногийн 
хэрэглээ, литр 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

Дулааны сар бүрийн 
хэрэглээ, кВт.ц/сар 4186.0 4186.0 4186.0 4186 4186.0 4186 4186 4186 4186 4186.0 4186.0 4186.0

Сарын нарны дундаж 
цацраг, МДж/м2 сар 173.0 234.0 398.0 527.0 657.0 675.0 670.0 602.0 448.0 315.0 184.0 140.0

Сарын өдрийн дундаж 
нарны цацраг,   
МДж/м2 өдөр

5.8 7.8 13.3 17.6 21.9 22.5 22.3 20.1 14.9 10.5 6.1 4.7

Нарны коллекторын 
дулааны бодит гаргалт, 
кВт.ц/м2 өдөр

1.3 1.7 3.0 3.9 4.9 5.0 5.0 4.5 3.3 2.4 1.4 1.0

Суурилуулах 
коллекторын тоо 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0

23 Монгол Улсын Грийн солар ХХК-ын үнийн жагсаалт 
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Нарнаас хоногт авах 
дулаан, кВт.ц/хоног 37.2 50.3 85.6 113.3 141.3 145.2 144.1 129.5 96.3 67.7 39.6 30.1

Коллекторын сард
гаргах дулаан,  
кВт.ц/сар

1116.1 1509.6 2567.6 3399.8 4238.4 4354.6 4322.3 3883.6 2890.1 2032.1 1187.0 903.2

ЦЭХ-ний сарын 
хэрэглээ, кВт.ц 3070.0 2676.5 1618.5 786.3 -52.4 -168.5 -136.3 302.4 1295 2154 2999 3282.9

Энэхүү халаагуур нь цахилгаан халаагууртай хосолж ажиллана. Нарны эрчим 
хүч хэрэглэснээр ЦЭХ-ний жилийн хэрэглээ 32400 кВт.ц-аар, СО2-ын ялгарал 30.8 
тонноор буурах болно. Өөрөөр хэлбэл ус халаах нийт эрчим хүчний 65 хувийг нарны 
халаагуур гаргана.

Ховд хотын дулаан хангамжийг ногоон технологид шилжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын ба байгаль орчны үр ашгийн тооцооны зарим үр дүн

Одоо ашиглаж буй дулаан хангамжийн системийг шинэчлэх, улмаар ногоон технологид 
шилжүүлэх шаардлага зайлшгүй гарна. Ногоон технологид шилжих үйл ажиллагаа нэлээд 
хугацаанд үргэлжилнэ. Ховд хот төвлөрсөн дулаан хангамжийн системтэй, гэхдээ ДС-д 
ажиллаж буй зуухнууд ногоон хөгжлийн шаардлага хангахгүй байгаа. Тэдгээр зуухнуудыг 
солих шаардлагатай. Ховд хотын дулаан хангамжийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд 
дараах технологи, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, бий 
болох эдийн засаг болон байгаль үр өгөөжийг хүснэгт 36-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 36. Ховд хотын дулаан хангамжид ногоон технологи нэвтрүүлэхэд  
шаардлагатай хөрөнгө оруулалт ба бий болох байгаль орчны үр өгөөж

 №
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хөрөнгө 
оруулалт 
сая төг 

 Нүүрсний жилийн хэрэглээний бууралт, мян.тонн 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Буурал тын 

хувь

1
Дулааны станцуудын зуухнуудыг 
шинэчилж үр ашгийг 60-75% 
болгох

360.0 5.9 6.2 6.82 7.22 7.61 8.0 8.35 8.63 27.3

2 Хуучин барилгуудыг дулаалах 2,400.0 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 4.0

3 Дулааны тоолуурууд нэвтрүүлэх 130.0 9.3 10.0 10.6 11.2 11.8 12.5 12.9 13.4 42.0

4
Дулааны станцад өндөр үр 
ашигтай ЭБД-ын зуухнууд ашиглах

21,500.0 6.5 6.8 7.4 7.8 8.2 8.7 9.1 9.35 30.0

5

Дулааны станцад өндөр үр 
ашигтай ЭБД-ын зуухнууд 
ашиглах, хуучин барилгуудыг 
дулаалах

25,600.0 8.2 9.0 10.1 10.84 11.8 12.76 13.7 14.6 38.0

6
Халуун усны нар ба цахилгаан 
халаагуур бүхий 50 систем 
байгуулах (15 айл-нэг систем)

2,000.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 65.0

Тайлбар: Ховд хотын хувьд 2030 он хүртэл нийт 270 мян.метр куб барилга стандартын хэмжээнд хүртэл дулаална.

Хүснэгтэд үзүүлсэн технологиудыг эдийн засгийн чадавх, техникийн болон боловсон 
хүчний нөөц зэрэгтэй уялдуулан нэг зэрэг, эсвэл ээлж дарааллаар нэвтрүүлж болно. 
Ховд хотын дулаан хангамжид бүх арга хэмжээг (ДС-уудад өндөр үр ашигтай ЭДБ-ын 
зуух суурилуулах, хуучин барилгуудыг дулаалах, дулааны тоолуур ашиглах, халуун 
усны нар ба цахилгаан халаагуурын иж бүрдлийг барих болон дулааны сэргээгдэх 
үүсгүүр нэвтрүүлэх) хэрэгжүүлэх тохиолдолд 30 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хэрэгтэй бөгөөд 13 жилийн дараа 2030 онд 163.6 мянган тонн нүүрс хэмнэж хүлэмжийн 
хийн ялгарал 222.5 орчим мянган тонноор буурах болно. Мөн хотын агаар дахь хорт 
хийн агууламж бараг байхгүй болно.
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АЙМГИЙН ТӨВҮҮДИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД УЧИРСАН БЭРХШЭЭЛ

Судалгааны төслийг хэрэгжүүлэх явцад аймгийн төвийн дулаан хангамжийн үйл 
ажиллагаанд дараах бэрхшээл, дутагдалтай талууд Архангай, Булган, Ховд аймгийн 
хувьд ажиглагдлаа. Үүнд:

1. Орон нутгийн засаг захиргаа харьяа төв суурин газрынхаа дулаан 
хангамжийг хөгжүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 
талаар санаачилгагүй ажиллаж байна.

a. Аймгийн төвүүдийн дулаан хангамжийн системийг 1990 оны дунд үед оновчтой 
бус байдлаар хувьчилж 2014 он хүртэл хугацаанд төр засгийн анхаарлын гадна 
гаргаснаас болж тэдгээрийн хөгжил зогсонги байдалд орж удирдлага, технологи 
нь өнөөгийн шаардлага хангахгүй болсон.

б. Өөрийн аймгийн төвийн нийгмийн амьдралын гол үндэс болсон дулаан 
хангамжийг хөгжүүлэх, тухайлбал дулааны салбар шугамууд, байгууллагуудын 
халаалтын дотоод системийг шинэчлэхэд байгууллага ба иргэдийг оролцуулах 
талаар орон нутгийн засаг захиргаа дорвитой арга хэмжээ авдаггүй, түүнээс 
болж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл зохих хэмжээнд 
хүрч үр дүнгээ өгөхгүй байна.

в. Аймгуудад дулаан хангамжийг хөгжүүлэх тусгайлсан хөтөлбөр байхгүй учраас 
шинэчлэл, засварын ажил тохиолдлын шинжтэй хийгдэж байна.

г. Төрийн ба хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, итгэлцэл сайн 
биш, орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс үзүүлэх дэмжлэг хангалтгүй.

д. Аймгийн төвийн агаарын бохирдлыг багасгах, дулааны эрчим хүчийг хэмнэх 
талаар орон нутгийн түвшинд анхаарч бодитой ажил хийхгүй байна.

е. Орон сууцанд амьдардаг иргэд дулааны төлбөр бүрэн төлдөггүй, хариуцлага 
тооцох механизм үйлчилдэггүй.

2. Мэргэжлийн боловсон хүчний хангамж, чадавх сул байна

a. Дулаан хангамжийн салбарт ажилладаг болон энэ салбарын бодлого хариуцдаг 
ажилтнуудын дулаан хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга, шинэ дэвшилтэт 
технологи болон ногоон хөгжлийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл хангалттай бус 
байна.

б. Аймгийн төвүүдэд “хотын дулаан хангамж” мэргэжлийн инженерүүд байхгүй, 
энэ салбарт ажиллагсдын олонх нь мэргэжлийн бус хүмүүс байна.

в. Энэ салбарт ажиллаж буй инженер техникийн ажилтнуудын хүчийг төвлөрүүлэх, 
тэдний санал хүсэлтийг сонсох, аймгийн хөгжлийн бодлогод тусгах ажиллагаа 
муу. Шийдвэр гаргагч нар үндэслэлгүй буруу шийдвэр гаргах явдал сүүлийн үед 
их болсон.
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3. Дулаан хангамжийн компаниуд шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, 
орчны агаар, газрын хөрс бохирдуулахгүй байх талаар санаачилгагүй ажиллаж 
байна:

a. Дулаан хангамжийн төвлөрсөн систем байгуулах төслийн хүрээнд сонгосон 
зуухнууд нь байгаль орчныг их бохирдуулдаг, АҮК нь стандартын шаардлага 
хангахгүй байгаагаас ашиглалтад орсон өдрөөсөө эхэлж янз бүрийн бэрхшээл 
учруулж байна.

б. Дулаан хангамжийн хувийн компаниудын санхүүгийн чадавх сул, тэд томоохон 
төсөлд хөрөнгө гаргах сонирхол бага байна.

в. Ус боловсруулах төхөөрөмж ашиглахгүй, дулааны сүлжээгээр түүхий ус явуулж 
технологийн том зөрчил гаргадаг, улмаар дулааны шугам хоолой болон 
хэрэглэгчийн дотоод системийг зэврүүлэн байгууллага, иргэдийг хохироож 
байна.

4. Дулааны сүлжээ, салбар шугамуудын эзэмшлийн зааг тодорхой бус байна:

a. Зарим шугам хоолой, төхөөрөмж эзэнгүй орхигдож засвар үйлчилгээ хийгдэхгүй 
байна. Түүнээс болж найдвартай ажиллагаа алдагдаж байна.

б. Зарим аймгийн төвд шинээр байгуулсан дулаан хангамжийн төвлөрсөн 
системийг ямар байгууллага хариуцах нь тодорхой бус байна.

Дараах арга замыг авбаас учирч болох нийтлэг бэрхшээлийг даван туулах 
боломжтой болно. 

1. Орон нутгийн засаг захиргаа одоо ажиллаж буй дулааны үүсгүүрийнхээ 
шинэчлэлд ач холбогдол өгөх. Аймгийн төвийн дулаан хангамжийн системийн 
үр ашиг, найдвартай ажиллагаа маш муу, төв орчмын агаарыг их хэмжээгээр 
бохирдуулж иргэдийн эрүүл мэндэд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Энд 
төр ба хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол уг асуудлыг 
шийдэхэд чухал юм.

2. Дулааны станцуудад эргэх буцлах давхаргын зуух суурилуулах. Дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлсний станцын үр ашиг, найдвартай ажиллагаа нэмэгдэнэ. 

3. Дулааны алдагдал ихтэй хуучин барилгуудаас эхлэн нэмж дулаалах. Тухайн 
орон нутаг, мөн хэрэглэгчид өөрсдөө санхүүжүүлэх боломжийг тодорхойлох, 
шаардлагатай санхүүжилтийг гаднын болон дотоодын эх үүсвэрийг татах, төсөл 
боловсруулах нь зүйтэй.

4. Сэргээгдэх эрчим хүч, буюу газрын гүний дулааны насос болон нарны 
эрчим хүчийг дулаан хангамжийн системд ашиглах боломжийг 
эрэлхийлэх. Хэдийгээр анхны хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр, түүнээс 
шалтгаалж дулаан үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг нүүрсний зуухныхаас 30-40 
хувь их байдаг. Дулааны үнэ харьцангуй өндөр учраас бизнесийн байгууллага 
хөрөнгө гаргах, мөн хэрэглэгчид өндөр үнээр дулаан худалдаж авахгүй байх 
эрсдэл бий. Гэвч уг төслийг байгаль орчны үр ашгийн шалгуураар санхүүжүүлэх 
боломж их бий. 

5. Мэргэжлийн боловсон хүчний тогтвортой байдлыг хангах. Дулаан 
хангамжийн чиглэлээр ажиллаж буй хүмүүсийн хүчийг нэгтгэх, санал хүсэлтийг 
нь сонсох, мэдлэг мэргэжлийг нь дээшлүүлэх үйл ажиллагаа системтэй зохион 
байгуулах онцгой ач холбогдолтой. 
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6. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, шинэ технологи нэвтрүүлэх сонирхол, 
ард иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх. Нийт ард иргэдийн эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах нь Монгол Улсын олон 
улсын өмнө хүлээн зөвшөөрсөн хариуцлага, тэр дундаа Парисын хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтийг хангаж, эрчим хүчний салбараас ялгарч буй хүлэмжийн хийг 
бууруулахад онцгой ач холбогдолтой. 

Аймаг ба сумын төвүүдийн дулаан хангамжийг хөгжүүлэхийн тулд зайлшгүй 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг дор жагсаав.

Хүснэгт 37. Дулаан хангамжийг хөгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт

Дулааны үүсгүүр Дулааны сүлжээ Хэрэглэгчид

А.Төвлөрсөн дулаан хангамжийн хөгжлийн өнөөгийн хандлага

Арга 
хэмжээ

- Одоо ажиллаж буй 
зуухыг үргэлжлүүлэн 
ашиглах

- Сүлжээний зэвэрч 
муудсан шугамуудыг 
солих

- Дулааны тоолуур нэвтрүүлж эхлэх;
- Халуун хүйтэн усны тоолуур 

суурилуулах;
- Зарим хэрэглэгчид усны цахилгаан 

халаагуур суурилуулж ашиглах

Б.Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх 

Арга 
хэмжээ

- Дэвшилтэт технологи 
бүхий өндөр үр ашигтай 
(80%) зуух ашиглах;

- Ус боловсруулах 
төхөөрөмж ашиглах

- Сүлжээний зэвэрч 
муудсан шугамуудыг 
солих;

- Сүлжээний усны 
алдагдлыг багасгах

- Шинээр барих барилгад дулааны 
алдагдлын норм, стандартыг хатуу 
мөрдөх;

- Улсын болон бизнесийн 
байгууллагуудад дулааны тоолуур 
нэвтрүүлэх

- Нийтийн орон сууц, эмнэлэг, 
цэцэрлэгүүдийг халуун усны системтэй 
болгох

В.Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд ногоон технологи нэвтрүүлэх

Арга 
хэмжээ

Дор нэр дурдсан үүсгүүрийн
аль нэгийг сонгож ашиглах
- Эргэх буцлах давхарга 

бүхий өндөр үр ашигтай 
(85%) зуух;

- Дулааны нөөцлүүр бүхий 
цахилгаан бойлер;

- Хийн түлшний зуух;
- Ус боловсруулах 

төхөөрөмж ашиглах;

- Сүлжээний зэвэрч 
муудсан шугам солих; 

- Сүлжээний усны 
алдагдлыг багасгах

- Орон сууцны болон сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг төрийн 
үйлчилгээний барилгуудыг нэмж 
дулаалах;

- Улсын болон бизнесийн 
байгууллагуудад дулааны тоолуур 
нэвтрүүлэх;

- Нийтийн орон сууц, эмнэлэг, цэцэрлэг 
болон амины сууцуудыг халуун усны 
нарны болон цахилгаан халаагууртай 
болгох

Дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга 
технологиудын үр өгөөжийг төлөвлөсөн түвшинд хүргэхийн тулд шинэчлэлийг эх 
үүсгүүр, дулааны сүлжээ, хэрэглэгчийг хамруулан нэгэн зэрэг хийх хэрэгтэй. Эс тэгвээс 
эцсийн үр дүн сайн биш байна.
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АЙМГИЙН ТӨВҮҮДИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ҮР АШГИЙГ 
НОГООН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАМААР ДЭЭШЛҮҮЛЭХ  
ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

Аймаг бүрийн төвийн дулаан хангамжийн үр ашгийг ногоон технологи ашиглан 
дээшлүүлэхийн тулд юуны өмнө аймгийн төвийн дулаан хангамжийн системийг иж 
бүрэн шинэчлэх хөтөлбөр боловсруулж үе шаттай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

1. Барилгын дулааны алдагдлыг багасгах, халаалтын дотоод системийг 
сайжруулах

Архангай, Булган, Ховд аймгууд ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу дулааны 
алдагдлыг 2020 онд 20%, 2030 онд 40% бууруулах зорилттой ажиллаж байгаа. 
Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хянах үйл ажиллагааг төлөвлөхийн тулд 
хуучин барилгуудын дулааны алдагдал ба халаалтын дотоод системд үнэлгээ өгөх 
шаардлагатай болно. 

2. Дулааны хоёрдугаар хэлхээний сүлжээний алдагдлыг бууруулах
Дулааны салбар болон барилга бүрийг дулаанд холбосон дулааны хоолойнууд маш 

муудсан тул тэдгээрийг засварлах, шинэчлэх шаардлага байна. Дулааны дэд станцын 
дараах шугам муу байгаагаас болж дулааны үүсгүүрийг шинэчлэхэд оруулсан хөрөнгө 
оруулалтын ач тус гарахгүй байна. Орон нутгийн засаг захиргаа дулаан хангамжийн 
хувийн компани болон гол хэрэглэгчидтэй хамтран удирдлагын баг бүрдүүлж засварын 
ажлын хэмжээ болон зардлын асуудлыг шийдвэрлэн эхний үе шатанд хэрэгжүүлэх.

3. Дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх
Дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд 1-рт төвлөрсөн 

дулаан хангамжийн системийн байдалд үнэлгээ өгч солих шаардлагатай дулааны 
хоолойг зардлын хамт тодорхойлох; 2-рт хөрөнгө оруулалтын зардлыг төвлөрсөн 
төсвийн болон орон нутгийн гэж хуваарилах. Энэ ажил дараагийн шатанд шатанд 
хийгдэнэ.

4. Үр ашиг өндөртэй, дэвшилтэт технологи бүхий зуух ашиглах 
Дулааны станцууд дээр нүүрсийг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар бүрэн шатаадаг, 

үр ашиг өндөртэй зуух суурилуулах замаар олон бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэж 
болно. Мөн дулааны томоохон хэрэглэгчдэд, тухайлбал төсвийн байгууллагуудын 
халаалтын системд дулааны тоолуур суурилуулж төлбөрийн тооцоонд ашиглах. 
Хөрөнгө оруулалтын зардлыг хэрэглэгч байгууллагууд хариуцах нь зөв хувилбар.

5. Дулаан хангамжийн загвар төсөл хэрэгжүүлэх
Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн үйлчилгээний барилгуудын халаалтыг 

газрын гүний дулааны насос, эсвэл дулааны аккумлятортай цахилгаан бойлер 
ашиглан шийдэж бодлогыг иргэд, шийдвэр гаргагч нарт итгүүлэх зорилгоор үзүүлэх 
загвар төсөл хэрэгжүүлэх явдал чухал байдаг. Түүнээс гадна нарны эрчим хүч болон 
цахилгаан эрчим хүчийг хувийн сууц, нийтийн сууц, цэцэрлэг, эмнэлгийн хэрэгцээний 
ус халаахад ашиглах чиглэлээр мөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

6. Эрчим хүчний үр ашгийн хяналт шинжилгээ ба хэрэгжилтийг хангах
Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 2015 онд батлагдсан Эрчим хүчний хэмнэлтийн 

тухай хууль чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Жишээ нь, тухайн барилгын дулааны алдагдал 
Монгол Улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтоох, хэрэв 
нийцэж байгаа бол паспорт олгодог болох гэх мэт.
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МОНГОЛ УЛСЫН НӨХЦӨЛД ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН САЛБАРТ 
БОГИНО БА ДУНД ХУГАЦААНД НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ  
НОГООН БА ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИУД

Аливаа хот суурин газрын дулаан хангамжийн салбарт ашиглаж болох олон 
дэвшилтэт технологи бий. Аймгийн төвүүдийн дулаан хангамжийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгахад дараах технологиуд 
чухал гэж сонгосон.

• Сургууль, цэцэрлэг мэтийн төрийн үйлчилгээний болон нисэх онгоцны буудал, 
ариутгах байгууламж мэтийн алслагдсан барилгын халаалтад газрын гүний 
дулааны насос, эсвэл цахилгаан бойлер ашиглах, үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх

• Зарим нийтийн болон хувийн орон сууцны халуун усыг нарны коллектор ба 
цахилгаан халаагуур хослон ашиглах замаар бэлтгэх

• Хуучин барилгуудыг нормын хэмжээнд хүртэл ээлж дарааллаар нэмж дулаалах 
замаар барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах, дулааны тоолуур суурилуулж 
ашиглах, хэрэглэгчдийн гаднах дулааны шугамууд болон халаалтын доторх 
системийг шинэчлэн солих

• Дулааны хуучин ба шинэ станцын зуухнуудыг ойрын үед эргэх буцлах давхаргын 
нүүрс шатаах үр ашиг өндөртэй зуухаар солих 

• Нүүрсний уурхайн ба давхаргын метан хий ашиглах 

Технологи бүрийн онцлог, сонгосон үндэслэлийг дор тайлбарлав. 

 Газрын гүний дулааны насос

Байгаль дээр нам потенциалын дулааны энерги асар их, бараг бүх газар байна. 
Газрын хөрсний температур жилийн турш харьцангуй тогтмол, гэхдээ доошлох 
тутам бага багаар нэмэгдэнэ. Дэлхийн аль ч цэгт газрын хөрс болон агаар тодорхой 
хэмжээний дулаан агуулж байх ба түүний температурыг дулааны насосоор өсгөж 
байшин, барилгыг дулаацуулах, халуун ус бэлтгэхэд ашиглаж болно. Ямар дулааны 
эх үүсвэр ашиглаж буйгаас хамааруулан дулааны насосыг газар доорх хөрсний, газар 
доорх усны, агаарын гэж ангилна. Газрын хөрсний дулааны насос битүү системээр 
ажиллах ба эрчим хүчний ашиглалтын үзүүлэлт маш сайн. Эрчим хүч ашиглалтын үр 
ашиг 3-6 байдаг. Энэхүү төрлийн дулааны насос анхны өртгөө 2-10 жилд төлж чадна. 
Газрын гүний дулааны насос барилгын гадна үзэмжид нөлөөлөхгүй, мөн газар доорх 
хоолой 40-50 жил найдвартай ажиллана. 

Зураг 29. Ерөнхий боловсролын 122 дугаар сургуулийн газрын гүний дулаан хангамжийн систем
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Улаанбаатар  хотын Сонгинохайрхан дүүрэг, Салхитад байрладаг 122-р сургуулийн 
нүүрсний зуухны оронд 2019 онд ДДНХИ-ийн судалгааг үндэслэн БОАЖЯ-ны 
санхүүжилтээр 130 кВт чадалтай, газрын гүний хөрсний битүү босоо 24 цооног бүхий 
халаалтын системийг 2019-2020 оны халаалтын улиралд ашиглалтад оруулсан. Нийт 
хөрөнгө оруулалт 720 сая төгрөг.

Газрын гүний дулааны насос маш өргөн хэрэглэж буй орнуудад Швед, АНУ, Герман, 
Швейцар, Канад, Австри, Хятад орно. Дулааны насосыг үр ашигтай ажиллуулах нэг 
гол нөхцөл дулаацуулж буй барилгыг дулааны алдагдал багатай барих явдал бөгөөд 
орчин үед ийм боломж бүрэн бий. Дулааны насосыг дулаан хангамжид ашигласнаар 
нүүрс хэрэглэхгүй болж улмаар хорт болон хүлэмжийн хий бараг ялгарахгүй болно. 
Дэлхийн олон оронд дулааны насос ашиглахыг төрөөс идэвхтэй дэмжиж янз бүрийн 
хөнгөлөлтийн систем үйлчилж байна.

Монгол орны цаг уур эрс тэс, өвөл их хүйтэрч голын ус хөлддөг, агаарын дундаж 
температур өвлийн улиралд -35-400С байдаг учраас тэдгээрийг дулааны үүсвэр болгож 
сонгох боломжгүй. Ийм учраас хамгийн боломжтой нь газрын гүний дулаан бөгөөд 
харин цооног нь босоо байх хэрэгтэй.

Нараар ус халаах систем
Нарны халаагуур халуун ус бэлтгэх хамгийн үр дүнтэй арга юм. Нарны ус халаах 

систем нарны коллектор, халуун ус нөөцлөх сав, насос зэргээс бүрдэнэ. Халуун ус 
нөөцлөх сав маш сайн дулаалгатай байх ёстой. Нарны ус халаах систем дэлхийн бүх 
оронд түгээмэл ашиглагдаж байна. Анхны хөрөнгө оруулалт бага, байгаль орчинд 
сөрөг нөлөөгүй, агаарыг бохирдуулахгүй, хүлэмжийн хий ялгаруулахгүй зэрэг олон 
сайн талуудтай. 

Монгол орны цаг уур эрс тэс, өвөл 
-450С хүртэл хүйтэрдэг учраас нарын 
эрчим хүчийг барилгын халаалтад 
дангаар нь хэрэглэх боломж бага. 
Заавал өөр үүсвэртэй хослуулан 
ашиглаж болно. Нарны энергийг 
халуун ус бэлтгэхэд ашиглах нь илүү 
тохиромжтой. Өвлийн улиралд, мөн 
зун олон хоног бороо орох үед нарны 
эрчим бага болдог, тэр үед цахилгаан 
халаагуур ашиглахаар тооцож 
системийн бүтцийг сонгодог.

Монгол орны хувьд нартай цэлмэг 
өдрийн тоо 270-300 хоног ба жилд 
дунджаар 2250-3300 цаг өдрийн 

гэрэлтэй. Өөрөөр хэлбэл жилд 4774 ТВтц цахилгаан эрчим хүчийг нарны энергиэр 
үйлдвэрлэх чадвартай гэсэн үг 24.Цахилгаан эрчим хүчний үнэ өндөр зэрэг шалтгаанаар 
нарны эрчим хүчийг хэрэгцээний халуун хангамжид ашиглах явдал чухал юм. Сүүлийн 
үед эмнэлэг, цэцэрлэг, сургууль, зочид буудал, нийтийн орон сууц зэрэг хэрэглэгчид 
халуун ус бэлтгэхийн тулд цахилгаан халаагуур ашиглаж байна. Цахилгааны зардлыг 
хямдруулахын тулд нар ба цахилгааны хосолмол систем ашиглаж болно. Сүүлийн үед 
зарим аймгийн төвүүдэд ийм системүүд ашиглаж эхлээд байгаа. 

24 IRENA 2016, NREL 2000

Зураг 30. Нараар ус халаах систем
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Аймаг, сумын төвүүдийн дулаан хангамжид усан халаалтын нүүрсний зуух ашигладаг. 
Зуны улиралд аймгуудын дулаан хангамжийн систем зогсдог. Халаалт зогссон зуны 
улиралд хэрэгцээний халуун ус түгээхийн тулд дулаан хангамжийн системийг маш бага 
ачаалалтай ажиллуулах нь эдийн засгийн хувьд ашиггүй, ихээхэн алдагдал үүсдэг. Ийм 
учраас хэрэглэгчид өөртөө халуун ус бэлтгэх нарны системтэй байх нь халуун усны 
хэрэгцээгээ найдвартай хангах, улмаар байгаль орчин болон эдийн засгийн хувьд эерэг 
нөлөөтэй. Мөн зарим нь огт халуун ус хэрэглэхгүй байна. 

Халуун ус бэлтгэх зорилгоор нарны коллекторыг цахилгаан халаагууртай хослуулан 
ашиглах хувилбарыг сонгож тооцоо хийв. Монгол орон өвөл -400С хүрч хүйтэрдэг 
учраас нарны коллектор бие даан ажиллах боломжгүй. Нийтийн орон сууц ихэвчлэн 
5 давхар, нэг орцонд орцонд 15 айл амьдардаг. Нэг орцны 15 айлын дунд нэг нарны 
систем байгуулахаар бодож тооцов. Тооцооны үр дүнг хүснэгт 38-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 38. Нар ба ЦЭХ-ний хосолмол системийн тооцооны үр дүн 

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

Айлын тоо 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Оршин суугчийн 
тоо, хүн 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Нарны сарын 
дундаж цацраг
МДж/м2 сар 

173.0 234.0 398.0 527.0 657.0 675.0 670.0 602.0 448.0 315.0 184.0 140.0

Өдрийн дундаж 
нарны цацраг 
кВт.ц/м2 өдөр

1.6 2.2 3.7 4.9 6.1 6.3 6.3 5.6 4.2 2.9 1.7 1.3

Коллекторын тоо 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0

нарнаас хоногт 
авах дулаан  
кВт.ц/хоног

37.2 50.3 85.6 113.3 141.3 145.2 144.1 129.5 96.3 67.7 39.6 30.1

коллекторын 
сар тутам гаргах 
дулаан кВт.ц/сар

1116. 1509 2567 3399 4238 4354 4322 3883 2890 2032 1187 903

ЦЭХ-ний сарын 
хэрэглээ кВт.ц 3070 2676 1618 786.3 -52.4 -168.5 -136.3 302.4 1295.9 2153 2999 3283

Тооцооны дүнд нөлөөлөх хүчин зүйл бол тухайн орон нутгийн нарны цацрагийн 
нягт юм. Нарны цацраг орон нутаг бүрд өөр байна. 15 айлыг халуун усаар хангах 
нарны системийн хөрөнгө оруулалт дунджаар 40 сая төгрөг. Нарны коллектор ба 
цахилгаан халаагуурын хоорондын дулааны ачаалал хуваарилалтын тооцоо хийж 
графикийг зураг 31-т үзүүлэв. 

 
Зураг 31. Нарны коллектор ба цахилгаан халаагуурын дулаан гаргалтын хуваарилалт
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 Гадна агаарын температур нэмэгдэж дулаан болох тутам нарны коллекторт үүсэх 
дулаан нэмэгдэж зуны 5-8 сард хамгийн их болно. Энэ үед ЦЭХ-ний хэрэглээ буурах 
болно. Нарны коллектор ашигласнаар ЦЭХ-ний зардал 73 хувь буюу 32000 кВт.ц-аар 
бага болно. СО2-ын жил бүрийн ялгарал 20.8 тонноор буурна.

Нүүрсний уурхайн ба давхаргын метан хий ашиглах
Нүүрсний уурхайн метан хий нь нүүрс олборлох явцад уурхайн гүнээс ялгардаг 

агаараас бүрдэх метан ба түүнийг аюулгүй ажиллагаа хангах шаардлагын дагуу 
гадагш шахаж гаргадаг. Энэхүү метан хий нь дэлхийн дулааралд энгийн нүүрс хүчлийн 
хийнээс 21 дахин илүү нөлөөлдөг. Тийм учраас түүнийг дэгдээхгүй барьж түлш болгож 
ашиглахад улс орнууд их анхаарч байна.

Метан хийг хоёр бүлэгт хуваадаг:

• Нүүрсний уурхайн метан (НУМ) нүүрсний зай завсар агуулагдах ба түүнийг 
олборлох явцад гадагш дэгдэнэ.

• Нүүрсний давхаргын метан (НДМ) уурхайн гүнд, үе давхаргын дунд орших 
ба түүнийг олборлох үйл ажиллагаатай холбогдолгүй, тусгай төхөөрөмжөөр 
шахаж гадагш гаргана.

Эдгээр хийг дулаан хангамж болон цахилгаан үйлдвэрлэхэд ашиглана. НУМ-ыг 
ашиглах талаар дэлхийд, тухайлбал Хятад, АНУ, Австрали, Герман, Польш, ОХУ, 
Украйн зэрэг Улсад олон том төслүүд хэрэгжиж байгаа. Судалгаагаар метан хий 
ашиглах төслийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 5 орчим жил гэж 
тогтоосон байна.

Зураг 32. НДМ-ын зуух

Монгол Улсад НУМ болон НДМ-ыг ашиглах талаар төрийн бодлого гарч, нөөц 
тогтоох геологи хайгуулын судалгаа хийгдэж байгаа. Монгол орон нүүрснээс өөр 
органик түлшний нөөц бараг байхгүй. Нефтийн багахан нөөц байгаа боловч түүхийгээр 
нь экспортолж байна. Харин нүүрсний уурхайн метан хийн нөөц арвин байгаа 
таамаглал байгаа. УАӨ-ийг сааруулах, хот орчмын агаарын бохирдлыг арилгахад 
хийн түлш маш чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Тийм учраас энэхүү хийг ашиглах асуудлыг 
чухалд тооцож сонгосон. Одоо ажиллаж буй нүүрсний зарим (Налайх ба Нарийн 
сухайт) уурхай дээр цөөн тооны өрөмдлөг хийсэн. Харин одоогоор НДМ-ын хувьд 
нухацтай судалгаа хийж эхлээгүй байгаа. 
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Эргэх буцамтгай давхаргын, өндөр ашигтай зуух (ЭБДЗ) ашиглах
 Харьцангуй нам температурт, буцламгай давхаргад нүүрс шатаах энэхүү технологи 

олон давуу талтайгаас цэвэр, шаталтаас үүсэх хорт хийг 95 хувь хүртэл бууруулж 
чаддаг чухал давуу талтай. Одоогийн байдлаар энэ технологийн хөгжүүлэлт хийгдсээр 
байгаа бөгөөд хөгжлийн эхний шатанд байгаа. Хот суурин газрын агаарын бохирдол 
улам бүр нэмэгдэж түүнийг бууруулах асуудал хурцаар тавигдаж байгаатай уялдан 
түүнийг практикт нэвтрүүлэх сонирхол өсөж байна.

ЭБДЗ нь утаатай агаарт хүхрийн исэл (SOx) хэлбэрээр хаягдах хүхрийн хэмжээг 
их хэмжээгээр бууруулна. шаталтын үед сульфатыг тортог болгохын тулд шохой 
хэрэглэдэг, тэр зуухан дахь дулаан дамжуулалтыг эрчимжүүлнэ. Мөн азотын исэл 
(NOx) бага үүсдэг. 

Энэ төрлийн зуух зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, ашиглах талаар Хятад улс маш 
эрчимтэй ажиллаж байгаа. Монгол Улсад энэ технологи нэвтэрч эхэлсэн. Энэ төрлийн 
зуух нь 5-500 МВт чадалтай үйлдвэрлэгдэж байна. 

Монгол Улс нүүрсний арвин их нөөцтэй буюу ойролцоогоор 173 тэрбум тонн 
нүүрсний нөөцтэй гэж тооцогддог. Өнөөдөр эрчим хүчний 95 орчим хувийг зөвхөн 
нүүрний ДЦС, ДС-д үйлдвэрлэж байгаа. Ойрын 20-30 жилд нүүрсийг түлш байдлаар 
хэрэглэх явдал хэвээр байх болно. Ийм учраас нүүрс шатаах ЭБД-ын дэвшилтэт 
технологийг сонгов. Энэхүү технологи нь дэлхийн олон оронд нэвтэрч ашигтай гэдгээ 
баталж чадсан бөгөөд хүлэмжийн ба хорт хийн ялгарлыг эрс бууруулна. Улаанбаатар 
хотын Амгалангийн, Тавантолгой болон Оюу толгойн дулааны станцад ЭБД-ын зуух 
суурилуулан ашиглаж байна. 

Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах
Барилгын дулааны алдагдлыг огт байхгүй болгох боломжгүй ч орчин үеийн 

дулаалгын технологи ба материал ашиглаж их хэмжээгээр бууруулж болно. Барилгын 
дулааны алдагдлыг бууруулахад чиглэсэн технологи арга хэмжээ нь уг барилгын 
халаалтад зарцуулах дулааны хэрэглээг багасгах, хүмүүсийн ажиллах амьдрах аятай 
орчин бий болгох, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг, тухайлбал хорт болон 
хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах ач холбогдолтой. 

Монгол Улсад 2000 оноос өмнө гол төлөв нэг маягийн барилгууд баригдсан байдаг. 
Монгол Улсад ашиглаж буй ихэнх, тухайлбал 1990-ээд оноос өмнөх угсармал орон 
сууцууд, 1997 оноос хойш баригдсан барилгууд өнөөдөр мөрдөж буй стандартын 
шаардлагыг хангаж чадахгүй байна. Тухайлбал, 1970-1980 онд баригдсан орон 
сууцуудын ихэнх нь угсармал төмөр бетон барилгууд юм. Тэдгээр нь дулаан алдагдал 
ихтэй халаалтад их хэмжээний эрчим хүч зарцуулдаг. Угсармал орон сууцуудын 
дулааны бодит алдагдлын тогтоох зорилгоор дотоод ба гадаадын судлаачид цөөн бус 
судалгаа явуулсан. Судалгаагаар ихэнх барилгын дулааны алдагдал нормын утгаас 
40-60 орчим хувиар их байгааг тогтоосон. Мөн 2015 онд ШУТИС-ийн судалгааны 
баг Улаанбаатар хотын түгээмэл хийцийн нийтийн орон сууц, сургууль, цэцэрлэгийн 
барилгуудын дулааны бодит алдагдлыг тогтоох судалгааны ажил гүйцэтгэсэн. Үр дүн 
нь өмнө хийсэн судалгааны ажлын үр дүнтэй бараг ижил гарсан болно.

 Монгол Улсад барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах талаар төрийн бодлого гарч 
хэрэгжүүлэх шатандаа ороод байгаа. 2030 он гэхэд барилгын стандартын утгаас хэтэрсэн 
дулааны алдагдлыг 40 хувь хүртэл бууруулах зорилттой ажиллаж байна. Тухайлбал, 
2020 онд батлагдсан “Барилгын норм ба дүрэм, Барилгын дулаан хамгаалалт БНбД 



78

25-01-20 норм дүрэм”25-ийн дагуу барилгуудыг дулааны эрчим хүчний үзүүлэлтийг 
үндэслэн А++, А+, A, B, C, D, E гэсэн зэрэглэлээр ангилна. Энэхүү шинэчлэгдсэн 
дүрэмд барилгын дулааны алдагдлыг тооцох аргачлалыг хялбаршуулж, эрчим хүчний 
гэрчилгээний загварыг оруулсан байна. Дээрх гэрчилгээ нь барилга байгууламжийг 
өмчлөгч, худалдан авагч, түрээслэгч нарт тухайн объектын эрчим хүчний үр ашигтай 
байдал, чанарын талаар мэдээлэл авахад нь туслах чухал ач холбогдолтой юм.

Хүснэгт 39. Орон сууц, олон нийтийн барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн ангилал

Ангиллын
 тэмдэглэл

Ангиллын
 нэр

Барилгын халаалт, агаар сэлгэлтийн 
эрчим хүчний хэрэгцээний 

хувийн тооцооны ба нормчилсон 
үзүүлэлтийн харьцаа, %

Төрийн захиргааны 
байгууллагаас зөвлөмж 

болгох арга хэмжээ

A++ Пассив 20%-иас бага

Эдийн засгийн дэмжлэг 
үзүүлэх

A+ Бага эрчим хүчний (low 
energy) барилга 40%-иас 20% хүртэл

А Өндөр хэмнэлттэй 65%-иас 40 % хүртэл

В Хэмнэлттэй 90%-иас 65% хүртэл

С Нормчилсон түвшин/ утга 
(normative level) 90%-иас 110 % Заавал биелүүлэх нормын 

үзүүлэлт

D Хэмнэлтгүй 110%-иас 160% хүртэл Эдийн засгийн үндэслэлтэй 
нөхцөлөөр сэргээн босгох

E Хэмнэлтгүй 160%-иас их
Эдийн засгийн үндэслэлтэй 
нөхцөлөөр сэргээх эсвэл 

нураах

 Гэрчилгээний гол үзүүлэлт болох А++, A+, А, В, С, D, E нь эрчим хүчний хэмнэлтийн 
ангиллыг заана. С үзүүлэлт нь байх ёстой хэвийн хэрэглээ бол С-ээс дээш В, А, А+ 
үзүүлэлтүүд нь эрчим хүчний хэмнэлттэй, D, E нь эрчим хүчний хэмнэлтгүй буюу өндөр 
хэрэглээтэй гэсэн ангилалд орно.

Хэр эрчим хүчний хэмнэлттэй байхыг С буюу хэвийн хэрэглээтэй харьцуулан хувиар 
тооцон гаргадаг бөгөөд хэвийн хэрэглээний 65-аас 90 хувийн хэрэглээтэй бол В, 40-
өөс 65 бол А, бүр 20 хувь бол хамгийн хэмнэлттэй буюу А++ (хоёр нэмэх) ангилалд 
ордог.

25 МУЗГ 2020, https://www.legalinfo.mn/law/details/15595?lawid=15595 
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Зураг 33. Барилгын байгууламжийн эрчим хүчний гэрчилгээ

Эх сурвалж: БХБЯ, 2020

Монгол Улсын хот, аймгийн төвүүдэд дулааны алдагдлын хувьд стандартын 
шаардлага хангаагүй олон барилга байгаа. Жишээ болгож 60 айлын угсармал орон 
сууцыг дулаалах зардал болон гарах үр ашгийг тооцож үр дүнг доорх хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 40. 60 айлын угсармал орон сууцны барилга дулаалахын өмнө ба дараа  

үеийн дулааны хэрэглээ ба нүүрсний шаталтаас ялгарах хийн хэмжээ

Үзүүлэлт нэгж
 Дулаалгын 

өмнө дараа
Барилга дулаалах зардал сая төг 0 68
Дулааны жил бүрийн хэрэглээ MВт.ц 343 206
Дулааны үнэ мян.төг/MВт.ц 45 45
Байр эзэмшигчийн төлбөрийн хэмнэлт сая төг 0 6.2
CO2-ын жил бүрийн ялгарал тн СО2 91.88 63.00
CO-ын жил бүрийн ялгарал тн СО 2.03 1.40
Азотын ислийн (NОx) жилийн ялгарал тн NOx 0.09 0.06
Хүхрийн (SОx) жилийн ялгарал тн SOx 0.39 0.27
Үнсний жил бүрийн ялгарал тн 0.17 0.12

Тухайлбал, 10000 м3 эзлэхүүнтэй нэг барилгыг нэмж дулаалахад 80-110 сая төгрөг 
шаардлагатай. Нүүрсний жилийн хэрэглээ 75 тонноор багасаж улмаар агаарт хаях 
утааны хэмжээ буурна. Анхны өртгөө 7 орчим жилийн дараа дулааны төлбөрийн 
хэмнэлтээр нөхөх болно26. 
26 Эдийн засгийн тооцоонд инфляц 7 %, дискаунт 5% гэсэн утга авсан болно.
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Монгол Улсын хувьд барилгын дулааны алдагдлыг 2030 он гэхэд 40 хувь 
бууруулахын тулд нэг аймгийн төвийн хувьд дунджаар 180 мянган метр куб эзлэхүүнтэй 
барилгыг нэмж дулаалах хэрэгтэй бөгөөд түүнд 1.6 тэрбум төгрөг шаардлагатай болно. 
Энэ үед хуучин барилгуудыг нэмж дулаалснаар СО2 ялгарал дунджаар 1,840 тонноор 
буурна.
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