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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ХЯНАЛТАД БУЙ  

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН  

ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ–ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

 

/2021 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

НЭГ. ХЯНАЛТ–ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөл, Улсын Их 

Хурлын болон Засгийн газрын шийдвэрүүдийн эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэхээр заасан 

заалтуудын биелэлтийн явцад хяналт–шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх, хэрэгжилт 

хариуцлагыг сайжруулах зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, удирдлагуудыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр 

хангахад оршино. 

ХОЁР. ХЯНАЛТ–ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт–шинжилгээ, үнэлгээг Засгийн 

газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”–ыг 

удирдлага болгон тус журмын 6.3–т заасан аргачлалаар үнэлэв. Үүнд:  

− “БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН”-холбогдох шийдвэр гарч тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрсэн, үр дүн 

гарсан бол 100 хувь (90-100 хүртэл хувь); 

− “ХЭРЭГЖИХ ШАТАНД”-тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрээгүй боловч төсөв, санхүүгийн 

асуудлыг шийдсэн, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, дээд шатны байгууллагад өргөн 

барьсан, холбогдох байгууллагын шийдвэр гарсан, гол үр дүн нь гарч байгаа бол 70 хувь 

(50-89 хүртэл хувь); 

− “ХЭРЭГЖИЛТ ХАНГАЛТГҮЙ”-тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил болон 

боловсруулалт хийгдэж дууссан боловч зохион байгуулалт, төсөв, санхүүгийн асуудал 

шийдэгдээгүй бол 30 хувь (10-49 хүртэл хувь); 

− “ХЭРЭГЖЭЭГҮЙ”-тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоо судалгаа, бэлтгэл 

ажил хийгдэж боловсруулалтын шатанд байгаа болон тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар 

ямар нэгэн ажил зохион байгуулаагүй бол 0 хувь (0-9 хүртэл хувь); 

− “ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТООЦОХ ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ” гэсэн аргачлалаар тооцов.   

Хяналт–шинжилгээ, үнэлгээг эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэхээр хяналтад авсан хууль 

тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2021 оны жилийн эцсийн биелэлт, Засгийн газрын 2020-2024 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Эрчим 

хүчний яамны хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 2021 оны жилийн 

эцсийн хэрэгжилтийн тайлан болон холбогдох газар, хэлтсийн албан тушаалтнуудаас тодруулга 

мэдээлэл авах замаар гүйцэтгэв.  

ГУРАВ. ҮНЭЛГЭЭ 

Эрчим хүчний яамны хяналтад 2021 онд нийт 151 арга хэмжээг бүртгэж, хяналтад авсан 

байна. Үүнд:  
№ Шийдвэр Шийдвэрийн тоо Заалтын тоо 

1 Монгол Улсын хууль 9 13 

2 Улсын Их Хурлын тогтоол 8 10 

3 Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны тогтоол 9 13 

4 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1 1 

5 Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөмж 5 8 

6 ҮАБЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл 1 1 

7 Засгийн газрын тогтоол 19 21 

8 Ерөнхий сайдын захирамж 3 3 

9 Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 41 77 

10 Засгийн газрын албан даалгавар 1 4 

Нийт 97 151 
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Эдгээр заалтаас: 

− Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй 3 заалт; 

− Эрчим хүчний яамны чиг үүрэгт хамаарахгүй 1 заалт; 

− Засгийн газрын цахим системд давхардаж шивэгдсэн 3 заалтыг үнэлгээнд оруулаагүй бөгөөд 

бусад 144 арга хэмжээний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхэд: 

− 130 заалт бүрэн хэрэгжсэн буюу 100%-ийн биелэлттэй; 

− 9 заалт хэрэгжих шатанд буюу 70%-ийн биелэлттэй; 

− 5 заалт хэрэгжилт хангалтгүй буюу 30%-ийн хэрэгжилттэй байгаа ба ХЭРЭГЖИЛТИЙН 

ЕРӨНХИЙ ДҮНГЭЭР 95,69%-тай үнэлэгдэв.   

 

Заалтны тоо 

Хэрэгжилт  

100% 70% 30% Дүн 

МУ-ын хууль 11 10 1 - 97,27% 

УИХ-ын шийдвэр 22 19 3 - 95,90% 

Ерөнхийлөгчийн 

зарлиг 1 1 - - 100% 

ҮАБЗ-ийн зөвлөмж, 

тэмдэглэл 9 8 1 - 96,67% 

Ерөнхий сайдын 

захирамж 3 3 - - 100% 

ЗГ-аас гаргасан 

шийдвэр 98 89 4 5 95,20% 

Нийт 144 130 9 5 95,69% 

ХЭРЭГЖИХ ШАТАНД БУЮУ 70 ХУВИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ 9 ЗААЛТ: 

1. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн 9.1.9 дэх хэсэгт заасан журмуудыг батлах. 

Хэрэгжилт: Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9 дэх хэсэгт заасан 

журмуудыг батлан, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Нийт 6 журмаас доорх 2 журам 

батлагдаагүй байна. 

9.1.9.г. Эрчим хүч хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөрийн 3.2.1-д тус тус заасан “Эрчим хүчээр 

ажилладаг машин, тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний цахилгаан бараанд ангилал, зэрэглэл 

тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам”;  

9.1.9.е. “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, тоног төхөөрөмж, 

бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, импортлох болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж 

хэмнэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулал олгох журам”  

батлагдаагүй байна.                                  

Үнэлгээ: нийт  6 журам баталж мөрдүүлэхээс 4 журам батлагдаагүй бөгөөд бүрэн дуусаагүй-70% 

2. УБ хотын 5-р цахилгаан станцыг барих ажлыг шуурхайлах, бага өртөг зардлаар цахилгаан 

үйлдвэрлэх зорилгоор Багануур болон бусад уурхайн дэргэд эрчим хүчний шинэ эх үүсгэвэр 

барьж байгуулах, цаашид эрчим хүч экспортлох, түүнд шаардагдах шугам сүлжээг бий 

болгох тухай УИХ-ын байнгын хорооны 2015 оны 02 дугаар тогтоол  

Хэрэгжилт: УБ хотын цахилгаан, дулаан хангамжийн 5 дахь эх үүсвэрийг Дулааны 3 дугаар 

цахилгаан станцын дэд бүтцэд түшиглэн уг станцыг өргөтгөх төсөлтэй уялдуулан шийдвэрлэхийг 

Сангийн сайд, Эрчим хүчний сайд нарт даалгасан УБ хотын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 

МУЗГ-ын 2021.05.19-ний өдрийн 146 дугаар тогтоол гарсан. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 

12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-

Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн байгуулсан. Уг санамж 

бичгийн дагуу ОХУ-ын Интер РАО Экспорт компаниас төслийн техникийн үндсэн шийдлийг 
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боловсруулж ирүүлсэн бөгөөд төслийн үндсэн боломжит шийдлийг “ДЦС-3” ТӨХК яаманд 

танилцуулж,  ОХУ-ын талд 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хариу хүргүүлсэн. 

“Багануурын цахилгаан станц” төслийн концессын гэрээнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 

дагалдах гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бөгөөд “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, 

худалдан авах гэрээ”-г 2021.07.23-ны өдөр байгуулсан. Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар 2 талууд хэлцэл хийж, гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцсон 

бөгөөд “Багануур” ХК-иас ТУЗ-д танилцуулж гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг авах ажил хүлээгдэж 

байна. 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газраас 2021.12.01-ний өдөр Усны дүгнэлт 

гарсан бөгөөд тус дүгнэлт болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний 

тодотголыг БОАЖЯ-нд хүргүүлж, батлуулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Захиалагчийн техник хяналт, 

газар эзэмших, ус ашиглах зэрэг бусад концессын дагалдах гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон 

Төрийн холбогдох байгууллагуудаас шаардлагатай тусгай зөвшөөрлүүд авах ажлууд хийгдэж 

байна. 

Шинэ сэргэлтийн бодлогод туссан эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд 

шинэ том чадлын эх үүсвэрүүд ашиглалтад орохтой холбоотой үйлдвэрлэгдсэн цахилгаан эрчим 

хүчийг бүс нутгийн хэмжээнд болон бүс нутаг хооронд дамжуулах 220 кВ-ын 1956 км цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам баригдахаар суурь судалгаа, ТЭЗҮ хийгдэж байна.              

Үнэлгээ: шинэ эх үүсвэр барьж байгуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа-70% 

3. Дулааны цахилгаан станц 5-ыг ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхайлж нийслэлийн 

цахилгааны найдвартай, хүртээмжтэй байдлыг хангах, аймгийн төвүүдэд дулааны 

цахилгаан станц барих асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх тухай УИХ-ын байнгын хорооны 2017 

оны 1 дүгээр тогтоол  

Хэрэгжилт: УБ хотын цахилгаан, дулаан хангамжийн 5 дахь эх үүсвэрийг Дулааны 3 дугаар 

цахилгаан станцын дэд бүтцэд түшиглэн уг станцыг өргөтгөх төсөлтэй уялдуулан шийдвэрлэхийг 

Сангийн сайд, Эрчим хүчний сайд нарт даалгасан УБ хотын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 

МУЗГ-ын 2021.05.19-ний өдрийн 146 дугаар тогтоол гарсан. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 

12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-

Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн байгуулсан. Уг санамж 

бичгийн дагуу ОХУ-ын Интер РАО Экспорт компаниас төслийн техникийн үндсэн шийдлийг 

боловсруулж ирүүлсэн бөгөөд төслийн үндсэн боломжит шийдлийг “ДЦС-3” ТӨХК яаманд 

танилцуулж,  ОХУ-ын талд 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хариу хүргүүлсэн. 

“Багануурын цахилгаан станц” төслийн концессын гэрээнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 

дагалдах гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бөгөөд “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, 

худалдан авах гэрээ”-г 2021.07.23-ны өдөр байгуулсан. Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар 2 талууд хэлцэл хийж, гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцсон 

бөгөөд “Багануур” ХК-иас ТУЗ-д танилцуулж гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг авах ажил хүлээгдэж 

байна. 

Аймгийн төвүүдэд дулааны станц барих ажлын тендер шалгаруулалтын ажил явагдаж байна.  

Үнэлгээ: шинэ эх үүсвэр барьж байгуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа-70% 

4. Нүүрсний боловсруулалтыг сайжруулах, түүхий нүүрсний хэрэглээг зогсоох, хийн хэрэглээг 

нэвтрүүлж, сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулах тухай УИХ-ын байнгын хорооны 2017 

оны 01 дүгээр тогтоол 

Хэрэгжилт: Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцаагаар хэрэгжүүлж буй Метан хийн 

хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр АНУ-ын 

HJI Group Corporation шалгарч 2020 оны 07 дугаар сараас төслийн ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд мастер 

төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд:  

- Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх стратеги боловсруулах,  

- Хийн хангамжийн дэд бүтцийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах,  

- Хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах гэсэн 3 багц ажлыг гүйцэтгэнэ.  

3 ажлыг гүйцэтгэх явцад 4 тайлан боловсруулан Эрчим хүчний яаманд ирүүлэхээс урьдчилсан 

шатны тайлан, дунд шатны тайланг ирүүлсэн. Эцсийн шатны тайланг боловсруулах ажлыг 

гүйцэтгэж байна. 
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Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨҮГ “Бүс нутгийн томоохон уурхайнуудыг түшиглэн 

сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барих ТЭЗҮ”-ийг боловсруулсан ба ТЭЗҮ-д төслийн 

ерөнхий зураг төсөл хийгдсэн бөгөөд нарийвчилсан буюу ажлын зураг гүйцэтгэгчийн сонгосон  

технологийн сонголттой уялдан хийгдэх юм. ТЭЗҮ-ийг салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн.  

Хөшөөтийн уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан түлшний үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, 

Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2021.05.14-ний өдрийн хурлаар 

хэлэлцэн дэмжсэн. Тус ТЭЗҮ-ийг үндэслэн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 

зохион байгуулж, 2021.10.29-ний өдөр гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулан төслийн ажлыг 

эхлүүлсэн.  

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл суманд Могойн голын уурхайн нүүрсийг ашиглан сайжруулсан 

түлшний үйлдвэр байгуулахаар боловсруулан ирүүлсэн ТЭЗҮ, мөн Баянтээгийн нүүрсний уурхайг 

түшиглэн баригдсан үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д санал, шүүмж, зөвлөмж өгч Эрчим хүчний яамны ШУТЗ-

өөр хэлэлцүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн.   

Улаанбаатар хотын түлшний хэрэглээг хангах үүднээс Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт 

баригдсан “Таван толгой түлш” ХХК-ийн Зүүн бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг  

2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр ашиглалтад оруулсан.              

Үнэлгээ: хийн хэрэглээг нэвтрүүлэх, сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулах бэлтгэл ажил 

хийгдэж байгаа-70% 

5. "Дулааны III цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 250 МВт-аар 

нэмэгдүүлэх төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг эцэслэн шийдвэрлэж, 

төслийн ажлыг 2018 оны сүүлийн хагас жилд эхлүүлэх ҮАБЗ-ийн 2018 оны 32/20 

дугаар зөвлөмж 

Хэрэгжилт: Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн 

санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал 

болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 дугаар 

тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг боловсруулах 

үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим хүчний сайдад 

хамтран ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим хүчний орлогч сайдаар 

ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар хурлыг 

2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол Улсад Засгийн газрын хөнгөлөлттэй 

зээлийн эх үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, эрх зүйн орчны талаар Оросын талд 

мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын “Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд 

байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан.  

Санамж бичгийн дагуу ОХУ-аас 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр ДЦС-3-г шинэчлэх 2 

үе шатны төслийг хэрэгжүүлэх 4 хувилбар техникийн шийдэл, санал ирүүлсэн. ДЦС-3-ын төслийн 

нэгж уг техникийн шийдлийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Сайд болон удирдлагуудад 

танилцуулга хийв. Цаашид дэмжигдсэн хувилбараар нарийвчилсан ТЭЗҮ-г эцэслэх болно. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд 

“ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг 

шинэчлэн байгуулсан.                   

Үнэлгээ: хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн, төслийн ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж 

байгаа-70% 

6. СХД-ийн баруун бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг Төв аймгийн Сэргэлэн 

сумын зүүн бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр рүү нүүлгэн шилжүүлэх арга 

хэмжээг 2021.07.10, тус үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг 

2021.10.01-ний өдрийн дотор зохион байгуулах тухай ЗГ-ын 2021 оны 9 дүгээр тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: Эрчим хүчний сайдын 2021 оны А/71 дүгээр тушаалаар баруун бүсийн үйлдвэрийн 

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт байрлах зүүн бүсийн үйлдвэр рүү шилжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө зардлын тооцоог боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэг 

баруун бүсийн үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмжийн байдалтай танилцаж, үйлдвэрийн ерөнхий 

төлөвлөгөө, зардлын тооцоог боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ажлын хэсгээс гаргасан 

тооцоо судалгаанд үндэслэн баруун бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний 2 дугаар үйлдвэрийг үе 
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шаттайгаар шилжүүлэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулан яамдуудаас санал авч, 

ирүүлсэн саналыг тогтоолын төсөлд тусган Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт сайдын 2021.06.16-

ны өдрийн а/2105 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх Сайжруулсан 

шахмал түлшний үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар 2022.01.19-

ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан. Хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу 

Сайжруулсан шахмал түлшний чанар стандартыг сайжруулах зорилгоор 2022 оны 02 дугаар сарын 

10-ны өдрөөс эхлэн "Таван толгой түлш" ХХК-д туршилт, судалгааны ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 

эхний ээлжинд Тавантолгойн баяжуулсан нүүрсийг ашиглан шахмал түлш үйлдвэрлэх судалгааг 

хийж байна. Тус судалгаанд баяжуулсан нүүрсийг 100%-иар, баяжуулсан нүүрс 50% болон мидлинг 

50%, баяжуулсан нүүрс 30% мидлинг 70% гэсэн орцтойгоор шахмал түлш үйлдвэрлэх судалгааг 

эхлүүлээд байна.               

Үнэлгээ: Судалгааны явцад байгаа-70% 

7. Улаанбаатар хотын шинэ төв цэвэрлэх байгууламжийн цахилгаан хангамжийн 

тэжээлийн “Цэвэрлэх” дэд станцыг барих санхүүжилтийн асуудлыг судалж, шийдвэрлэх 

арга хэмжээ авах тухай ЗГ-ын 2021 оны 52 дугаар тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: Барилга хот байгуулалтын яамны “Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих” төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжийн 2021.08.20-ны өдрийн 83/21 тоот албан хүсэлт, Эрчим хүчний яамны 

2020.11.23-ны өдрийн 80/2020/87 тоот техникийн нөхцөлийн дагуу “Улаанбаатар хотын 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутагт шинээр баригдаж буй төв цэвэрлэх 

байгууламжийн цахилгаан хангамжийн ажлын 2021.09.02-ны өдрийн 2021/Ц-51 тоот зураг төсөл 

боловсруулах ажлын даалгаврыг боловсруулан хүргүүлсэн. “Цэвэрлэх” дэд станцыг барих 

санхүүжилтийг Эрчим хүчний сайдын 2022 төсвийн төсөлд тусгуулах тухай саналыг а/2815 тоот 

бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловч 2022 оны төсөвт батлагдаагүй.            

Үнэлгээ: өөрсдөөс хамаарах ажлыг хийсэн, дээд газарт өргөн мэдүүлсэн-70% 

8. “Тавантолгой түлш” ХХК-ийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай 

хөрөнгө, компанийн ажиллагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл болон хүн амын орлогын 

албан татвар, цахилгааны өр төлбөрийг шийдвэрлэх талаар санал боловсруулж шийдвэрлэх 

тухай ЗГ-ын 2021 оны 54 дүгээр тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: “Таван толгой түлш” ХХК-ийн нийгмийн даатгалын хуримтлагдсан өр төлбөрийг 

шийдвэрлэх зорилгоор Засгийн тогтоолын төсөл боловсруулан яамдаас санал авч, Засгийн газрын 

хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.               

Үнэлгээ: дээд газар өргөн мэдүүлсэн-70% 

9. Тавантолгой түлш” ХХК-ийг цаашид үр ашигтай, бизнесийн зарчмаар ажиллах нөхцөлийг 

бүрдүүлэхэд чиглэсэн бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан танилцуулах 

тухай ЗГ-ын 2021 оны 55 дугаар тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн төлөөлөлтэй 2021.11.25-ны өдөр уулзалт зохион 

байгуулж “Таван толгой түлш” ХХК-ийн талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээтэй танилцсан. 

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-иас бизнес төлөвлөгөө, үндсэн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, санхүү 

худалдан авалтын чиглэлээр гэсэн 3 ажлын хэсэг байгуулагдан цаашид авах арга хэмжээний талаар 

судалгаа, тооцоо хийж санал боловсруулахаар холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан.  

2022.01.19-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд Тавантолгой түлш компанийн өнөөгийн байдал, 

цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцүүлж, 5 дугаар тэмдэглэлээр сайжруулсан шахмал 

түлшний чанарыг сайжруулж, стандартыг боловсруулах чиглэл өгөгдсөний дагуу судалгааны ажлыг 

хийж байна. 

Үнэлгээ: судалгааны шатанд байгаа-70% 
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ХЭРЭГЖИХ ШАТАНД БУЮУ 30 ХУВИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ 5 ЗААЛТ: 

1. “Хийгээр (LNG/LPG) ажиллах 100 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих” 

төслийн талаарх салбарын мэргэжилтнүүдийн саналыг судалж, санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг нарийвчлан тооцсоны үндсэн дээр Засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлүүлэх 

тухай ЗГ-ын 2020 оны 32 дугаар тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: Монгол Улсын эрчим хүчний системийн ачааллын хэлбэлзлийг түргэн тохируулах 

чадвартай турбингенератортой болох зорилгын хүрээнд 50х2 МВт-ын хийн генератор бүхий 100 

МВт-ын цахилгаан станцыг “ДЦС-2” ТӨХК-ийг түшиглэн барьж байгуулах ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулан 2020 оны 02 дугаар сард Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан технологийн 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэн дэмжигдсэн. “ДЦС-2” ТӨХК-ийг түшиглэн хийн ажилладаг эх 

үүсвэр барих чиглэлээр нийт 2 ТЭЗҮ, 2 судалгааны ажил хийгдсэн байсныг нэгтгэн дүн 

шинжилгээний ажлыг хийж эцсийн үр дүнг танилцуулах, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулах 

ажлыг хийж байна.  

Мөн “Япон Улсын хилийн чанад дахь байгаль орчны хамтын ажиллагааны төв” (OECC)-өөс 

Мицубуши Повер компаниас 3х33 МВт-ын хүчин чадалтай устөрөгч, хий хосолсон турбиныг 

Монгол Улсад шинээр “ДЦС-2” ТӨХК-нд суурилуулах санал ирүүлсний дагуу тус станцын 

техникийн үзүүлэлт болон холбогдох мэдээллийг цахимаар хүргүүлсэн. Үүний дагуу “Япон Улсын 

хилийн чанад дахь байгаль орчны хамтын ажиллагааны төв” устөрөгч, хий хосолсон станц 

байгуулах судалгааны ажлыг 2021 оны 09 дүгээр сараас эхлүүлээд байна. Япон Улсын Хилийн чанад 

дахь байгаль орчны хамтын ажиллагааны төвөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу “ДЦС-2” ТӨХК-ийн 

холбогдох мэдээллийг цахимаар хүргүүлсэн.  Судалгааны ажил үргэлжилж байна.    

Үнэлгээ: бэлтгэл ажил болон боловсруулалтын ажил хийгдэж байгаа-30% 

2. Тавантолгой түлш” ХХК-д Эрчим хүчний яамны хэрэгжүүлж байгаа төлөөллийн хувийг 

нийслэлд шилжүүлэх асуудлыг судалж, саналаа танилцуулах ЗГ-ын 2021 оны 55 дугаар 

тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: 2021.12.09-ний өдөр “Таван толгой түлш” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 

зохион байгуулагдсан. Төрийн болон өмчийн тухай хуулийн дагуу холбогдох судалгааг хийж, санал 

боловсруулсан. Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59,1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15-д 

заасны дагуу “Тавантолгой түлш” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах 

шаардлагын дагуу тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2022 оны 02 дугаар 

сарын 17-ны өдөр хуралдуулахаар саналыг хүргүүлсэн. Засгийн газрын тогтоол болон УИХ-ын 

тогтоолын төсөл, танилцуулгыг бэлтгэн ажиллаж байна.      

Үнэлгээ: боловсруулалтын шатанд байгаа-30% 

3. Байгалийн хий нийлүүлэх хоолой барих төслийн хэрэгжилтийг улам эрчимжүүлж ажиллах, 

Байгалийн хий нийлүүлэх магистраль шугамнаас Монгол Улс өөрийн дотоодын хийн хэрэглээг 

авах эсэх асуудлыг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлж, 

шийдвэрлүүлэх тухай ЗГ-ын 59 дүгээр тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: Уг асуудлаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах Эрчим хүчний 

сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу төрийн болон бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан тушаалын 

төсөл боловсруулан батлуулахаар ажиллаж байна. Мөн Монгол Улсын байгалийн хийн нийт 

хэрэглээг урьдчилсан байдлаар тооцож, хот суурин газруудад хийн хуваарилах байгууламжуудыг 

“Газопровод Союз Восток” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэж буй техник, эдийн засгийн үндэслэл,  зураг 

төсөлд тусгуулах саналыг Монгол Улсын Шадар сайдад 2021.11.25-ны өдрийн  а/4223 албан тоотоор 

хүргүүлсэн.  

Байгалийн хий нийлүүлэх хоолой барих төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах талаар 

МУЗГ-аас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу “Эрдэнэс газ” төслийн нэгж, “Газпром” нээлттэй хувьцаат 

нийгэмлэг 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай тусгай зориулалтын компани болох “Газопровод Союз 

Восток” ХХК-ийг холбогдох шаардлагатай мэдээллээр тухай бүр ханган, суурь судалгааны ажилд 

дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн 

бодлого”-ын үйл ажиллагааны эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.1 дэхь заалтад 
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Монгол Улсын хийн хэрэглээний хэрэгцээг, хий хуваарилах байгууламжуудын хүчин чадал, 

байршил, дэд бүтэц, логистикийн терминалуудын судалгааг хийж, бэлтгэл ажлыг хийж 

гүйцэтгэхээр тусгадсан.               

Үнэлгээ: бэлтгэл ажил хангаж судалгаа хийх шатанд байгаа-30% 

4. Агаар бохирдуулах эх үүсвэр тус бүрээс агаарт ялгарах бохирдуулагч бодисын хаягдлын 

талаар судалж, агаарын бохирдолд эзлэх хувийг тодорхойлсон дүнг Засгийн газрын 

хуралдаанд танилцуулах тухай ЗГ-ын 2021 оны 63 дугаар тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороон даргын 2022 оны А/01 дүгээр 

тушаалаар Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 

нэгжүүдэд ашиглагдаж буй халаалтын зуух, гэр хорооллын ахуйн хэрэглээний зуух, сайжруулсан 

шахмал түлшний үйлдвэрлэлийн технологи, түүхий эд, барьцалдуулагчийн чанарт хяналт шалгалт 

хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ажлын хэсэг нам даралтын зуух, ахуйн зуухнаас 

агаарт ялгарах бохирдлын хувь хэмжээг судалж, дүн шинжилгээ хийх, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 

буй стандандартуудыг дахин хянаж, дүгнэлт гаргаж, санал, зөвлөмж боловсруулах ажлыг хийж 

гүйцэтгэх байна.  

Мөн сайжруулсан шахмал түлшний чанар стандартыг сайжруулах зорилгоор 2022 оны 02 

дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн "Таван толгой түлш" ХХК-д туршилт, судалгааны ажлыг 

эхлүүлсэн бөгөөд эхний ээлжинд Тавантолгойн баяжуулсан нүүрсийг ашиглан шахмал түлш 

үйлдвэрлэх судалгааг хийж байна. Тус судалгаанд баяжуулсан нүүрсийг 100%-иар, баяжуулсан 

нүүрс 50% болон мидлинг 50%, баяжуулсан нүүрс 30% мидлинг 70% гэсэн орцтойгоор шахмал түлш 

үйлдвэрлэх судалгааг эхлүүлээд байна. Судалгааны үр дүнгийн нэг үзүүлэлтээр агаар бохирдуулагч 

бодисын хэмжээг тодорхойлж гаргана.                

Үнэлгээ: бэлтгэл ажил хангаж судалгаа хийх шатанд байгаа-30% 

5. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын усан халаалтын 

зуух, технологийн зориулалтын дагуу уур үйлдвэрлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудын уурын зуухны эх үүсвэр тус бүрт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

талаар судалж, дүнг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах тухай ЗГ-ын 2021 оны 63 

дугаар тэмдэглэл 

Хэрэгжилт: Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 

А/259 дугаар тушаалаар “Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа дулаан үйлдвэрлэх, дулаан түгээх, дулааны эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын түлш хангамжийн асуудлаар цаашид авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах” хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 

байна. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд дулаан үйлдвэрлэх, дулаан түгээх, дулааны 

эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 73 аж ахуйн нэгжийн 182 ширхэг 

халаалтын зуухны түлш хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар арга хэмжээнүүдийг авч 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

Хийн зуух, уур үйлдвэрлэдэг зуух, зуухны технологийн шийдлийг өөрчлөх шаардлагатай зуухны 

тоо хэмжээг эцэслэн шийдвэрлээгүй байгаа бөгөөд ажлын хэсэг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

яам, Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороотой хамтран ажиллаж байна.    

Үнэлгээ: бэлтгэл ажил хангаж судалгаа хийх шатанд байгаа-30% 

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

2021 оны байдлаар Эрчим хүчний яамны хяналтад нийт 97 шийдвэрийн 151 заалт байгаагаас 

хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй 3 заалт, Эрчим хүчний яамны яиг үүрэгт хамаарахгүй 1 

заалт, цахим системд давхардаж шивэгдсэн 3 заалт, нийт 7 заалтыг үнэлгээнд оруулалгүй 144 

заалтад “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”–ын дагуу үнэлгээ хийхэд ХЭРЭГЖИЛТИЙН 

ЕРӨНХИЙ ДҮНГЭЭР 95,69 хувь буюу “БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН” байна гэж дүгнэв.  Эдгээрийг 

шийдвэр тус бүрээр харуулвал: 

Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилт–97,27% 

Улсын Их Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт–95,90% 

Ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилт–100% 
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ҮАБЗ-ийн зөвлөмжийн хэрэгжилт–96.67% 

Ерөнхий сайдын захирамжийн хэрэгжилт–100% 

Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилт–95,20%-тай үнэлэгдэв.  

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”–ын 8.2-т заасан “Яамд, Засаг дарга, байгууллагад өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг 

шийдвэрийн эхэнд нь бичигдсэн Засгийн газрын гишүүн, агентлагын дарга, Засаг дарга, ажлын 

хэсгийн дарга (ахлагч) нэгтгэн мэдээлнэ” гэсний дагуу толгойлон гүйцэтгэх үүрэг олгогдоогүй 

шийдвэрүүдэд эрчим хүчний салбарын зүгээс хэрэгжүүлэх боломжтой арга хэмжээг авч, бэлтгэл 

ажлыг ханган хэрэгжүүлсэн нь удирдлага зохион байгуулалт сайтай, үр дүнтэй ажилласан байна гэж 

үзэж байна.    

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 Хэрэгжих шатанд байгаа 9 заалт, хэрэгжилт хангалтгүй үнэлэгдсэн 5 заалтыг хяналтад авч 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах; 

Бодит шалтгааны улмаас хэрэгжих боломжгүй болсон, удаашралтай байгаа хууль тогтоомж, 

тогтоол шийдвэрийг хүчингүй болгох санал боловсруулж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх  

арга хэмжээг авч ажиллахыг зөвлөмж болгож байна.   

  

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн дэлгэрэнгүй биелэлтийг хавсаргав. 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ  

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 



Эрчим хүчний яамны хяналтанд байгаа хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2021 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт 

/Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим системд байршсан дарааллаар/ 

Шийдвэр 

Д/д 

Заалт 

Д/д 

Шийдвэрийн нэр, 

огноо, дугаар 
Холбогдох заалтын агуулга Хэрэгжилтын явц 

Өөрийн 

үнэлгээ 

МУ-ын хууль 

1 1 

Статистикийн 

тухай 

/Шинэчилсэн 

найруулга/ 

1997-06-05 

Дугаар 

1997.06.05 

11.6. Яам, Засгийн газрын 

агентлаг, төрийн бусад 

байгууллага, нутгийн 

захиргааны байгууллага чиг 

үүргийнхээ дагуу 

статистикийн үйл ажиллагааг 

эрхэлнэ. Яамд бүтэцдээ 

салбарын статистикийн үйл 

ажиллагаа эрхлэн гүйцэтгэх 

нэгжтэй байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Монгол Улсын 

яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2020 оны 94 дүгээр тушаалаар ЭХЯ-ны үйл ажиллагааны стратеги, зохион 

байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн 

баталсан. ЭХЯ-нь ХШҮДАГ-ын бүтцэд Статистик мэдээ мэдээллийн сан, захиргааны хэм 

хэмжээний актыг хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулдаг.  “Статистикийн тухай хууль”-ийн 19.1 

дэх заалт “Албан ёсны статистикийн мэдээллийг тогтоосон хугацаанд Үндэсний статистикийн 

хороонд гаргаж өгөх”, 19.3 дахь заалт “салбарын удирдлагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх 

зорилгоор захиргааны статистик мэдээлэл авах, мэдээллийн санг бий болгох” хууль 

тогтоомжийн дагуу мэдээ мэдээллээр ханган ажилладаг. 

100% 

2 2 

Сэргээгдэх эрчим 

хүчний тухай 

(Нэмэлт 

өөрчлөлт) 

2007-01-11 

Дугаар 

2019.06.06 

5.3.7. Сэргээгдэх эрчим хүчний 

тоног төхөөрөмж, техник 

хэрэгслийн ашиглалт, аюулгүй 

ажиллагаа, засвар, 

үйлчилгээний норм, дүрэм, 

стандартыг боловсруулж, 

зохих журмын дагуу 

батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт 

тавих. (5.3. Эрчим хүчний 

асуудал хариуцсан төрийн 

захиргааны төв байгууллага 

дараахь бүрэн эрхийг 

хэрэгжүүлнэ:) 

Эрчим хүчний сайдын 2020.08.14-ний өдрийн 159 дүгээр тушаалаар “Хэрэглэгчийн сэргээгдэх 

эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх журам”-ыг 

баталсан. Журмыг хууль зүйн яаманд хүргүүлэн бүртгүүлж, эрх зүйн нэгдсэн системд 

байршуулсан. Журам батлагдсанаар бага оврын сэргээгдэх эх хүчний эх үүсвэр бүхий айл өрх, 

байгууллагын үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг 

бүрдүүлсэн.  

2021 онд хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс түгээх сүлжээнд нийлүүлэх 

цахилгаан эрчим хүчний тарифын саналыг аж ахуйн нэгж болон иргэдээс нээлттэй авч, ЭХЗХ-

ны 2021.06.24-ний өдрийн 390 дугаар тогтоолоор нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчийн 

сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс түгээх сүлжээнд нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчний 

тарифыг дараах байдлаар батлагдсан.  

- Өдрийн цагаар /06-17 цаг хүртэл/ 140 төг/кВт.ц,  

- Оройн цагаар /17-22 цаг хүртэл/ 221.89 төг/кВт.ц 

2021 онд 126 кВт нийлбэр чадал бүхий СЭХ-ний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим 

хүчнийг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх тарифын санал 3 аж ахуйн нэгж, 6 иргэнээс ирсэн ба 

одоогийн байдлаар 2 аж ахуй нэгжийн СЭХ-ний үүсгүүр түгээх сүлжээнд холбогдсон байна.  

Усан цахилгаан станц барьж ашиглахтай холбогдуулан боловсруулсан “MNS IEC 61362:2021 

Гидравлик турбины удирдлагын системийн техникийн тодорхойлолтын гарын авлага”, “MNS 

IEC 60308:2021 Гидравлик турбин-Гидравлик турбины хяналтын системийн туршилт, 

шалгалт”, “MNS IEC TR 61364:2021 Усан цахилгаан станцын гидравлик тоноглолын  ангилал”-

ын 3 төрлийн стандартыг орчуулж, Стандарт, хэмжил зүйн газарт бүртгүүлэн хэрэглэхээр 

2021.12.14-ний өдрийн в/4445 албан тоот хүргүүлсэн. 

100% 
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5.2. Засгийн газар сэргээгдэх 

эрчим хүчний хууль 

тогтоомжийн биелэлтийг 

зохион байгуулж, бие даасан 

үүсгүүрээр хэрэглэгчдийг 

цахилгаан, дулаанаар хангах 

сумдын жагсаалтыг батлана. 

Бие даасан цахилгаан, дулааны эх үүсвэрээр сумдын хэрэглэгчдийг хангах ажлын хүрээнд 2021 

онд Ховд аймгийн Жаргалант сумын 1-р цэцэрлэгт газрын гүний дулааны халаалтын систем, 

Увс аймгийн Улаангом сумын хөрсний дулааны насосын систем, Баянхонгор аймгийн Өлзийт 

сумын 240 хүүхдийн ахлах сургуулийн барилгад хөрсний дулааны насос, Завхан аймгийн 

Улиастай хотын 2 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын дулаан хангамжид хөрсний 

дулааны насос суурилуулах, Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын цэцэрлэг, эмнэлгийн өргөтгөл, 

засаг даргын тамгын газрыг хөрсний дулааны насосын систем суурилуулах ажлуудыг 

эхлүүлээд байна. 

100% 
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Жендэрийн эрх 

тэгш байдлыг 

хангах тухай 

2011-02-02 

Дугаар 

2011.02.02 

19.1.9. Төрийн захиргааны төв 

байгууллага жендэрийн эрх 

тэгш байдлыг хангах үйл 

ажиллагааны явц, үр дүнгийн 

тухай тайланг Жендэрийн 

үндэсний хороонд дараа оны 02 

дугаар сарын 10-ны дотор 

хүргүүлэх. 

Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Жендерийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2021 оны 

төлөвлөгөөний биелэлт, 2022 оны төлөвлөгөө болон холбогдох мэдээллийг хавсралтын дагуу 

гаргаж 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн в/217 тоот албан бичгийн Жендерийн үндэсний 

хороонд хүргүүлсэн. 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээллийг 

жендерийн үндэсний хороо руу явуулсан.  

100% 

4 5 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

тухай 

2013-10-03 

Дугаар 

2013.11.01 

11.2.3. Эрчим хүчний үйлдвэр 

болон төмөр зам барих. (11.2. 

Доор дурдсан тохиолдолд 

импортолсон техник, тоног 

төхөөрөмжийг барилга 

угсралтын ажлын хугацаанд 

гаалийн албан татвараас 

чөлөөлж, нэмэгдсэн өртгийн 

албан татварыг "0" хүртэлх 

хувь, хэмжээгээр ногдуулж 

болно:) 

Энэ асуудал нь гаалийн албан татвартай холбоотой бөгөөд эрчим хүчний яамны чиг үүрэгт 

хамаарахгүй асуудал тул хяналтаас хасч өгнө үү. 
- 
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Эрчим хүч 

хэмнэлтийн 

тухай 

2015-11-26 

Дугаар 

2015.11.26 

9.1.10. Эрчим хүчний 

хэмнэлтийн бодлого, энэ 

талаарх хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийн талаар жил бүр 

Засгийн газарт тайлагнах; 

Улсын Их Хурлын 2015 оны 63 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар 

баримтлах бодлого /2015-2030/”-ын 2020 оны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 

тайланг яамны удирдлагад танилцуулан, журамд заасан хугацаанд багтаан 2021 оны 03 дугаар 

сарын 31-ний өдрийн а/1112 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т тайлагнаж ажиллав. Уг ажлын 

хүрээнд Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 166 дугаар тушаалаар баталсан “Төрөөс эрчим хүчний 

талаар баримтлах бодлого, дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний 2020 оны биелэлтэд ХШҮ хийв. Төрөөс эрчим хүчний талаар 

баримтлах бодлогын 2020 оны хэрэгжилт 73,0 хувьтай дүгнэгдсэн.  

ХШҮ-ний нийтлэг журам шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан салбарт төрөөс баримтлах бодлогын 

хэрэгжилтийг Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан 

/unelgee.gov.mn/-д оруулахтай холбоотой ЗГХЭГ-аас 2021.03.05-ны өдрийн ХЭГ/553 тоот 

албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу ЗГХЭГ-ын асуудал хариуцсан албан 

 

100% 



тушаалтнуудтай холбогдон хамтран ажиллаж, албан бичигт заасны дагуу бодлогын баримт 

бичгийн жагсаалтыг хүргүүлсэн. Уг ажлын үр дүнд ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн төрөөс эрчим хүчний 

талаар баримтлах бодлогын 2020 оны хэрэгжилтийг ЗГХЭГ-аас ирүүлсэн дээрх албан бичигт 

заасан хугацаанд багтааж ХШҮ-ний цахим санд байршуулж баталгаажуулсан.  

УИХ-ын 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай” 

89 дүгээр тогтоолоор уг бодлого хүчингүй болсон. 
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5.1.3. энэ хуулийн 9.1.9-т 

заасан журам батлах. 

(5.1.Засгийн газар эрчим хүч 

хэмнэлтийн талаар дараах 

бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:) 

(9.1.9.а.энэ хуулийн 13.3, 13.4-

т заасан үйл ажиллагаатай 

холбогдсон эрчим хүчний 

аудит хийх журам; 

9.1.9.б.эрчим хүчний аудитын 

байгууллага болон эрчим 

хүчний мэргэжлийн 

байгууллагад тавих шаардлага, 

тэдгээрийг магадлан 

итгэмжлэхтэй холбоотой 

журам; 9.1.9.в.эрчим хүчний 

аудитор, эрчим хүч 

хэмнэлтийн менежер бэлтгэх 

сургалтыг зохион байгуулах, 

гэрчилгээ олгох, хүчингүй 

болгохтой холбоотой журам; 

9.1.9.г.эрчим хүчээр ажилладаг 

машин, тоног төхөөрөмж, 

ахуйн хэрэглээний цахилгаан 

бараанд эрчим хүчний 

хэрэглээний ангилал, зэрэглэл 

тогтоох, шошгожуулах, хяналт 

тавих журам; 9.1.9.д.үүрэг 

хүлээсэн хэрэглэгчийг 

тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн 

хэрэглэгчийн эрчим хүч 

хэмнэх хөтөлбөр, түүнийг 

хэрэгжүүлэх жилийн 

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9 дэх хэсэгт заасан журмуудыг 

батлан, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Нийт 6 журмаас доорх 2 журам батлагдаагүй 

байна. 9.1.9.г, Эрчим хүч хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөрийн 3.2.1-д тус тус заасан “Эрчим 

хүчээр ажилладаг машин, тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний цахилгаан бараанд ангилал, 

зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам”-ыг мөрдүүлэхэд шаардлагатай суурь 

нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд тус ЭХ-ний хэрэглээний шошгын хэлбэр, хэмжээг 

тодорхойлох стандартыг СХЗГ-ын даргын  2021.11.19-ний өдрийн С/58 тушаалаар үндэсний 

стандартаар баталсан. Уг журмыг ЗГ-ын 2021.05.12-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн 

боловч гишүүдийн саналаар хойшлуулсан.  

9.1.9.е-д заасан “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, тоног 

төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, импортлох болон эрчим хүчний үр 

ашгийг дээшлүүлж хэмнэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, 

урамшуулал олгох журам”-ын төслийг боловсруулсан. 9.1.9.г-д заасан журамтай харилцан 

уялдаатай тул хүлээгдэж байна.  

Эрчим хүчний үр ашгийн стандартын бодлогоор хэмнэлтийг бий болгох боломжийг 

тодорхойлсон судалгааг ОУ-ын эрчим хүчний хэмнэлтийн Институт 

https://www.iiec.org/experience/mongolia/-ээр хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан. Эрчим хүчний 

хэмнэлттэй холбоотой 3 стандартыг MNS болгон батлуулж, мөн 3 стандартыг MNS болгон 

батлуулахаар хүргүүлсэн. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль, хэмнэлтийн хөтөлбөрийн 2020 

оны хэрэгжилтийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. "Монгол дахь барилга байгууламжийн эрчим хүчний 

үр ашгийг дээшлүүлэх нь" (EEP)/ "Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулснаар 

эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь" (PIE2) төслийн ажлын тайлантай танилцаж 

тогтоосон хугацаанд авч танилцан, чиглэл өгөх, санал хүргүүлэх зэргээр хамтран ажиллаж 

байна. Барилгын эрчим хүчнй гэрчилгээ олгох журмыг боловсруулан 2021 оны 12 дугаар  сард 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын А/257, Эрчим хүчний сайдын А/252 тоот тушаалаар 

батлуулсан.  

70% 



төлөвлөгөө, боловсруулах 

аргачлал, тайлагнах журам; 

9.1.9.е.эрчим хүчний 

хэмнэлттэй барилга 

байгууламж барих, машин, 

тоног төхөөрөмж, бараа 

бүтээгдэхүүн, материал 

үйлдвэрлэх, импортлох болон 

эрчим хүчний үр ашгийг 

дээшлүүлж хэмнэлт гаргасан 

иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, 

урамшуулал олгох журам; 

9.1.9.ж.холбогдох бусад дүрэм, 

журам.) 
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8 
Хог хаягдлын 

тухай 

/Шинэчилсэн 

найруулга/ 

2017-05-12 

Дугаар 

2017.05.12 

8.8.2. 8.8. Хог хаягдлын талаар 

эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, эрчим хүчний 

зохицуулах хороо дараахь 

бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

8.8.2. Хог хаягдлыг сэргээн 

ашиглах үйл ажиллагаанаас 

гарган авсан эрчим хүчний 

үнийн тооцоог хянах, тарифыг 

батлах. 

Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлөөр “Эрэл” ХХК, “Три эс 

солюшн” ХХК, “Нааново грин энержи Монголиа” ХХК-иуд хог хаягдлыг боловсруулан эрчим 

хүч үйлдвэрлэх станц байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн. 

ЭХЗХ-ноос Эрэл ХХК 2015 оны 91 дүгээр тогтоолоор цахилгаан эрчим хүчний тарифыг 30 

жилээр 13.5 ам.цент/кВт.ц, дулааны эрчим хүчний тарифыг дундажаар 35-44 ам.доллар/Гкал-

аар, 2020 оны 110 дугаар тогтоолоор “Три эс солюшн” ХХК 15.4 МВт-ын суурилагдсан хүчин 

чадалтай цахилгаан станцаар цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх тарифыг 11 жилээр 9.8 

ам*цент/кВт.ц гэж батлуулсан байна. “Нааново грин энержи Монголиа” ХХК-ийн хувьд 

цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх станцын тариф батлуулахаар ЭХЗХ-нд хандсан байгаа. 

ТЭЗҮ-ээр цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж нийлүүлэх тарифыг 13-15 ам.центээр төлөвлөсөн.  

Хог хаягдлыг сэргээн ашиглаж дулаан, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулахад 

Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 

шийдвэрлэж дэмжсэн төслүүдэд эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийг 

олгохыг ЭХЗХ-нд тухай бүр уламжлан ажиллаж, “Эрэл” ХХК, “Три эс солюшн” ХХК-иуд 

Эрчим хүчний зохицуулах хороогоор цахилгаан эрчим хүчний тарифаа батлуулсан. 

Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2021.10.29-ний а/3863 албан бичгээр “Кей Эм Инфра 

корпораци” ХХК-нд Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороонд 15.4МВт-ын 

хүчин чадалтай хог хаягдлыг эрчим хүч болгон хувиргах дулааны цахилгаан станц барих 

тусгай зөвшөөрлийг олгох саналыг хүргүүлсэн. 

100% 
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16.9. Хог хаягдлыг сэргээн 

ашиглаж дулаан, цахилгаан 

эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэр 

байгуулахад эрчим хүчний 

асуудал эрхэлсэн төрийн 

Хог хаягдлыг сэргээн ашиглаж дулаан, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулахад 

Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн 

шийдвэрлэж дэмжсэн төслүүдэд эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийг 

олгохыг ЭХЗХ-нд тухай бүр уламжлан ажиллаж байна. Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 

2021.10.29-ний а/3863 албан бичгээр “Кей Эм Инфра корпораци” ХХК-нд Улаанбаатар хотын 

100% 



захиргааны төв байгууллагатай 

зөвшилцөнө. 

Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороонд 15.4МВт-ын хүчин чадалтай хог хаягдлыг эрчим хүч 

болгон хувиргах дулааны цахилгаан станц барих тусгай зөвшөөрлийг олгох саналыг 

хүргүүлсэн. 
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Төрийн албаны 

тухай 

/Шинэчилсэн 

найруулга/ 

2017-12-07 

Дугаар 

2019.01.01 

55.3. Төрийн байгууллага 

төрийн албан хаагчийн 

сургалт, ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн баталгааны 

хөтөлбөрийг боловсруулж 

хэрэгжүүлнэ. 

Эрчим хүчний яамны төрийн албан хаагчдын сургалтын  хөтөлбөрийг Төрийн нарийн бичгийн 

даргын 2020.01.24-ний өдрийн Б/20 тушаалаар батлуулан жил бүр албан хаагчдын сургалтын 

хэрэгцээ болон Удирдлагын академийн тухайн жилийн сургалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан 

төлөвлөгөө батлан хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. Тус сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 

жилийн эцсийн байдлаар  давхардсан тоогоор нийт 43 албан хаагч дотоод, гадаадын цахим 

болон танхимын сургалтад хамрагдсан.  9 албан хаагчийг гадаадад сургалтад хамруулахаар нэр 

дэвшүүлсэн.  

Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2020-2024 онд дуустал 4 

жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020.01.24-ний өдрийн 

Б/19 дүгээр тушаал баталж, хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр төрийн албан хаагчийн нийгмийн 

баталгааг хангах төлөвлөгөөг албан хаагчдын саналыг үндэслэн баталж хэрэгжилтийг ханган 

ажилласан.   

100% 
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Гаалийн албан 

татвараас 

чөлөөлөх тухай 

2018-05-10 

Дугаар 

2019.01.01 

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийн 1 

дүгээр зүйлд заасан барааны 

жагсаалтыг “Барааг 

тодорхойлох, кодлох 

уялдуулсан систем /БТКУС/”-

ийн ангиллын дагуу Засгийн 

газар батална. (1 дүгээр 

зүйл.Импортоор оруулж байгаа 

гуалингаас бусад бүх төрлийн 

түлшний зориулалтын мод, 

тууш чиглэлийн нимгэн 

давхаргатай хавтан /OSB/, 

стандартын дагуу хийгдсэн, 

угсрахад бэлэн модон 

барилгын угсармал хийцийг 

гаалийн албан татвараас 2022 

оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдөр хүртэлх хугацаанд тус тус 

чөлөөлсүгэй.) 

Сангийн сайдын 2016 оны 46 дугаар тушаалаар баталсан “Засгийн газрын шугамаар Монгол 

Улсад олгож буй хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр дотоодын зах зээлээс худалдан авах бараа, 

ажил үйлчилгээг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх үйл ажиллагааг зохицуулах 

журам” болон төслийн зээлийн гэрээнд заасан тусгай нөхцөлийн дагуу төслийн хүрээнд 

нийлүүлэгдэж буй бараа, ажил, үйлчилгээг НӨАТ болон Гаалийн татвараас чөлөөлүүлэхээр 

холбогдох байгууллагуудад албан хүсэлтээр хандаж салбарын хэмжээнд гадаадын зээл 

тусламжаар хэрэгжүүлж буй төслүүд 2021 онд нийт 14,9 тэрбум төгрөгийн бараа материалын 

хөнгөлөлт чөлөөлөлтийг  шийдвэрлүүлэн ажилласан. Үүнд: 

- “Эрдэнэтийн ДЦС өргөтгөл төсөл”-ийн хүрээнд 5.2  тэрбум  төгрөг; 

- “Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 1.8 тэрбум төгрөг; 

- ЕСБХБ-ны “Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн төсөл”-ийн хүрээнд 4.1 

тэрбум; 

- Дэлхийн банкны “Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх 

төсөл”-ийн 2.4 тэрбум төгрөг; 

- Дарханы турбины шинэчлэлийн төсөл”-ийн 1.3 тэрбум төгрөгийн гадаад улсаас 

нийлүүлсэн бараа материалыг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлүүлсэн байна. 

100% 
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Хөгжлийн 

бодлого, 

төлөвлөлт, 

түүний 

удирдлагын 

13.3. Төрийн захиргааны төв 

байгууллага өөрийн эрхлэх 

асуудлын хүрээнд Хөгжлийн 

зорилтот хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

ЗГХЭГ-ын даргын 2021.07.24-ний өдрийн 50 дугаар тушаалаар Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр 

боловсруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах Ажлын хэсэг, 7 зорилтот хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах Ажлын дэд хэсгүүдийг байгуулж, зорилтот хөтөлбөр тус бүрийн төслийг 2022 

оны 03 дугаар сард Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх үүрэг өгөгдсөн. Зорилтот 

хөтөлбөрүүдийн төслийг боловсруулах үе шатанд байгаа бөгөөд батлагдаж гарсны дараа эрчим 

Хэрэгжил

-тийг 

тооцох 



тухай 

/Шинэчилсэн 

найруулга/ 

2020-05-07 

Дугаар 

2020.07.01 

төлөвлөгөөг боловсруулж, 

батлан хэрэгжүүлнэ. 

хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэх болно.  
хугацаа 

болоогүй 

13 

21.5. Салбарын хөгжлийн 

асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага 

тухайн салбарын хэмжээнд 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн зорилтын 

биелэлтийг жил бүр тогтоосон 

хугацаанд Засгийн газарт 

ирүүлнэ. 

Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор шинэчлэн 

баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-д заасан хугацаа, давтамжийн 

дагуу хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явцад тухай бүр хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийж, холбогдох дээд газар, байгууллагуудад хугацаанд нь тайлагнан 

ажиллаж байна. 

100% 

УИХ-ын тогтоол 

10 14 

“Нийслэлийн 

агаарын 

бохирдлыг 

бууруулах тухай 

хууль 

баталсантай 

холбогдуулан 

авах зарим арга 

хэмжээний 

тухай” тогтоолд 

өөрчлөлт оруулах 

тухай 

2015-01-23 

Дугаар 2015_09 

1-1.1 нийслэлийн агаарын 

чанарыг сайжруулах бүсийн 

гэр хорооллын цахилгаан 

эрчим хүчний үнэд хөнгөлөлт 

үзүүлэх урамшууллын 

шалгуур, хэлбэр, цаг, хувь 

хэмжээг тогтоож, зөрүүг улсын 

төсвөөс санхүүжүүлэх;” 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гэр хорооллын 

айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ын дагуу агаарын 

чанарыг сайжруулах бүсийн хэрэглэгчдэд 1-3, 11-12 дугаар саруудад цахилгаан эрчим хүчний 

хөнгөлөлт үзүүлж, шаардлагатай санхүүжилтийг Улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн. Агаарын 

бохирдлыг бууруулах зорилгоор Төв, Зүүн, Өмнөд, Баруун, Алтай-Улиастайн бүсийн эрчим 

хүчний системийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон гэр хорооллын тарифт тоолууртай өрхийн 

оройн 21:00 цагаас өглөөний 06:00 цагийн хооронд хэрэглэсэн цахилгааны тарифт хөнгөлөлт 

үзүүлж байна. Уг журмын дагуу гэр хорооллын өрхийн орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн 

цахилгааны тарифт 2017-2020 онуудад 47,214.3 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлснээс 40,355.1 

сая төгрөгийг улсын төсвөөс олгож 6,859.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийг одоогоор авч 

чадаагүй байна. Мөн 2021 оны 1-3 саруудад 15,676.7 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлснээс 

8.999.5 сая төгрөгийн санхүүжилтийг БОАЖЯ-аас олгосон. 

100% 
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Төрөөс эрчим 

хүчний талаар 

баримтлах 

бодлого батлах 

тухай 

2015-06-19 

Дугаар 2015 №63 

2.2.2 “Төрөөс эрчим хүчний 

талаар баримтлах бодлого”-ын 

хэрэгжилтэд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээг хоёр жил 

тутам хийж, дүгнэлтийг Улсын 

Их Хуралд танилцуулж байх. 

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журамд заасны дагуу Улсын Их Хурлын 2015 оны 63 

дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/”, 

Засгийн газрын 2018 оны 325 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар 

баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр /2018-2023/”-ийн 

хэрэгжилтэд тус тус жил бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, ЗГХЭГ-т тогтоосон хугацаанд 

нь тайлагнан ажилласан. Эрчим хүчний салбарт төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 

Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан /unelgee.gov.mn/-д 

оруулахтай холбоотой ЗГХЭГ-аас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу төрөөс эрчим хүчний талаар 

баримтлах бодлогын 2020 оны хэрэгжилтийг ХШҮ-ний цахим санд байршуулж 

баталгаажуулсан. 

100% 



УИХ-ын 2021.11.12-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах 

бодлогын баримт бичгийг хүчингүй болгосон. 

12 16 

Монгол Улсын 

2016 оны 

төсвийн тухай 

хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах 

тухай хууль 

батлагдсантай 

холбогдуулан 

авах арга 

хэмжээний тухай 

2016-09-09 

Дугаар 2016 №47 

1.б/. Төмөр зам, авто зам, уул 

уурхай, эрчим хүчний 

томоохон төслүүдийг 

идэвхжүүлэх замаар эдийн 

засгийн бусад салбарыг 

дэмжих; (1/Төсвийн орлого 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр:) 

Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр “Чойбалсангийн дулааны 

цахилгаан станцын өргөтгөл”, “10 аймгийн төвд дулааны станц барих төсөл”, “Эрдэнэтийн 

дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл”, “Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц”, 

“Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төсөл” гэх томоохон төслүүд хэрэгжиж байгаа бөгөөд уг төслүүд 

хэрэгжсэнээр: 

- Хэрэглэгчдийг цахилгаан дулааны эрчим хүчээр найдвартай, тасралтгүй хангаж, 

жилийн турш хэрэгцээний халуун усаар тогтмол хангаж, эрүүл ахуйн нөхцөл сайжирна. 

- Агаар орчны чанар сайжирна. үүнд: хүхрийн давхар исэл /SОx/ 10 дахин,  Азотын исэл 

/NОx/ 2.8-5.7дахин, хүлэмжийн хийн /CO2/  ялгаруулалт 1.8 дахин тус тус  буурна.  

- Тухайн аймаг орон нутгийн амьсгалын замын өвчлөл буурна. 

- Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл хөгжинө, орон сууц олноор баригдана.  

- Бүс нутгийн хөгжил түргэсч, хүн амын тоо нэмэгдсэнээр нийслэл рүү чиглэсэн шилжилт 

хөдөлгөөн багасч, хэт төвлөрөл саарах, гадаадаас импортоор авч буй эрчим хүчийг 

дотооддоо үйлдвэрлсэнээр эдийн засгийн үр ашиг дээшилж бусад салбарт өндөр ач 

холбогдол үзүүлэх юм. 

100% 
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Агаарын 

бохирдлыг 

бууруулахтай 

холбогдуулан 

авах арга 

хэмжээний тухай 

2018-01-05 

Дугаар 2018 №02 

1.4/. Төсвийн байгууллагын 

халаалтын нам даралтын 

зууханд улсын төсвийн 

хөрөнгөөр, хувийн аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад урт 

хугацааны хөнгөлөлттэй 

зээлийн санхүүжилтээр 

технологийн шинэчлэл хийх 

ажлыг 2018 оноос эхлүүлэх, 

тэдгээрийн хэрэглэгчдийг 

төвийн эрчим хүчний системд 

холбох, сэргээгдэх эрчим хүч, 

хийн түлшинд шилжүүлэх 

замаар түүхий нүүрсний 

хэрэглээг багасгах асуудлыг үе 

шаттайгаар шийдвэрлэж 

Улаанбаатар хотод байгаа 

түүхий нүүрсээр ажилладаг 

халаалтын нам даралтын 

зуухнуудыг 2019 оноос хаах, 

чанар стандартын шаардлага 

хангасан утаагүй шахмал 

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 1.9.1-д заасны дагуу 2017-2020 оны түвшинд 228 нам даралтын халаалтын 

зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажлыг хийж дуусгасан. 

Үүнд: 

- 2017 оны түвшинд Нийслэлийн агаарын чанарын I, II дугаар бүсэд байрлах 5 байршилд 

ажиллаж байсан бага, дунд чадлын 45 халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг 

төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажил бүрэн дууссан.  

- 2018 оны түвшинд 70 ш зуухыг зогсоож, 9.76 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 76 барилга, 

обьектийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбосон. Мөн Монгол Улсын 2017-2018 оны 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийслэлд ажиллаж байгаа 68 халаалтын зуухыг төвлөрсөн 

дулаанд холбох 9 багц дулааны шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажил хийгдэж 57 

зуухыг бүрэн зогсоож 16,65 Гкал/ц-ийн дулааны ачаалал бүхий 134 ш барилга, обьектийг 

төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр нэмж холбосон. 2018 онд нийт дүнгээрээ 127 

ширхэг зуухыг зогсоож 26,4 Гкал/ц ачаалал бүхий 210 иргэн, аж ахуй нэгжийн барилга 

обьект төвлөрсөн дулаанд хангамжид холбогдсон. 

- 2019 онд халаалтын зуухнаас хангагддаг 119 иргэн аж ахуй нэгжийг төвлөрсөн дулаанд 

холбохоор 28.4 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий техникийн нөхцөл олгож, 101 ш зуухыг 

төвлөрсөн дулаан хангамжид холбосон.  

- 2020 онд 83 ширхэг халаалтын зуухыг зогсоож 161 барилга, объектыг төвлөрсөн дулаан 

хангамжид холбосон. 19.29 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий хэрэглээг төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн системд холбон түүхий нүүрсний хэрэглээг 40,805.7 тн-оор бууруулсан.  

100% 



болон хийн түлшний 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 

төрийн оновчтой бодлогоор 

дэмжих, зохист хэмжээнээс их 

хорт утаа ялгаруулж байгаа 

авто тээврийн хэрэгсэл, 

зориулалтын бус түлш 

хэрэглэн химийн хорт бодис 

ялгаруулж агаарын чанар, 

нийгмийн эрүүл мэндэд 

хохирол учруулж байгаа иргэн, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

үйл ажиллагаанд тавих 

хяналтыг чангатгаж, таслан 

зогсоох арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх; 

2021 онд 65 ширхэг халаалтын зуухыг зогсоож 81 барилга объектыг төвлөрсөн дулаан 

хангамжид холбосон. 7.8 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий хэрэглээг төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн системд холбож түүхий нүүрсний хэрэглээг 16,500.0 тн-оор бууруулсан.  

14 18 

Тавантолгойн 

нүүрсний ордын 

үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх 

талаар авах зарим 

арга хэмжээний 

тухай 

2018-06-29 

Дугаар 2018 №73 

1.4/. Өмнөд бүсийн уул 

уурхайн төслүүдийн эрчим 

хүчний хэрэгцээг хангах 

цахилгаан станц болон нүүрс 

химийн үйлдвэрийг 

Тавантолгойн ордыг түшиглэн 

барих талаар шаардлагатай 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; 

Тавантолгойн ордыг түшиглэн том чадлын цахилгаан станц барих ажлыг МУЗГ-ын үйл 

ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2021 оны Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их 

наядын цогц арга хэмжээний төлөвлөгөө, Засгийн газрын “Эдийн засгийн тэргүүлэх ач 

холбогдолтой төсөл, арга хэмжээ”-ний жагсаалтад тусган хэрэгжилтийг зохион байгуулж 

эхлүүлсэн. МУЗГ-ын 2020 оны 124, 175 дугаар тогтоолуудын дагуу “Тавантолгой ДЦС” 

төслийг төрийн санхүүжилтээр бүтээн байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 2021.10.12-ны өдрийн ЗГ-

ын хуралдаанд ТТДЦС төслийн БУА-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажил 

хангагдсан талаар танилцуулсан. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ЭХЯ “ТТДЦС” 

ТӨХХК-ийг байгуулан, ТЭЗҮ-ийг яамны ШУТЗ-ийн 2020.12.18-ны өдрийн  хурлаар 

хэлэлцүүлж батлуулсан. МУЗГ болон Хөгжлийн банкны баталгааг үндэслэн төслийн 70%-ийн 

санхүүжилтийг гүйцэтгэгч өөрөө хариуцан шийдвэрлэх нөхцөлтэйгөөр олон улсын нээлттэй 

тендер сонгон шалгаруулалтыг 2021.10.21-ний өдөр зарласан. 2022 оны 01 дүгээр сарын 19-

ний өдөр нээх байсан боловч Ковид-19 цар тахал, Азийн орнуудын шинэ жилийн олон 

хоногийн амралт зэрэг нөлөөллөөс тендер сонирхогч 3 компаниас  тендерийн хугацааг сунгах 

хүсэлт ирүүлсэний дагуу тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрийг үндэслэн Захиалагч 2022 

оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл сунгасан. 

“Эрдэнэс-Tавантолгой” ХК-тай 2021.04.19-ний өдөр нүүрс худалдан авах гэрээ байгуулсан.  

Оюутолгой уурхайн цахилгааны зарим хэрэглээг дотоодоос хангах ажлыг 2019 онд эхлүүлж 

2020 оны 08 дугаар сард “ЦДҮС” ТӨХК–ийн “Оюутолгой” дэд станцын 35 кВ–ын “Оюут” А 

фидерээр дотоодоос цахилгаан эрчим хүчээр хангаж эхэлсэн. МУ-ын ЭХНСистемээс “Оюу 

толгой” компанийг урт хугацаанд “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ”-нд “Цахилгаан 

дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК, “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК, “Өмнөд бүсийн 

цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК болон “Оюу толгой” ХХК 2022.01.26-нд гарын үсэг зурсан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 



“ТТДЦС” ТӨХХК-ийн усны хэрэглээг наймдайн хөндийгөөс авч ашиглах зөвшөөрлийг Галба-

Өөш-Долоодойн говийн захиргаанаас А/14 тоот зөвшөөрлийг 2021.05.13-ны өдөр олгосон 

Мөн Өмнөд бүсийн уул уурхайн төслүүдийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах хүрээнд 

Улаанбаатар–Мандалговь–Тавантолгой–Оюутолгойн 670 км урттай 220 кВ–ын хоёр хэлхээт 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 220 кВ–ын таван дэд станц зэрэг эрчим хүчний бүтээн 

байгуулалтын ажлыг 600 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэсэн. Өмнөд 

говийн стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг ашиглах, эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулах ажлын хүрээнд “Цагаансуварга” дэд станцын барилга угсралтын 

ажил бүрэн дууссан.   
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19 Монгол Улсын 

2021 оны 

төсвийн тухай 

хууль 

баталсантай 

холбогдуулан 

авах арга 

хэмжээний тухай 

2020-12-04 

Дугаар 2020 №39 

1.1/. 1.Монгол Улсын 2021 оны 

төсвийн тухай хууль 

баталсантай холбогдуулан 

дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэхийг Монгол 

Улсын Засгийн газар 

/У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай: 

1/бүх шатны төсвийн 

ерөнхийлөн захирагчдын 

төсвийн сахилга бат, 

хариуцлагыг дээшлүүлэхэд 

тавих хяналтыг сайжруулж, 

төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, 

зарцуулалтын үр ашгийг 

дээшлүүлэх, төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын үр өгөөжийг 

сайжруулах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж, бүх салбарын 

төсвийн шинэчлэлийг 

эрчимжүүлэх; 

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын багцад яамны урсгал 

зардалд 29,689.1 сая төгрөг, хөрөнгө оруулалтын зардалд 39,052.8 сая төгрөг нийт 68,741.9 сая 

төгрөг батлагдсан бөгөөд төсвийн хуваарь, эдийн засгийн ангиллын дагуу зарцуулж, тэвчиж 

болох зардлуудыг хэмнэн төсвийн сахилга батыг баримтлан ажилласан. 

 

 

 

100% 
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1.2/. Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчдын жилийн төсвийн 

гүйцэтгэл, үр дүнд хийсэн 

аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг Засгийн газрын 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, 

төсвийн сахилга бат, 

хариуцлагыг сайжруулах 

чиглэлээр тодорхой шийдвэр 

ТЕЗ-ийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг Төсвийн тухай хуулийн 8.9-д заасан 

цаглабарын дагуу гарган, ҮАГ-т 2021.04.05-ны өдрийн дотор хүргүүлж аудит хийлгэсэн. 

Эрчим хүчний сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн 

аудитын шалгалтаар өгөгдсөн зөвлөмж, акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 

Сайдын 2021.05.19-ны өдрийн а/1730 албан бичгээр 12 заалт бүхий албан даалгаврыг ТӨХК-

уудын гүйцэтгэх захирал нарт хүргүүлж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

100% 



гарган, хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах; 

21 

1.4/. Монгол Улсын 2021 оны 

төсвийн төслөөс хасагдсан 

хөрөнгө оруулалтын төсөл, 

арга хэмжээнүүдийн нийгмийн 

ач холбогдол, эдийн засгийн үр 

ашгийг тооцон эрэмбэлж, 

төсвийн тухай хууль 

тогтоомжийн шаардлагад 

нийцүүлэн дараа оны төсвийн 

төсөлд тусгах асуудлыг 

шийдвэрлэх; 

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн төслөөс хасагдсан төсөл, арга хэмжээг Сангийн сайдын 2018 

оны 295 дугаар тушаалаар баталсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, 

арга хэмжээг үнэлэх, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу дахин үнэлж, эрэмбэлэн 

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны төсвийн хязгаарын саналд нэгтгэн 2021.06.08-ны өдрийн 

а/1994 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Мөн уг журмын дагуу хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдийн нийгмийн ач холбогдол, эдийн засгийн үр ашгийг 

тооцон эрэмбэлж, 2022 оны төсвийн төсөлд тусган саналаа 2021.08.13-ны өдрийн а/2815 тоот 

албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

100% 
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Монгол Улсын 

Их Хурлын 2021 

оны хаврын 

ээлжит 

чуулганаар 

хэлэлцэх 

асуудлын тухай 

2021-01-29 

Дугаар 2021 №23 

4. Монгол Улсын Их Хурлын 

2021 оны хаврын ээлжит 

чуулганаар хэлэлцэх асуудлын 

бэлтгэл хангахыг Монгол 

Улсын Их Хурлын Байнгын 

хороод, Монгол Улсын Их 

Хурал дахь намын бүлгүүд, 

Монгол Улсын Засгийн газар 

/Л.Оюун-Эрдэнэ/, Монгол 

Улсын Их Хурлын Тамгын 

газар /Л.Өлзийсайхан/-т тус тус 

үүрэг болгосугай. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын бэлтгэл 

хангах ажлын хүрээнд тус яамнаас УИХ-аар хэлэлцүүлэх саналыг сайдын 2021.03.05-ны 

өдрийн а/734 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүрүүлсэн 

100% 
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Монгол Улсын 

Их Хурлын 2021 

оны намрын 

ээлжит 

чуулганаар 

хэлэлцэх 

асуудлын тухай 

2021-07-08 

Дугаар 2021 №75 

4. Монгол Улсын Их Хурлын 

2021 оны намрын ээлжит 

чуулганаар хэлэлцэх асуудлын 

бэлтгэл хангахыг Монгол 

Улсын Их Хурлын Байнгын 

хороод, Монгол Улсын Их 

Хурал дахь намын бүлгүүд, 

Монгол Улсын Засгийн газар 

/Л.Оюун-Эрдэнэ/, Монгол 

Улсын Их Хурлын Тамгын 

газар /Л.Өлзийсайхан/-т тус тус 

үүрэг болгосугай. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын бэлтгэл 

хангах ажлын хүрээнд тус яамнаас УИХ-аар хэлэлцүүлэх саналыг сайдын 2021.07.05-ны 

өдрийн а/2392 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүрүүлсэн.  

100% 



УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол 

18 24 

Сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх 

үүсвэрийн талаар 

авах зарчим арга 

хэмжээний тухай 

2010-06-08 

Дугаар 2010 №16 

1.6/. Сэргээгдэх эрчим хүчний 

эх үүсвэртэй сумын цэнэг 

хураагуурыг бүрэн шинэчлэх 

хөрөнгө оруулалтын зардлыг 

10 жилд нэг удаа Сэргээгдэх 

эрчим хүчний сангаас олгож 

байх; (Сэргээгдэх эрчим 

хүчний тухай хууль "7.3.2. 

тусгай зөвшөөрөлд заасан 

нутаг дэвсгэрийн хэрэглэгчдэд 

худалдсан цахилгаан эрчим 

хүчний үнийн зөрүүг Засгийн 

газраас нөхөн авах.  /Энэ 

заалтад 2015 оны 1 дүгээр 

сарын 23-ны өдрийн хуулиар 

өөрчлөлт оруулсан/") 

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд оруулсан 2015 оны 1 дүгээр сарын 23–ны өдрийн 

нэмэлт өөрчлөлтөөр Сэргээгдэх эрчим хүчний сан байгуулах заалт хасагдсан. 

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль "7.3.2.тусгай зөвшөөрөлд заасан нутаг дэвсгэрийн 

хэрэглэгчдэд худалдсан цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүг Засгийн газраас нөхөн авах” 

заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 159 дүгээр тушаалаар 

“Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг түгээх 

сүлжээнд нийлүүлэх журам” баталсан. Тус журмаар хэрэглэгчийн нийлүүлсэн цахилгаан 

эрчим хүчийг хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчнээс хасаж тооцох зохицуулалттай болсон. 

 

100%  
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"Түлш эрчим 

хүчний салбарын 

талаар авах зарим 

арга хэмжээний 

тухай" тогтоолын 

хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх 

тухай 

2015-02-05 

Дугаар 2015-02-

02 

1.2. УБ хотын 5-р цахилгаан 

станцыг барих ажлыг 

шуурхайлах, бага өртөг 

зардалаар цахилгаан 

үйлдвэрлэх зорилгоор 

Багануур болон бусад уурхайн 

дэргэд эрчим хүчний шинэ эх 

үүсгэвэр барьж байгуулах, 

цаашид эрчим хүч экспортлох, 

түүнд шаардагдах шугам 

сүлжээг бий болгох 

 УБ хотын цахилгаан, дулаан хангамжийн 5 дахь эх үүсвэрийг Дулааны 3 дугаар цахилгаан 

станцын дэд бүтцэд түшиглэн уг станцыг өргөтгөх төсөлтэй уялдуулан шийдвэрлэхийг 

Сангийн сайд, Эрчим хүчний сайд нарт даалгасан УБ хотын талаар авах зарим арга хэмжээний 

тухай МУЗГ-ын 2021.05.19-ний өдрийн 146 дугаар тогтоол гарсан. Энэ хүрээнд Сангийн 

яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийг 

бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал болгосны дагуу 

ЗГ-ын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн 

чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг боловсруулах үүрэг бүхий 

ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим хүчний сайдад хамтран 

ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим хүчний орлогч сайдаар 

ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар хурлыг 

2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр МУ-д ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн эх 

үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, эрх зүйн орчны талаар Оросын талд 

мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын “Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд 

байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр 

байгуулсан. Санамж бичгийн дагуу ОХУ-аас 2021.12.24-ны өдөр ДЦС-3-г шинэчлэх 2 үе 

шатны төслийг хэрэгжүүлэх 4 хувилбар техникийн шийдэл, санал ирүүлсэн. ДЦС-3-ын 

төслийн нэгж уг техникийн шийдлийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Сайд болон 

удирдлагуудад танилцуулга хийсэн. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард 

ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-Эксперт” 

компани хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн байгуулсан. Уг санамж бичгийн 

дагуу ОХУ-ын Интер РАО Экспорт компаниас төслийн техникийн үндсэн шийдлийг 

70% 



боловсруулж ирүүлсэн бөгөөд төслийн үндсэн боломжит шийдлийг “ДЦС-3” ТӨХК яаманд 

танилцуулж,  ОХУ-ын талд 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хариу хүргүүлсэн. 

 2021 оны төсвийн тухай хуулиар 2021 онд хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний төсөв Барилга, 

хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан тул “Улаанбаатар хотын шинэ дагуул хотуудыг 

түшиглэн баригдах дулаан, цахилгааны 5 дахь эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах” ажлыг ЭХЯ-

наас захиалах зөвлөх үйлчилгээний ажлын жагсаалтад тусган хүргүүлж, Барилга, хот 

байгуулалтын сайдын 2021 оны 66 дугаар тушаалаар жагсаалтыг баталгаажуулсан.  

 ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврын төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, БХБЯ-ны Хот байгуулалт, газрын 

харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас тус тус санал авч, БХБЯ-нд 

хүргүүлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг БХБЯ-наас зохион байгуулан 

2021.05.28-ны өдөр тендерийг нээж үнэлгээ хийн “Монэнержи консалт” ХХК-тай 2021.07.20-

ны өдөр гэрээ байгуулсан. Зөвлөх үйлчилгээний ажил 70 хувьтай, 2022 онд гэрээ дуусна. 

МУ-ын 2021 оны төсвийн тухай хууль, МУЗГ-ын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 5 дахь 

хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт орсны дагуу Үндэсний хөгжлийн газрын концесс, төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн чиг үүрэг Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны газарт шилжиж, тус газраас Концессын гэрээ байгуулагдсан 

төслүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний талаарх асуудлыг ЗГ-ын 

2021.04.28-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, 27 дугаар тэмдэглэлээр “Багануурын цахилгаан 

станц” төслийн концессын гэрээнд шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлыг холбогдох 

хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу зохион байгуулахыг Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны газарт даалгасан. Улмаар концесс эзэмшигч “Багануур Пауэр” ХХК болон 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар хооронд концессын нэмэлт гэрээ 2021.05.14-ний 

өдөр байгуулагдсан.  

Концессын гэрээнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан дагалдах гэрээнүүдэд өөрчлөлт оруулах 

шаардлагатай бөгөөд “Диспечтерийн үндэсний төв” ТӨХХК, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний 

сүлжээ” ТӨХК болон концес эзэмшигч “Багануур Пауэр” ХХК хооронд “Цахилгаан эрчим хүч 

худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэлцэл хийгдэж, 2021.07.23-ны 

өдөр нэмэлт гэрээ №2-г байгуулсан. Концессын дагалдах гэрээ болох “Нүүрс худалдах, 

худалдан авах гэрээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар 2 талууд хэлцэл хийж, гэрээний 

төслийг эцэслэн тохиролцсон. 

Эрчим хүчний яамнаас Багануурын 2х200 МВт-ын цахилгаан станцыг эрчим хүчний нэгдсэн 

сүлжээнд холбох техникийн нөхцөлийг 2021.09.22-ны өдөр олгосон. Засгийн газрын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газраас 2021.12.01-ний өдөр Усны дүгнэлт гарсан бөгөөд тус 

дүгнэлт болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тодотголыг 

БОАЖЯ-нд хүргүүлж, батлуулах ажлыг гүйцэтгэж байна.  

Шинэ сэргэлтийн бодлогод туссан эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд 

шинэ том чадлын эх үүсвэрүүд ашиглалтад орохтой холбоотой үйлдвэрлэгдсэн цахилгаан 



эрчим хүчийг бүс нутгийн хэмжээнд болон бүс нутаг хооронд дамжуулах 220 кВ-ын 1956 км 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам баригдахаар суурь судалгаа, ТЭЗҮ хийгдэж байна. 
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2.1. Эрчим хүчний салбарын 

өртөг зардалыг бууруулах, 

үндсэн хөрөнгийн дахин 

үнэлгээ, элэгдэл тооцох жишиг 

хэмжээг тогтоох асуудлаар 

салбарын хэмжээнд баримтлах 

бодлого, чиглэлийг 

боловсруулж хэрэгжүүлэх 

“Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийн элэгдэл 

тооцох журам”–ыг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2016.02.04–ний өдрийн 53–р 

тогтоолоор баталсан бөгөөд уг журмаар үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх, элэгдэл тооцох 

аргачлалыг тогтоосон. Уг журмыг  мөрдөн ажиллаж байна. 

100% 
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"Түлш, эрчим 

хүчний салбарын 

талаар авах зарим 

арга хэмжээний 

тухай" тогтоолын 

хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх 

тухай 

2015-02-05 

Дугаар 2015_02 

ЭЗБХ 

1.2/. Улаанбаатар хотын 

|тавдугаар цахилгаан станцыг 

барих ажлыг шуурхайлах, бага 

өртөг зардлаар цахилгаан 

үйлдвэрлэх зорилгоор 

Багануур болон бусад уурхайн 

дэргэд эрчим хүчний шинэ эх 

үүсвэр барьж байгуулах, 

цаашид эрчим хүч экспортлох, 

түүнд шаардлагатай шугам 

сүлжээг бий болох, 

25 дугаар заалттай давхацсан байна. -- 
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2.1/. Эрчим хүчний салбарын 

санхүү, эдийн засгийн 

чадавхыг дээшлүүлэх, үнэ 

тарифыг бодит өртөг зардалд 

хүpэхүйц хэмжээнд тогтоож, 

гадаад, дотоодын хөрөнгө 

оруулагчийг татах таатай 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг 

Монгол Улсын Засгийн газар 

/Ч.Сайханбилэг/, Эрчим 

хүчний зохицуулах хороо 

/С.Отгонбаяр/-нд тус тус 

чиглэл болгосугай: 1/эрчим 

хүчний салбарын өртөг 

зардлыг бууруулах, үндсэн 

хөрөнгийн дахин үнэлгээ, 

элэгдэл тооцох жишиг хэмжээг 

тогтоох асуудлаар салбарын 

 Эрчим хүчний хуулийн дагуу эрчим хүчний үнэ тарифын зохицуулалтын журам, аргачлалыг 

боловсруулан гаргасан бөгөөд үүгээр цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг тогтоох 

аргачлал, эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашиглах түлшний үнийг тогтоох аргачлал, цахилгааны 

чадлын төлбөр тооцох аргачлал, эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журмыг ЭХЗХ-той 

хамтран 2017 онд баталж гарган мөрдөж байна. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журмыг мөн ЭХЗХ-той хамтран 2016 онд 

баталж, Эрчим хүчний салбарын “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримт”-ыг 2016 

онд боловсруулж салбарын хэмжээнд мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

100% 



хэмжээнд баримтлах бодлого, 

чиглэлийг боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх; 
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Чиглэл өгөх 

тухай 

2016-02-03 

Дугаар 2016 №1 

БОХХААБХ 

1.2/. Агаарын бохирдлыг 

бууруулах асуудлын хүрээнд 

нүүрсгүй халаалтын 

технологийг нэвтрүүлж буй 

иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг 

дэмжих, тэдгээрийн 

үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 

хөнгөлөлттэй зээл олгох, 

урамшуулах асуудлыг судалж, 

шийдвэрлэх. 

2017 оноос эхлэн Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний 

зохицуулах хорооны 2018 оны 317, 318 дугаар, 2019 оны 433, 434 дугаар тогтоолуудаар 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын тарифт тоолууртай айл өрхүүдийн цахилгааны шөнийн 

хэрэглээний төлбөрийг 100 хувь, аймаг болон 10 мянгаас дээш өрхтэй сум, суурин газрын айл 

өрхүүдийн цахилгааны шөнийн хэрэглээний төлбөрийг 100 хувь хөнгөлөх ажлыг хэрэгжүүлж 

ажиллаж байна. 

 

100% 
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Чиглэл өгөх 

тухай 

2016-11-29 

Дугаар 2016 №07 

ЭЗБХ 

1.4/. Дулааны цахилгаан 

станцуудын хэрэгцээний нүүрс 

тээвэрлэлтийн алдагдлыг 

бууруулах зорилгоор тухайн 

байгууллагууд өөрийн 

эзэмшлийн вагоноор 

тээвэрлэлт хийх боломжийг 

судлан шийдвэрлэх; 

Дулааны цахилгаан станц, Дулааны станцуудад өөрийн эзэмшлийн нүүрс тээвэрлэлтийн вагон 

байхгүй бөгөөд ДЦС, ДС-уудын санхүүгийн боломжоос шалтгаалж нүүрс тээврийн вагон 

худалдан авах боломжгүй байгааг тогтоож дээд газарт танилцуулсан. 

100% 
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Монгол Улсын 

Засгийн газарт 

чиглэл өгөх 

тухай 

2017-01-03 

Дугаар 2017_01 

4. хүйтний улиралд гэр 

хорооллын айл өрхийн шөнийн 

цахилгааны үнэ тарифыг 100 

хувь хөнгөлөх, шугам 

сүлжээний аюулгүй, 

найдвартай байдлыг хангах 

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гэр хорооллын айл 

өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ын хүрээнд агаар, орчны 

бохирдолтой бүсэд амьдарч байгаа гэр хорооллын хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний 

тарифт 2017 оноос эхлэн хөнгөлөлт үзүүлж байна. Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 

оны 487 дугаар “Тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх тухай” тогтоол гарч 2021.11.01-нээс 2022.04.01-

ний өдрийг хүртэл Нийслэлийн гэр хорооллын хэрэглэгчдийн 21.00-06.00 цагийн хоорондох 

хэрэглээг 220В-ын хүчдлийн түвшинтэй хэрэглэгчдэд 700 кВт*ц, 380В-ын хүчдэлийн 

түвшинтэй хэрэглэгчдэд 1500кВт*ц-ыг 100% хөнгөлж, нэг сарын хэрэглээний дээд хязгаараас 

илүү хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 50 хувийн хөнгөлөлтийг хэрэглэгчдэд үзүүлж байна. 

Уг журмын дагуу гэр хорооллын өрхийн орой, шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны тарифт 

2017-2020 онуудад 47,214.3 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлснээс 40,335.1 сая төргөгийг улсын 

төсвөөс олгож 6,859.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийг одоогоор аваагүй байна.  

Мөн 2021 оны 1-3 саруудад 15,676.7 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлснээс БОАЖЯ-аас 15,850.1 

сая төгрөгийн санхүүжилт санхүүжигдсэн байна.  

100% 

32 
5. дулааны цахилгаан станц 5-

ыг ашиглалтад оруулах ажлыг 

шуурхайлж, нийслэлийн 

УБ хотын цахилгаан, дулаан хангамжийн 5 дахь эх үүсвэрийг Дулааны 3 дугаар цахилгаан 

станцын дэд бүтцэд түшиглэн уг станцыг өргөтгөх төсөлтэй уялдуулан шийдвэрлэхийг 

Сангийн сайд, Эрчим хүчний сайд нарт даалгасан Нийслэл Улаанбаатар хотын талаар авах 

70% 



цахилгааны найдвартай, 

хүртээмжтэй байдлыг хангах, 

аймгийн төвүүдэд дулааны 

цахилгаан станц барих 

асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх 

зарим арга хэмжээний тухай МУЗГ-ын 2021.05.19-ний өдрийн 146 дугаар тогтоол гарсан. Энэ 

хүрээнд Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн 

санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал 

болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 

дугаар тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг 

боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим 

хүчний сайдад хамтран ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим 

хүчний орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын 

хэсгийн анхдугаар хурлыг 2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол Улсад 

Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, 

эрх зүйн орчны талаар Оросын талд мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын 

“Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан 

зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан.  

Санамж бичгийн дагуу ОХУ-аас 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр ДЦС-3-г шинэчлэх 2 үе 

шатны төслийг хэрэгжүүлэх 4 хувилбар техникийн шийдэл, санал ирүүлсэн. ДЦС-3-ын 

төслийн нэгж уг техникийн шийдлийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Сайд болон 

удирдлагуудад танилцуулга хийв. Цаашид дэмжигдсэн хувилбараар нарийвчилсан ТЭЗҮ-г 

эцэслэх болно. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан 

айлчлалын хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-Эксперт” компани хооронд хамтран 

ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн байгуулсан. Уг санамж бичгийн дагуу ОХУ-ын Интер РАО 

Экспорт компаниас төслийн техникийн үндсэн шийдлийг боловсруулж ирүүлсэн бөгөөд 

төслийн үндсэн боломжит шийдлийг “ДЦС-3” ТӨХК яаманд танилцуулж,  ОХУ-ын талд 2022 

оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хариу хүргүүлсэн. 

 2021 оны төсвийн тухай хуулиар 2021 онд хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний төсөв Барилга, 

хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан тул “Улаанбаатар хотын шинэ дагуул хотуудыг 

түшиглэн баригдах дулаан, цахилгааны 5 дахь эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах” ажлыг ЭХЯ-

наас захиалах зөвлөх үйлчилгээний ажлын жагсаалтад тусган хүргүүлж, Барилга, хот 

байгуулалтын сайдын 2021 оны 66 дугаар тушаалаар жагсаалтыг баталгаажуулсан.  

 ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврын төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, БХБЯ-ны Хот байгуулалт, газрын 

харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас тус тус санал авч, БХБЯ-нд 

хүргүүлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг БХБЯ-наас зохион байгуулан 

2021.05.28-ны өдөр тендерийг нээж үнэлгээ хийн “Монэнержи консалт” ХХК-тай 2021.07.20-

ны өдөр гэрээ байгуулсан. Зөвлөх үйлчилгээний ажил 70 хувьтай, 2022 онд гэрээ дуусна. 

МУЗГ-ын 2018.01.03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор “ДЦС-4” ТӨХК-ийн турбоагрегат №1-

4-ийг шинэчлэх төслийг ОХУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэхээр шийдвэр гарч, Монгол Улсын 

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018.06.14-ний өдрийн 32/20 тоот зөвлөмжөөр 

дэмжсэн. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу ОХУ-ын Екатеринбург 

хотын Уралын турбины заводтай 2018.06.19-нд “ДЦС-4” ТӨХК-ийн турбоагрегат №1-4-ийг 



шинэчлэх ажлын №79-16/215-2018/ Г/2018-07 тоот гэрээ байгуулан төслийг 3 үе шаттай 

хэрэгжүүлж 1,2-р шатны ТА№1, ТА№4-ийн техникийн шинэчлэлийг 2019 онд бүрэн 

дуусгасан. Мөрийн хөтөлбөрт 3-р шатны ТА№2, ТА№3-ын техникийн шинэчлэлийг 2020-2021 

онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж төслийг 2021.01.11-ний өдөр дуусган туршилт хийж, 100% 

ашиглалтад оруулсан. 

Засгийн газрын 2018 оны 160 дугаар тогтоолоор БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын 

хөнгөлөлттэй зээлээс 51.8 сая ам долларыг Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын 

суурилагдсан хүчин чадлыг 35 МВт-аар нэмэгдүүлэх төсөлд санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

БНХАУ-ын талтай байгуулсан зээлийн хэлэлцээрт заасан нөхцөлийн дагуу тендер зарлан, 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 2017.01.17-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Төслийн 

гүйцэтгэгчээр шалгарсан БНХАУ-ын Хунан Индустриал экюпмент инстолэйшн компани 

барилга угсралтын ажлыг 2019 оны 08 дугаар сараас 2021 оны 08 дугаар сард бүрэн хийж 

дуусгасан.  

Засгийн газрын 2015 оны 459 дүгээр тогтоолоор 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны 

шугам сүлжээ, дулаан түгээх төв шинээр барих төслийг БНСУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэхээр 

шийдвэрлэж, 2018 онд хоёр улсын Засгийн газар хооронд Зээлийн гэрээ байгуулагдсан.  

БНСУ-ын 148,7 сая ам.долларын зээл, МУ-ын ЗГ-ын оролцооны 1,2 сая ам.долларын 

санхүүжилтээр хэрэгжих уг төслийн зөвлөхөөр БНСУ-ын “КDHEC” компани шалгаран 2019 

оны 07 дугаар сард гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

Зээлийн гэрээнд заасны дагуу барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах нээлттэй тендерийг БНСУ-ын компаниудын дунд 2020.02.13-ны өдөр анх 

зарласан. 2020 онд хоёр удаагийн тендер амжилтгүй болсон. БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банк 

2020.10.30-ны өдөр дахин тендер зарлах зөвшөөрөл ирүүлсний дагуу Үнэлгээний хороо 3 дахь 

удаагийн тендерийг амжилттай зохион байгуулахын тулд багцлах болон техникийн зарим 

шаардлагад өөрчлөлт оруулах саналыг БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банкнаас зөвшөөрч 

2021.06.02-нд тендер зарлах “үл татгалзах” ирүүлсний дагуу 2021.06.08-нд барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарласан.  

Тендерийг 2021.09.15-ны өдөр нээсэн, Үнэлгээний хороод техникийн үнэлгээ хийж Багц 1, 3-

ийн тендерт оролцогч 2 компаниас техникийн шаардлага хангасан тайланг БНСУ-ын 

Эксимбанкинд хүргүүлж, санхүүгийн саналыг нээсэн. Шаардлага хангасан тул гэрээний 

хэлэлцээр хийх Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.02-ны өдрийн А/131 дугаартай ажлын 

хэсгийн тушаал гарч гэрээний хэлцэлээр хийж 2021.12.27-ны өдөр барилга угсралтын ажил 

хийж гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Төслийн Төв, Дундговь аймгийн Багц-2-ын ажлын 

тендерийг 2021.11.25-ны өдөр зарлан 2022.01.25-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерийн үнэлгээний 

ажил хийгдэж байна. 

33 

12. Нүүрсний боловсруулалтыг 

сайжруулах, түүхий нүүрсний 

хэрэглээг зогсоох, хийн 

хэрэглээг нэвтрүүлж, 

Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцаагаар хэрэгжүүлж буй Метан хийн хангамжийн 

сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр АНУ-ын HJI Group 

Corporation шалгарч 2020 оны 07 дугаар сараас төслийн ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд мастер 

төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд:  

70% 



сайжруулсан түлшний үйлдвэр 

байгуулах 
- Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх стратеги боловсруулах,  

- Хийн хангамжийн дэд бүтцийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах,  

- Хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах гэсэн 3 багц ажлыг гүйцэтгэнэ.  

3 ажлыг гүйцэтгэх явцад 4 тайлан боловсруулан Эрчим хүчний яаманд ирүүлэхээс Монгол 

Улсын нүүрсний давхаргын метан хийн нөөцийн үнэлгээ хийсэн урьдчилсан шатны тайлан, 

Монгол Улсын хийн түлшний хэрэглээ, эрэлт хэрэгцээ, хийн хангамжийн сүлжээний өнөөгийн 

байдал, хууль эрх зүйн орчин болон хийн түлшний зах зээлийн үнэлгээ хийсэн Дунд шатны 

тайланг ирүүлсэн. Эрчим хүчний яам, Азийн хөгжлийн банк, төслийн гүйцэтгэгчтэй хамтран 

УУХҮЯ, БОАЖЯ, ЗТХЯ, НЗДТГ болон бусад холбогдох байгууллагуудын төлөөллийг 

оролцуулан Метан хийн ирэх 10 жилийн хөгжлийн стратегийн баримт бичгийн (мастер 

төлөвлөгөө) Дунд шатны тайлангийн хэлэлцүүлгийг 2021.11.04-ний өдөр зохион байгуулсан. 

Эцсийн шатны тайланг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байна. 

Мөн Монгол Улсын байгалийн хийн нийт хэрэглээг урьдчилсан байдлаар тооцож, хот 

суурин газруудад хийн хуваарилах байгууламжуудыг “Газопровод Союз Восток” ХХК-ийн 

хийж гүйцэтгэж буй техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд тусгуулах саналыг Монгол 

Улсын Шадар сайдад 2021.11.25-ны өдрийн а/4223 албан тоотоор хүргүүлэв.   

-Улаанбаатар хотын түлшний хэрэглээг хангах үүднээс Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт 

баригдсан “Таван толгой түлш” ХХК-ийн Зүүн бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэрийг  2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. 
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Чиглэл өгөх 

тухай 

2018-04-25 

Дугаар 2018 №08 

ЭЗБХ 

2.2/. Төрийн захиргааны төв 

байгууллагуудын 

статистикийн мэдээ, 

мэдээллийн чанарыг 

сайжруулах, хамрах хүрээг 

өргөжүүлэх, төрийн 

мэдээллийн нэгдмэл сангийн 

сүлжээг байгуулах; 

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлт, борлуулалт, ажиллагсдын тоон мэдээний маягтыг 

шинэчлэн боловсруулж, мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн авч байна. 2021 оны жилийн эцсийн 

байдлаар: 

• 2021.01.06-ны в/30;  

• 2021.02.05-ны в/452;  

• 2021.03.05-ны 6/741;  

• 2021.04.06-ны 6/1202;   

• 2021.05.05-ны 6/1564; 

• 2021.06.07-ны 6/1975; 

• 2021.07.07-ны 6/2432; 

• 2021.08.05-ны 6/2716; 

• 2021.09.07-ны 6/3167; 

• 2021.10.06-ны 6/3542 

• 2021.11.09-ны 6/4025 

• 2021.12.07-ны 6/4348 

тоотоор нийт 12 удаагийн мэдээ, мэдээллийг  нэгтгэн боловсруулж, тайланг Үндэсний 

Статистикийн хороонд цахимаар болон албан бичгээр тус тус  хүргүүлж, яамны вэб-сайтад 

үйлдвэрлэлийн тоон мэдээллийг тавьж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллав. 

100% 
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Төрийн албаны 

зөвлөлд үүрэг 

5.. Олон удаагийн шүүхийн 

шийдвэртэй яамдууд хүний 

"Эрчим хүчний яамны дэргэдэх салбар зөвлөл нь хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжүүлж буй үйл 

ажиллагааны тайлан мэдээллийг хууль, дүрэм, журамд заасан хугацаанд Төрийн албаны 
100% 



өгсөн 

хуралдааны 

тэмдэглэл 

2018-05-01 

Дугаар 2018 №07 

ТББХ 

нөөцийн бодлого алдагдсан 

асуудлыг засаж, сайжруулах 

арга хэмжээг нэн даруй авах; 

зөвлөлд хүргүүлэн ажиллаж байна. 2021 оны жилийн эцсийн  байдлаар дараах асуудлыг 

шийдвэрлэсэн. Үүнд:  

1.Н.Б нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг: 3 шатны шүүхээр эцэслэгдэн шийдвэрлэгдсэн.  

2.Л.М нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг:  Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны 

шүүхээр  шийдвэрлэгдэж  Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.02.26-ны өдрийн Б/20 

дугаар тушаалаар урьд эрхэлж байсан албан тушаалд томилсон. 
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Засгийн газарт 

чиглэл өгөх 

тухай 

2021-12-28 

Дугаар 2021 №6 

ҮБХ. 

I.3. Үйлдвэрлэлийг дэмжих, 

нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 

агаарын бохирдлыг бууруулах 

төслүүд /Тавантолгойн 

цахилгаан станц, нүүрс 

баяжуулах, кокс-химийн, төрөл 

бүрийн сайжруулсан түлшний 

үйлдвэр, метан хийн болон 

дамжуулах хоолойн төслүүд, 

тэдгээртэй холбоотой бусад 

барилга байгууламж/ 

Таван толгой цахилгаан станцийн чиглэлээр: 450 МВт-ын хүчин чадалтай “Тавантолгой 

дулааны цахилгаан станц”-ын төслийн санхүүжилт босгоход шаардлагатай тус станцын 

цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтын орлогын баталгааг хангуулах чиглэлээр Оюутолгой 

уурхайн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг МУ-ын ЭХНСистемээс “Оюу толгой” компанийг 

урт хугацаанд “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ”-нд “Цахилгаан дамжуулах үндэсний 

сүлжээ” ТӨХК, “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” 

ТӨХК болон “Оюу толгой” ХХК 2022.01.26-нд гарын үсэг зурсан.   

Метан хийн чиглэлээр: Хийн түлшний хэрэглээг нэвтрүүлэх, хийн хангамжийн сүлжээг 

байгуулах зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны хүрээнд хэрэгжүүлэх 

“Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-г боловсруулах ажлыг 

Азийн хөгжлийн банктай хамтран ажиллаж, шаардлагатай мэдээллээр ханган, төслийн цар 

хүрээг тодорхойлох ажлыг хамтран зохион байгуулсан. Төслийн санхүүжилтийн асуудал 

шийдвэрлэгдсэнээр төслийн ажлыг эхлүүлэх боломж бүрдэн, 2019.10.25-ны өдөр Эрчим 

хүчний яам, Сангийн яам болон Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөл ““Метан хийн хангамжийн 

сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулах САНАМЖ БИЧИГ”-т гарын үсэг зурсан. 

АХБ зөвлөх үйлчилгээний компани сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулж 

зөвлөхөөр АНУ-ын HJI Group Corporation шалгарч 2020 оны 07 дугаар сараас төслийн ажлыг 

эхлүүлсэн бөгөөд метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх стратеги боловсруулах, хийн 

хангамжийн дэд бүтцийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах, хүний нөөцийн чадавхийг 

сайжруулах зэрэг үндсэн 3 багц ажлыг гүйцэтгэнэ. Төслийн зөвлөх HJI Group Corporation 

компани Урьдчилсан шатны тайлан, Дунд шатны тайлан, Хийн хангамжийн сүлжээг 

хөгжүүлэх 10 жилийн стратегийн баримт бичгийг боловсруулж ирүүлсэн. Ирүүлсэн тайланг 

удирдлагад танилцуулж, УУХҮЯ, АМГТГ, БОАЖЯ, НЗДТГ болон төслийн гүйцэтгэгч 

компанийн төлөөллийг оролцуулан дээрх тайлангуудын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, 

хүлээн авсан. Төслийн зөвлөх одоогийн байдлаар Хийн хангамжийн сүлжээний урьдчилсан 

ТЭЗҮ болон, эцсийн шатны тайлан боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд Эрчим хүчний 

яамнаас шаардлагатай мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж байна. 

Сайжруулсан шахмал түлшний чиглэлээр: 

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт баригдсан “Таван толгой түлш” ХХК-ийн Зүүн бүсийн 

сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг 2020.12.08-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. 

Бүс нутгийн томоохон нүүрсний уурхайнуудыг түшиглэн сайжруулсан түлшний  үйлдвэр 

барих ТЭЗҮ боловсруулах ажлын хүрээнд ТЭЗҮ боловсруулах  ажлын даалгаврыг 

боловсруулахад ашиглах зорилгоор бүс нутгийн тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг ордуудын 

100% 



нөөцийн болон чанарын судалгааг АМГТГ-аас авах зорилгоор в/813 тоот албан бичгийг 

хүргүүлсэн ба судалгааг цахим хэлбэрээр ирүүлсэн. Судалгааг үндэслэн сайжруулсан шахмал 

түлшний үйлдвэр байгуулах боломжийг судлах судалгааг бүс нутгийн хэмжээнд хийлгэхээр 

“Бүс нутгийн томоохон уурхайнуудыг түшиглэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барих 

ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгавар”-ыг боловсруулж, Бодлого төлөвлөлтийн газраар 

уламжлан 2021.04.22-ны өдрийн а/1399 тоот “Ажлын даалгавар хүргүүлэх тухай” албан 

бичгээр Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн. Энэхүү “Бүс нутгийн томоохон 

уурхайнуудыг түшиглэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барих ТЭЗҮ боловсруулах” 

төсөл арга хэмжээний төсөв БХБ-ын сайдын багцад батлагдсан учир ТЭЗҮ боловсруулах 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг тус яамнаас зарлаад байна. 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг 
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Монгол бичгийн 

хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх 

ажлыг 

эрчимжүүлэх 

туай 

2018-05-23 

Дугаар 2018_46 

3.. Албан байгууллага, аж 

ахуйн нэгж, барилга 

байгууламж, гудамж, талбайн 

нэр хаяг, бүтээгдэхүүний 

шошго, бэлгэ тэмдэг, зар 

сурталчилгаа зэргийг үндэсний 

бичгээр бичиж хэвшүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах; 

үндэсний бичгийн хэрэглээг 

нэмэгдүүлж, түгээн 

дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн уг үйл 

ажиллагаа, аливаа идэвх 

санаачилгыг хөхиүлэн 

дэмжиж, урамшуулж 

ажиллахыг бүх шатны Засаг 

дарга нар, холбогдох төрийн 

байгууллагуудад чиглэл 

болгосугай. 

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудад албан байгууллага, аж ахуйн 

нэгж, барилга байгууламж, гудамж, талбайн нэр, хаяг, бүтээгдэхүүний шошго, бэлгэ тэмдэг, 

зар сурталчилгаа зэргийг үндэсний бичгээр бичиж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

үндэсний бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион 

байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын  2021.07.05-ны өдрийн в/2389 тоот албан 

бичгийг хүргүүлсэн. Эрчим хүчний салбарын 25 төрийн өмчит хувьцаат компани дараах 

ажлуудыг зохион байгуулан ажилласан байна. Үүнд: 

- Компаниудын 50 хувь нь компанийн гадна хаягийг Монгол бичгээр бичиж, 

байршуулсан ба үлдсэн 50 хувь нь 2022 онд бичиж, байршуулахаар  төлөвлөсөн. 

- Компанийн мэдээллийн самбар болон албан хаагчдын өрөөний хаягийг Монгол бичгээр 

бичсэн. 

- Компанийн ажилтнуудын компьютерт Монгол бичгийн фонд суулгасан. 

- Компанийн ажилтнуудын монгол бичгийн мэдлэгийн түвшинг шалгаж, танхимаар 

болон цахимаар сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

100% 

ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 
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Газар 

хөдлөлтийн 

гамшгаас 

сэргийлэх тухай 

2010-03-18 

Дугаар 

2010_10/09 

2. Улаанбаатар хот орчмын 

газар хөдлөлтийн эрсдэлийн 

бодит байдлыг нийтэд 

таниулах, нийслэлийн орчмын 

бүс нутагт өндөр хурдны зам, 

эрчим хүчний шугам тавих 

замаар үйдвэр, үйлчилгээ, хүн 

амын суурышлын шинэ 

төвүүдийг бий болгох, их, дээд 

Улаанбаатар хотын Газар хөдлөлтийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, цахилгаан хангамжийн 

найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор Улаанбаатар хотыг тойруулан 220, 110 кВ-ын 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцуудын барилга угсралтын ажлыг 2012 онд 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эхлүүлсэн. Уг ажлын хүрээнд нийт 110 кВ-ын 210.52 км 

урт ЦДАШ болон, 11 дэд станцыг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн. 

 

100% 



сургуулийн хотхон байгуулах 

зэргээр төвлөрлийг задлах арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, 
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Эрчим хүчний 

салбарын тухай 

2011-05-12 

Дугаар 

2011_18/12 

1. Монгол Улсад уул уурхайн 

томоохон төслүүд хэрэгжих нь 

бодитой болж, өсөн   нэмэгдэж  

байгаа   эрчим   хүчний   

хэрэглээг   эрчим   хүчний   

дотоодын   эх үүсвэрээс хангах 

зорилгоор "Улаанбаатар ДЦС-

5", "Тавантолгойн ДЦС", 

Дорнод бүсийн шинэ эх үүсвэр, 

Багануур болон нүүрсний 

бусад уурхайг түшиглэсэн 

шинэ эх үүсвэр барих асуудлыг 

2011 онд багтаан тодорхой 

болгож, хэрэгжүүлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх, 

Монгол Улсад уул уурхайн томоохон төслүүд хэрэгжих нь бодитой болж, өсөн   нэмэгдэж  

байгаа   эрчим   хүчний   хэрэглээг   эрчим   хүчний   дотоодын   эх үүсвэрээс хангах зорилгоор 

"Улаанбаатар ДЦС-5", "Тавантолгойн ДЦС", Дорнод бүсийн шинэ эх үүсвэр, Багануур болон 

нүүрсний бусад уурхайг түшиглэсэн шинэ эх үүсвэр барих асуудлыг эрчимжүүлж, 

шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллаж байна. Төслүүдийн явц байдлыг дурдвал:  

450 МВт Тавантолгой ДЦС: ЗГ-ын 2020 оны 175 дугаар тогтоолуудын дагуу “Тавантолгой 

ДЦС” төслийг төрийн санхүүжилтээр бүтээн байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 2021.10.12-ны 

өдрийн ЗГ-ын хуралдаанд ТТДЦС төслийн БУА-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

бэлтгэл ажил хангагдсан талаар танилцуулсан. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ЭХЯ 

“ТТДЦС” ТӨХХК-ийг байгуулан, ТЭЗҮ-ийг яамны ШУТЗ-ийн 2020.12.18-ны өдрийн  хурлаар 

хэлэлцүүлж батлуулсан. Эрчим хүчний яамнаас 450 МВт-ын Тавантолгой дулааны цахилгаан 

станц, 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах олон улсын нээлттэй тендерийг 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр 90 

хоногийн хугацаатай зарласан. Төслийн ус хангамжийн асуудлаар 3 хувилбараар холбогдох 

судалгааны материал бэлтгэсэн ба Галба-Өөш-Долоодойн говийн захиргаанаас “ТТДЦС” 

ТӨХХК-ийн усны хэрэглээг Наймдайн хөндийгөөс авч ашиглах А/14 тоот зөвшөөрлийг 

2021.05.13-ны өдөр олгосон.  

Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний тайланд дүгнэлт гаргуулахаар 2021.11.09-ний өдөр 

БОАЖЯ-нд хандсан. Дүгнэлт хүлээгдэж байна. МУ-ын ЭХНСистемээс “Оюу толгой” 

компанийг урт хугацаанд “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ”-нд “Цахилгаан дамжуулах 

үндэсний сүлжээ” ТӨХК, “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК, “Өмнөд бүсийн цахилгаан 

түгээх сүлжээ” ТӨХК болон “Оюу толгой” ХХК 2022.01.26-нд гарын үсэг зурсан.  

Чойбалсан ДЦС-ын 50 МВт-ын өргөтгөл: МУЗГ-ын 2021.05.27-ны өдрийн хуралдааны 

тэмдэглэлийн дагуу ЭХЯ, төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зүгээс төслийн санхүүжилтийг 

шийдвэрлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын бүрдлийг хангуулж Хөгжлийн банк “ДБЭХС” 

ТӨХК-тай байгуулах дамжуулан зээлийн гэрээг 2021.07.29-ний өдөр байгуулсан. 2021.11.18 

өдрийн байдлаар Төслийн ерөнхий барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 48%, санхүүжилт 

11.5%-тай байна. 2022 оны МУ-ын төсвийн тухай хуулинд 20 тэрбум төгрөг тусгуулсан бөгөөд 

ингэснээр Хөгжлийн банкнаас 75:25 хувь тэнцүүлсэн харьцаагаар  60 тэрбум төгрөгийн 

санхүүжилт авах эрх  нээгдсэн. 2022 онд дээрх 80 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсанаар 

санхүүжилтын гүйцэтгэл 104 тэрбум /49%/-д  хүрнэ. 

400 МВт Багануурын ЦС: МУЗГ-ын 2021.04.28-ны өдрийн хуралдаанд Концессын гэрээ 

байгуулсан төслийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг шалгасан ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийн 

талаар МУ-ын Шадар сайд ЗГ-ын гишүүдэд танилцуулж тус хуралдааны 27 дугаар 

тэмдэглэлээр “Багануурын цахилгаан станц” төслийн концессын гэрээнд шаардлагатай нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулахыг даалгасны дагуу “Багануурын цахилгаан станц” төслийн концесс 

100%  



эзэмшигч “Багануур Пауэр” ХХК, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар хооронд 

концессын нэмэлт гэрээг 2021.05.14-ний өдөр байгуулсан. Концессын гэрээний нэмэлт 

өөрчлөлттэй холбогдуулан “ДҮТ” ТӨХХК, “ЦДҮС” ТӨХК болон “Багануур пауэр” ХХК 

хооронд “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

хэлцэл хийж, 2021.07.23-ны өдөр нэмэлт гэрээ №2-г байгуулсан. Эрчим хүчний яамнаас 

Багануурын 2х200 МВт-ын цахилгаан станцыг эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох 

техникийн нөхцлийг 2021.09.22-ны өдөр олгосон. 

5 дахь эх үүсвэр: Улаанбаатар хотын цахилгаан, дулаан хангамжийн 5 дахь эх үүсвэрийг 

Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын дэд бүтцэд түшиглэн уг станцыг өргөтгөх төсөлтэй 

уялдуулан шийдвэрлэхийг Сангийн сайд, Эрчим хүчний сайд нарт даалгасан. Нийслэл 

Улаанбаатар хотын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай МУЗГ-ын 2021.05.19-ний өдрийн 

146 дугаар тогтоол гарсан. Энэ хүрээнд Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 

75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын 

зээлээр шийдвэрлэхийг санал болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн 

хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын 

талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. 

Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим хүчний сайдад хамтран ажиллахыг хүссэн албан 

бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим хүчний орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг 

байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар хурлыг 2021.06.21-ний өдөр 

зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол Улсад Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр 

төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, эрх зүйн орчны талаар Оросын талд мэдээлэл өгсний 

дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын “Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд байгуулах санамж 

бичгийн төслийг 2 тал харилцан зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан.  

Санамж бичгийн дагуу ОХУ-аас 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр ДЦС-3-г шинэчлэх 2 үе 

шатны төслийг хэрэгжүүлэх 4 хувилбар техникийн шийдэл, санал ирүүлсэн. Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК 

болон “Интер РАО-Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн 

байгуулсан. Уг санамж бичгийн дагуу ОХУ-ын Интер РАО Экспорт компаниас төслийн 

техникийн үндсэн шийдлийг боловсруулж ирүүлсэн бөгөөд төслийн үндсэн боломжит 

шийдлийг “ДЦС-3” ТӨХК яаманд танилцуулж,  ОХУ-ын талд 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-

ны өдөр хариу хүргүүлсэн. 

2021 оны төсвийн тухай хуулиар 2021 онд хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний төсөв Барилга, 

хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан тул “Улаанбаатар хотын шинэ дагуул хотуудыг 

түшиглэн баригдах дулаан, цахилгааны 5 дахь эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах” ажлыг ЭХЯ-

наас захиалах зөвлөх үйлчилгээний ажлын жагсаалтад тусган хүргүүлж, Барилга, хот 

байгуулалтын сайдын 2021 оны 66 дугаар тушаалаар жагсаалтыг баталгаажуулсан.  

 ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврын төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, БХБЯ-ны Хот байгуулалт, газрын 

харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас тус тус санал авч, БХБЯ-нд 



хүргүүлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг БХБЯ-наас зохион байгуулан 

2021.05.28-ны өдөр тендерийг нээж үнэлгээ хийн “Монэнержи консалт” ХХК-тай 2021.07.20-

ны өдөр гэрээ байгуулсан. Зөвлөх үйлчилгээний ажил 70 хувьтай, 2022 онд гэрээ дуусна. 

10 аймгийн төвд баригдах дулааны станц: БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банк 2020.10.30-ны 

өдөр дахин тендер зарлах зөвшөөрөл ирүүлсний дагуу Үнэлгээний хороо 3 дахь удаагийн 

тендерийг амжилттай зохион байгуулахын тулд багцлах болон техникийн зарим шаардлагад 

өөрчлөлт оруулах саналыг БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банкнаас зөвшөөрч 2021.06.02-нд 

тендер зарлах “үл татгалзах” ирүүлсний дагуу 2021.06.08-нд барилга угсралтын ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарласан.  

Тендерийг 2021.09.15-ны өдөр нээсэн, Үнэлгээний хороод техникийн үнэлгээ хийж,  Багц 1, 3-

ийн тендерт оролцогч 2 компаниас техникийн шаардлага хангасан тайланг БНСУ-ын 

Эксимбанкинд хүргүүлж, санхүүгийн саналыг нээж гэрээний хэлэлцээр хийх Төрийн нарийн 

бичгийн даргын 2021.12.02-ны өдрийн А/131 дугаартай ажлын хэсгийн тушаалаар 2021.12.27-

ны өдөр барилга угсралтын ажил хийж гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Багц-2-ын тендерт 

оролцсон компани техникийн шаардлага хангаагүй тул Уг тендерээс татгалзах, тендерийг 

дахин зарлах тухай албан хүсэлтийг ЭХЯ-ны ТНБД-ын 2021.10.15-ны өдрийн в/3684 дугаартай 

албан бичгээр “Экспорт-Импорт” банканд хүргүүлсэн. Банкнаас дараагийн тендерийг зохион 

байгуулах зөвшөөрлийг 2021.11.10-ны өдөр MON-221/2594 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тул 

Үнэлгээний хороо 2021.11.11-ний өдөр хуралдаж, холбогдох шийдвэрийг гаргаж тендерийг 

дахин 45 хоногоор 2021.11.25-ны өдөр зарлан 2022.01.25-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерийн 

үнэлгээний ажил хийгдэж байна.   
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Мөнгө угаахтай 

тэмцэх зарим 

арга хэмжээний 

тухай 

2017-07-19 

Дугаар 2017_19/5 

1.. Мөнгө угаахтай тэмцэх 

санхүүгийн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх олон улсын 

байгууллагаас мөнгө угаах, 

тероризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх чиглэлээр гаргасан 

зөвлөмжүүдийг төрийн бүх 

шатны байгууллага үйл 

ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 

хэрэгжүүлж ажиллах 

Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх олон улсын байгууллагаас 

мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр гаргасан зөвлөмжүүдийг яам 

болон салбарын үйлдвэр, компаниуд үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. 

 

100% 

31 41 

Монгол Улсын 

эрчим хүчний 

салбарын тухай 

2018-06-14 

Дугаар 

2018_32/20 

2.1. Эрчим хүчний салбарыг 

хөгжүүлэх дунд болон урт 

хугацааны бодлого, 

төлөвлөлтийн шинэчлэлийн 

мастер төлөвлөгөөг Дэлхийн 

банктай хамтран боловсруулах 

Эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх дунд болон урт хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн 

шинэчлэлийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний төслийг Дэлхийн банктай 

хамтран 2018.10.30–ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эрчим хүчний сайдын 2018.10.15–ны 

өдрийн 140 дүгээр тушаалаар төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэг 

байгуулж, Дэлхийн банкны зөвлөхүүдтэй 1 удаагийн нээлттэй семинар, 7 удаа ажлын хэсгийн 

уулзалт, хэлэлцүүлэг хийсэн бөгөөд төслийг боловсруулахад шаардлагатай дата, мэдээллээр 

бүрэн хангаж ажилласан. Дэлхийн банкны зөвлөхүүд 2020.01.28–ны өдөр нэгдсэн сүлжээний 

эх үүсвэр, ЦДАШ–уудын холболтуудын сценаруудын загварчлал, урьдчилсан таац бусад 

100% 



судалгаануудын танилцуулга, санал болгох хамгийн бага өртөгт нийцсэн сценариудын талаар 

хэлэлцүүлэг хийсэн. Тус тайлангийн үр дүнтэй танилцсаны үндсэн дээр энэхүү төслийг 

Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын мастер төлөвлөгөө болгон ашиглахад хангалтгүй гэж 

үзэж, эрчим хүчний сайдын 2020.12.04–ний өдрийн 250 дугаар тушаалаар төслийн нэршлийг 

Эрчим хүчний салбарын эх үүсвэр, дамжуулах сүлжээний оновчлолын судалгаа болгон 

өөрчилж, тус судалгааны төгсгөлийн тайланд дүгнэлт өгөх, хүлээн авах шинэ ажлын хэсэг 

байгуулсан. Тус ажлын хэсэг нь Дэлхийн банкны зөвлөхүүдтэй 1 удаагийн нээлттэй 

хэлэлцүүлэг, 2 удаа ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг хийсэн. Дэлхийн банкны зөвлөхүүд 

2020.12.18–ны өдөр нэгдсэн сүлжээний эх үүсвэр, ЦДАШ–уудын холболтуудын сценариудын 

загварчлал, сценарь тус бүрийн хөрөнгө оруулалтын урьдчилсан таац, санал болгох хамгийн 

бага өртөгт нийцсэн үр өгөөжтэй сценариудын талаар цахим хэлэлцүүлэг хийсэн. Эрчим 

хүчний салбарын урт хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн шинэчлэлийн мастер төлөвлөгөөг 

Дэлхийн банктай хамтран боловсруулж тайлангийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 1 дүгээр улиралд 

хийсэн.    
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2.3. "Дулааны III цахилгаан 

станцын суурилагдсан хүчин 

чадлыг 250 МВт-аар 

нэмэгдүүлэх төсөл"-ийг 

хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх 

үүсвэрийг эцэслэн 

шийдвэрлэж, Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалан авах тухай 

хуулийн 34.1.2 дахь заалтыг 

үндэслэн төслийн ажлыг 2018 

оны сүүлийн хагас жилд 

эхлүүлэх. 

 Энэхүү төсөл нь ДЦС-3-ын дунд даралтын станцыг буулган 250 МВт-ын станц барих, өндөр 

даралтын станцын хүчин чадлыг 75 МВт-аар өргөтгөх гэсэн хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй.  

”Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын өндөр даралтын станцын хүчин чадлыг 75 МВт-аар 

өргөтгөх” ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, салбарын Шинжлэх, ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэн дэмжсэн.  

Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн 

санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал 

болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 

дугаар тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг 

боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим 

хүчний сайдад хамтран ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим 

хүчний орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын 

хэсгийн анхдугаар хурлыг 2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол Улсад 

Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, 

эрх зүйн орчны талаар Оросын талд мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын 

“Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан 

зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан. Санамж бичгийн дагуу ОХУ-аас 2021 оны 12 

дугаар сарын 24-ны өдөр ДЦС-3-г шинэчлэх 2 үе шатны төслийг хэрэгжүүлэх 4 хувилбар 

техникийн шийдэл, санал ирүүлсэн. ДЦС-3-ын төслийн нэгж уг техникийн шийдлийг 2022 оны 

01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Сайд болон удирдлагуудад танилцуулга хийсэн. Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК 

болон “Интер РАО-Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн 

байгуулсан. Уг санамж бичгийн дагуу ОХУ-ын Интер РАО Экспорт компаниас төслийн 

техникийн үндсэн шийдлийг боловсруулж ирүүлсэн бөгөөд төслийн үндсэн боломжит 

70% 



шийдлийг “ДЦС-3” ТӨХК яаманд танилцуулж,  ОХУ-ын талд 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-

ны өдөр хариу хүргүүлсэн.  
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Дулааны III 

цахилгаан 

станцын хүчин 

чадлыг 

нэмэгдүүлэх 

төслийг 

эрчимжүүлэх 

тухай 

2020-11-03 

Дугаар 

2020_20/14 

1. Монгол Улсын эрчим 

хүчний найдвартай хангамж, 

аюулгүй байдлыг хангах 

шаардлагаар Дулааны III 

цахилгаан станцын 

суурилагдсан хүчин чадлыг 

250 МБт-аар нэмэгдүүлэх 

талаар гарсан ҮАБЗ-ийн 2018 

оны 32/20 дугаар зөвлөмж, 

Засгийн газрын 2018 оны 01 

дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01 

дүгээр тогтоолыг 

хэрэгжүүлэхдээ "Ковид-19" 

цар тахалтай холбогдуулан 

тогтоосон нөхцөл байдлыг 

харгалзах. 

МУЗГ-ын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдааны 03 дугаар тэмдэглэлийн дагуу Эрчим хүчний 

сайдын 2021 оны А/78 дугаар тушаалаар ДЦС-3-ийн өргөтгөлийн төслийн санхүүжилтийн 

талаар Оросын холбооны улсын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг боловсруулах ажлын 

хэсгийг Эрчим хүчний дэд сайдаар ахлуулан байгуулсан ба ОХУ-ын талаас мөн Эрчим хүчний 

орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан хамтран ажиллаж байна. “ДЦС-3” ТӨХК-

ийг шинэчлэх төслийн талаар хамтран ажиллах санамж бичгийг “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-

ын “Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан. Төслийн ТЭЗҮ 

боловсруулах ажил хийгдэж байна. 

“Ковид-19” цар тахалтай холбогдуулан тогтоосон нөхцөл байдлыг харгалзан ОХУ-МУ-ын 

хооронд албан бичиг солилцох, Орос-Монголын дэд сайдуудаар ахлуулсан ажлын хэсгийн 

хурлыг цахимаар зохион байгуулах зэрэг ажлыг хийсэн.  

100% 
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2. Улаанбаатар хотын дулааны 

хангамжийн найдвартай 

байдлыг хангах үүднээс 

"Дулаан 3 дугаар цахилгаан 

станц" ТӨХК-ийн 

боловсруулсан Дулааны III 

цахилгаан станцын өндөр 

даралтын хэсгийн хүчин 

чадлыг 75 МВт-аар 

нэмэгдүүлэх төслийн 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

Хөгжлийн банк, улсын төсвөөс 

шийдвэрлэх. 

Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн 

санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал 

болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 

дугаар тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг 

боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим 

хүчний сайдад хамтран ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим 

хүчний орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын 

хэсгийн анхдугаар хурлыг 2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол Улсад 

Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, 

эрх зүйн орчны талаар Оросын талд мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын 

“Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан 

зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд 

“ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах санамж 

бичгийг шинэчлэн байгуулсан.  

Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийн асуудлыг 

шийдвэрлэсэн. 

100% 
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3. Эрчим хүчний найдвартай 

хангамж, аюулгүй байдлыг 

хамгаалах, стратегийн ач 

холбогдолтой салбарт хөрш 

Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн 

санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал 

болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 

дугаар тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг 

100% 



орнуудаас оруулах хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээг 

тэнцвэртэй байлгах зорилгоор 

Дулааны цахилгаан станцын 

хүчин чадлыг 250 МВт-аар 

нэмэгдүүлэх, ийнхүү 

нэмэгдүүлснээр тус станцаас 

эрчим хүчний болон дулаан 

дамжуулах сүлжээтэй 

холбогдох цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам, 

дулаан дамжуулах шугамын 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

төслийн санхүүгийн эх 

үүсвэрийг ОХУ-ын экспортын 

зээлд хамруулж, тус улсын 

компаниар гүйцэтгүүлэх 

хүсэлтийг ОХУ-д тавьж 

шийдвэрлүүлэх. 

боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим 

хүчний сайдад хамтран ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим 

хүчний орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын 

хэсгийн анхдугаар хурлыг 2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол Улсад 

Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, 

эрх зүйн орчны талаар Оросын талд мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын 

“Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан 

зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд 

“ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах санамж 

бичгийг шинэчлэн байгуулсан.  

Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн санхүүжилтийн асуудлыг 

шийдвэрлэсэн. 

ҮАБЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл 
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Газар 

хөдлөлтийн 

гамшгаас 

хамгаалах тухай 

2010-03-18 

Дугаар 

2010_10/03 

7.. Гамшгийн   үед   онцгой   

горимоор   ажиллах   

шаардлагатай   дулааны 

цахилгаан станц, цахилгаан, 

дулааны эрчим хүч дамжуулах, 

түгээх байгууламж, тээвэр, 

ачаа, зорчигчийн терминал, 

харилцаа холбоо, телевиз, 

радио зэрэг дэд бүтцийн 

объектууд, цэцэрлэг, сургууль, 

эмнэлэг, химийн болон бусад 

хорт бодис, нян өсгөвөр бүхий 

газруудын аюулгүй 

ажиллагааны журам, зааврыг 

боловсруулж хэрэгжүүлэх, 

(Зам, тээвэр, барилга, хот 

байгуулалтын яам, Эрдэс 

баялаг, эрчим хүчний яам, 

Боловсрол, соёл, шинжлэх 

Эрчим хүчний сайдын 2019.06.10-ны өдрийн 158 дугаар тушаалаар “Байгалийн гамшиг, 

гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэхэд эрчим хүчний 

хангамжийн талаар мөрдөх журам”-ыг батлан мөрдөж байна.  

Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед эрчим хүчний үйлдвэр компаниудын диспетчер болон Түлш 

эрчим хүчний улсын албаны гишүүдийн ашиглах холбооны хэрэгслийг бүрдүүлэх тухай 

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 78 дугаар тушаал болон гамшиг тохиолдсон үед салбарын 

мэргэжлийн анги, хүч хэрэгслийг цугларч нэгдсэн удирдлагад орох цэгүүдийн бэлэн байдлыг 

хангах тухай Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 81 дүгээр тушаалыг тус тус баталсан.  

Түлш, эрчим хүчний улсын албаны гамшгийн үед ашиглах холбооны хэрэгслийг бүрдүүлэх 

тухай Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 80 дугаар тушаалын хүрээнд “ЦДҮС” ТӨХК, “УБЦТС” 

ТӨХК нь хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулан тооцоо судалгааг гаргаж, “УБЦТС” ТӨХК нь 

шаардлагатай төсвийг шийдвэрлэсэн. 2021 онд “УБЦТС” ТӨХК-ийн шийдвэрлэсэн төсвөөр 

тус ажлыг эхлүүлж он дамжин хэрэгжүүлж дуусахаар төлөвлөсөн. Худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулж, компанийн сонгон шалгаруулан гэрээ байгуулсан. 

100% 



ухааны яам, Онцгой байдлын 

ерөнхий газар, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга) 

ЗГ-ын тогтоол 
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Улсын Их 

Хурлын 

тогтоолын 

хэрэгжилтийг 

хангах тухай 

2017-02-01 

Дугаар 2017_42 

4. “Төсөл санхүүжүүлэх тухай” 

Засгийн газрын 2013 оны 80 

дугаар тогтоол, “Тавантолгойн 

цахилгаан станцын төслийг 

эрчимжүүлэх тухай” Засгийн 

газрын 2013 оны 261 дүгээр 

тогтоол, “Усан цахилгаан 

станц барих тухай” Засгийн 

газрын 2013 оны 375 дугаар 

тогтоолын хүрээнд 

“Тавантолгойн нүүрсний орд 

газрыг түшиглэн барих 450 

МВт хүчин чадалтай цахилгаан 

станцын төсөл”, “Эгийн голын 

220 МВт хүчин чадалтай усан 

цахилгаан станцыг барих 

төсөл”-д олгосон 

санхүүжилтийн үлдэгдлийг 

Засгийн газрын 2013 оны 261 

дүгээр тогтоолд заасан 

нөхцөлөөр Хөгжлийн банкнаас 

үргэлжлүүлэн үндсэн зээл, 

зээлийн хүүгийн эргэн 

төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт 

оруулж, холбогдох гэрээг 

Эрчим хүчний яам, Хөгжлийн 

банкны хооронд шинэчлэн 

байгуулахыг Эрчим хүчний 

сайд П.Ганхүү, Хөгжлийн 

банкны Төлөөлөн удирдах 

зөвлөл (Б.Даажамба)-д тус тус 

даалгасугай. 

Тавантолгой цахилгаан станц: Төслийн явцыг 2021.01.20-ны өдрийн МУЗГ-ын хуралдаанд 

танилцуулж 2021 оны Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц арга 

хэмжээний төлөвлөгөө, Засгийн газрын “Эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл, арга 

хэмжээ”-ний жагсаалтад тусган хэрэгжилтийг зохион байгуулж эхлүүлсэн. 2021.10.12-ны 

өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц төслийн барилга 

угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажил хангагдсан талаар 

танилцуулж Засгийн газрын, Хөгжлийн банкны баталгааг үндэслэн төслийн 70%-ийн 

санхүүжилтийг гүйцэтгэгч өөрөө хариуцан шийдвэрлэх нөхцөлтэйгээр олон улсын нээлттэй 

тендер сонгон шалгаруулалтыг 2021.10. 21-ний өдөр зарласан. “Эрдэнэс-Tавантолгой” ХК-тай 

2021.04.19-ний өдөр нүүрс худалдан авах гэрээ байгуулсан.  

Эгийн голын усан цахилгаан станц: МУЗГ-ын 2013 оны 375, 2015 оны 458, 2017 оны 42 

дугаар тогтоолуудыг үндэслэж ЭХЯ, ТӨБЗГ, Эгийн голын УЦС ТӨХХК, МУ-ын Хөгжлийн 

банк хооронд 2017-09-06-ны өдрийн ТС-ЭГ-ЗҮ 2017/131 дугаартай “Төсөл санхүүжүүлэх, 

эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай” гэрээ байгуулагдсан. Төслийн хүрээнд Засгийн газрын 

2015 оны 458 тоот тогтоолоор БНХАУ-ын Засгийн газраас авах 1.0 тэрбум ам.долларын 

зээлийн эх үүсвэрээс 703.4 сая ам.доллараар тус станцыг барьж байгуулах шийдвэр гарч, УИХ 

зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон баталснаар Сангийн яам нь Гадаад харилцааны яамаар 

дамжуулан Эгийн голын УЦС төслийн саналыг БНХАУ-ын Худалдааны яаманд хүргүүлсэн. 

БНХАУ-ын талтай зээлийн ерөнхий хэлэлцээр хийгдэж БНХАУ-ын талаас 95%, Монголын 

талаас 5%-ийг гаргахаар шийдвэрлэсэн.  

Засгийн газрын 2021.03.03-ны хуралдаанаар Эгийн голын УЦС төслийн явц, санхүүжилтийн 

асуудлыг хэлэлцсэн бөгөөд 14 дүгээр тэмдэглэлээр Эгийн голын УЦС төслийн гидрологийн 

техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн тооцоо судалгаа гүйцэтгэсэн Франц Улсын Трактебел 

Инженеринг компани болон байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааг гүйцэтгэсэн БРЛ 

Инженеринг компанитай холбогдох төлбөрийг тус тус хийх арга хэмжээ авахыг даалгасны 

дагуу Сангийн яамнаас Эрчим хүчний яамны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулснаар Эгийн 

голын УЦС төсөлд нэн шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэгдсэн. Санхүүжилт 

шийдвэрлэгдсэнтэй холбогдуулан Сэлэнгэ мөрөн, Байгаль нуурын биологийн олон янз 

байдалд Эгийн голын ЦС-ын үзүүлэх нөлөөллийн нэмэлт судалгааны ажлыг гүйцэтгэж буй 

Франц Улсын БРЛ Инженеринг компанитай байгуулсан Зөвлөх үйлчилгээний гэрээг сунгасан. 

100% 
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“Багануур” ХК, 

“Шивээ-Овоо” 

ХК-ийн талаар 

1.. “Багануур” ХК, “Шивээ-

Овоо” ХК-ийн санхүүгийн 

хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг 

Эрчим хүчний сайдын 2018.08.29-ний өдрийн 110 дугаар тушаалаар “Засгийн газрын 132 

дугаар тогтоолын 1 дүгээр заалтын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий” Ажлын хэсгийг ЗГХЭГ, 

ЭХЯ, СЯ, “Эрдэнэс Монгол” ХХК, “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн төлөөллийг 

100% 



авах зарим арга  

хэмжээний тухай 

2018-05-16 

Дугаар 2018_132 

харгалзан “Монгол нүүрс” 

төслийн хүрээнд Дэлхийн банк 

болон Япон Улсын Засгийн 

газраас Монгол Улсын Засгийн 

газарт олгосон зээлийн 

дамжуулан зээлдүүлэх 

гэрээний төлбөрийн 

“Багануур” ХК-ийн 37,729.8 

(гучин долоон тэрбум долоон 

зуун хорин есөн сая найман 

зуун мянга) сая төгрөг, 

“Шивээ-Овоо” ХК-ийн 

73,036.9 (далан гурван тэрбум 

гучин зургаан сая есөн зуун 

мянга) сая төгрөг, нийт 

110,776.7 (нэг зуун арван 

тэрбум долоон зуун далан 

зургаан сая долоон зуун мянга) 

сая төгрөгийн өрийг тухайн 

нүүрсний уурхайд оруулсан 

хөрөнгө оруулалт болгон 

тооцох асуудлыг шийдвэрлэх 

талаар холбогдох арга хэмжээ 

авахыг Сангийн сайд 

Ч.Хүрэлбаатар, Эрчим хүчний 

сайд Ц.Даваасүрэн, Монгол 

Улсын сайд, Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

Г.Занданшатар нарт 

даалгасугай. 

оролцуулан байгуулж, Ажлын хэсгээс санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргасан. Ажлын хэсгийн 

зөвлөмжийг Эрчим хүчний сайдын 2018.10.02-ны өдрийн А/3454 дугаартай албан тоотоор 

Сангийн сайдад хүргүүлсэн. Мөн Эрчим хүчний сайдын 2019.01.03-ны өдрийн а/23 дугаартай 

албан тоотоор тухайн шийдвэрийн биелэлтийг хангах, Засгийн газрын хуралдаанаар 2019 оны 

01 дүгээр сард багтаан хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж өгөхийг хүссэн хүсэлтийг Сангийн сайдад 

хүргүүлсэн. ЭХЯ-аас гаргасан санал, зөвлөмжийн дагуу өр төлбөрийг шийдэх асуудлыг 

Сангийн яам хариуцан шийдвэрлэх асуудал үлдсэн. 
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Эрчим хүчний 

хангамжийг 

нэмэгдүүлэх 

зарим арга 

хэмжээний тухай 

2018-10-17 

Дугаар 2018_309 

2..  “Оюутолгой” ХХК-ийн 

эрчим хүчний хэрэглээг 

дотоодын эрчим хүчний эх 

үүсвэрээс үе шаттайгаар 

хангах, Оюутолгой төслийн 

хөрөнгө оруулалтын гэрээний 

7.3 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэхийг Эрчим 

Оюутолгой уурхайн эрчим хүчний хэрэглээг Монгол Улсын нэгдсэн сүлжээнээс хангах 

гэрээний хэлцлийг хийж, гэрээний нөхцөлийг эцэслэн тохирох чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг 

гэрээний төслийг заалт тус бүрээр хэлэлцэж нэгдсэн шийдэлд хүрсэн. Оюутолгой уурхайн 

цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг МУ-ын ЭХНСистемээс “Оюу толгой” компанийг урт 

хугацаанд “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ”-нд “Цахилгаан дамжуулах үндэсний 

сүлжээ” ТӨХК, “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” 

ТӨХК болон “Оюу толгой” ХХК 2022.01.26-нд гарын үсэг зурсан.   

 

 

100% 



хүчний сайд Ц.Даваасүрэнд 

үүрэг болгосугай. 

37 50 

Хотын хөгжлийн 

ерөнхий 

төлөвлөгөөг  

шинэчлэн батлах 

тухай 

2019-01-16 

Дугаар 2019_29 

4.. Хотын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан шинэ 

хот      /Аэросити/-ын 

инженерийн бэлтгэл ажил, 

инженерийн болон нийгмийн 

дэд бүтэц, эх үүсвэрийг барьж 

байгуулахад шаардагдах 

зардлыг жил бүр Монгол 

Улсын эдийн засаг, нийгмийг 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улс, 

орон нутгийн төсөвт тусгаж, 

гадаад улс, олон улсын 

байгууллагын зээл, тусламжид 

хамруулах, гадаад, дотоодын 

хөрөнгө оруулагчдыг татан 

оролцуулах замаар 

шийдвэрлэж ажиллахыг 

Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, 

Барилга, хот байгуулалтын 

сайд Х.Баделхан, Зам, тээврийн 

хөгжлийн сайд Я.Содбаатар, 

Эрчим хүчний сайд 

Ц.Даваасүрэн, нийслэлийн 

Засаг дарга (Ж.Батбаясгалан) 

нарт үүрэг болгосугай. 

Барилга хот байгуулалтын сайд, Эрчим хүчний сайдын хамтарсан хурлыг 2021.04.17-ны өдөр 

зохион байгуулж, уулзалтын үеэр Аэро сити, Майдар сити хотуудын цахилгаан, дулаан 

хангамжийн талаар хэлэлцсэн. 

Хаяа хотуудын дулаан, цахилгааны хэрэгцээг хангах шинэ эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулахад 

бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг сайдын зөвлөхөөр ахлуулан БХБЯ, Нийслэлийн 

төлөөллийг оролцуулан Эрчим хүчний сайдын 2021.05.14-ний өдрийн А/103 дугаар тушаалаар 

байгуулан газар дээр нь 3 удаа очиж ажиллан “Монэнержи консалт” ХХК-ийн боловсруулж 

буй ТЭЗҮ-ийн эхлэлийн тайланг хэлэлцсэн. Ажлын хэсэг ТЭЗҮ боловсруулах ажлын 

даалгаврын төслийг боловсруулан БХБЯ-нд хүргүүлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах 

ажиллагааг БХБЯ-наас зохион байгуулан 2021.05.28-ны өдөр тендерийг нээж үнэлгээ хийн 

“Монэнержи консалт” ХХК-тай 2021.07.20-ны өдөр гэрээ байгуулсан.  

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Хөшигийн хөндий дэх шинэ хотуудын цахилгаан хангамжийн 

2021.10.06-ны өдрийн 2021/Ц-59 ажлын даалгаврыг боловсруулан баталгаажуулж хүргүүлсэн. 

БХБЯ-ны 2021.11.04-ний өдрийн 8/4354 албан бичгээр Шинэ Зуунмод хотын эхний ээлжийн 

дулаан хангамжийн зураг төслийн тендер шалгаруулахтай холбоотой хүсэлт ирүүлсний дагуу 

2021/Д-63 дугаартай зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг баталгаажуулан хүргүүлсэн. 

-Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж байгаа дулааны хэрэглээг хангах зорилгоор төвлөрсөн 

дулаан хангамжийн системийн оргил ачааллын горимд ажиллах эх үүсвэрийн ТЭЗҮ 

боловсруулах ажлыг БХБЯ-нд захиалан зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулж ”Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ-тай 2021.07.20-ны 

өдрийн 2021/230 дугаар гэрээг байгуулсан. 

“Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн оргил ачааллын горимд 

ажиллах дулааны эх үүсвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл”-ийн зөвлөх үйлчилгээний 

ажлыг боловсруулах үе шатны тайлангийн явцад ЭХЯ, ДҮТ, УБДС, НХБГ болон холбогдох 

байгууллагуудыг оролцуулсан хэлэлцүүлгийг 2 удаа зохион байгуулж, зөвлөмжийн дагуу 5 

байршилд эх үүсвэр барихаар судалгаа тооцоо хийгдсэн. ТЭЗҮ-ийг ЭХЯ-ны Шинжлэх Ухаан 

Технологийн Зөвлөлийн 2021.12.21-ний өдрийн VII дугаар хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн.    

100% 

38 51 

Нийтийн аж 

ахуйн талаар авах 

зарим    арга 

хэмжээний тухай 

2019-12-25 

Дугаар 2019_474 

2.. Хот, суурин газарт ус 

хангамж, ариутгах татуурга, 

ариун цэврийн байгууламж 

болон цэвэрлэх байгууламж, 

төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

систем, нийтийн халуун усны 

төв бий болгох ажлыг үе 

шаттайгаар шийдвэрлэж, 

тэдгээрийг орон сууц, нийтийн 

аж ахуйн мэргэжлийн 

ЭХ-ний сайдын 2020 оны 206 дугаар тушаалаар “Төвлөрсөн дулаан хангамжтай аймгийн төв, 

суурин газарт дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх, хангах үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын техникийн найдвартай ажиллагаа хангах, санхүү, эдийн 

засгийн чадавхийг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, үнэ тарифыг шинэчлэх боломжийг 

судлах, дүгнэлт гаргах” үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж нийт 16 аймгийн 17 үйлдвэр, 

компаниудад дээр газар дээр нь очиж ажиллан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, санхүү эдийн 

засгийн талаар судалгаа, мэдээллийг авч зөвлөмж чиглэл өгч ажилласан. ЭХЗХ-оос тусгай 

зөвшөөрөл авсан 19 компани дээр судалгаа шинжилгээ хийсэн. Дулааны станц, халаалтын 

зуухны газруудын техник, санхүү, эдийн засгийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, 

цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулга, дүгнэлт гарган ЭХ-ний сайдын зөвлөлийн 

 

 

 

 

100% 



байгууллагад хариуцуулан 

зохион байгуулахыг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт, 

мэргэжил, арга зүйн удирдлага, 

зохицуулалтаар хангаж, 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллахыг Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Х.Баделхан, Эрчим хүчний 

сайд Ц.Даваасүрэн, Эрчим 

хүчний зохицуулах хороо 

(А.Тлейхан), Хот, суурины ус 

хангамж, ариутгах татуургын 

ашиглалт, үйлчилгээг 

зохицуулах зөвлөл 

(Ж.Батсуурь) нарт үүрэг 

болгосугай. 

2020.12.10–ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулсан. Хурлаас гарсан үүрэг, 

даалгавар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах тухай албан бичгийг ЭХЗХ, аймгийн Засаг дарга 

нар, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарт хүргүүлсэн. 

Сумын төвийн төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн системийн ашиглалт, үйлчилгээг 

мэргэжлийн байгууллагад нэгтгэн хариуцуулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх чиг 

үүрэг бүхий Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021.07.01-ний өдрийн 155 дугаар тушаалаар 

ажлын хэсэг байгуулагдан 3 удаагийн хурал уулзалтыг зохион байгуулсан. Ажлын хэсгийн 

төлөвлөгөөнд нийт 5 санал хүргүүлэн, Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран Сумдын 

халаалтын зуухны судалгааг нэгтгэн гаргасан.  

10 аймгийн төвд шинээр дулааны станц барих төслийн хүрээнд БНСУ-ын зээлээр Архангай, 

Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь,  Завхан, Өвөрхангай, Төв, Хэнтий, Сүхбаатар 

аймгийн төвийг төвлөрсөн дулаан хангамжид шилжүүлэх, шинээр дулааны станц, дулааны 

шугам сүлжээ барих ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах тендерийг 2021.06.08-ны өдөр зарлан, 2021.09.15-ны өдөр нээсэн, 

үнэлгээний хорооноос ,  Багц 1, 3-ийн тендерт оролцогч 2 компаниас техникийн шаардлага 

хангасан тайланг БНСУ-ын Эксимбанкинд хүргүүлж, санхүүгийн саналыг нээж гэрээний 

хэлэлцээр хийх Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.02-ны өдрийн А/131 дугаартай ажлын 

хэсгийн тушаалаар 2021.12.27-ны өдөр барилга угсралтын ажил хийж гүйцэтгэх гэрээг 

байгуулсан. Багц-2-ын тендерт оролцсон компани техникийн шаардлага хангаагүй тул Уг 

тендерээс татгалзах, тендерийг дахин зарлах тухай албан хүсэлтийг ЭХЯ-ны ТНБД-ын 

2021.10.15-ны өдрийн в/3684 дугаартай албан бичгээр “Экспорт-Импорт” банканд хүргүүлсэн. 

Банкнаас дараагийн тендерийг зохион байгуулах зөвшөөрлийг 2021.11.10-ны өдөр MON-

221/2594 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тул Үнэлгээний хороо 2021.11.11-ний өдөр хуралдаж, 

холбогдох шийдвэрийг гаргаж тендерийг дахин 45 хоногоор 2021.11.25-ны өдөр зарлан 

2022.01.25-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерийн үнэлгээний ажил хийгдэж байна.   

39 52 

Жагсаалт батлах 

тухай 

2021-01-15 

Дугаар 2021_15 

3. “Монгол Улсын 2021 оны 

төсвийн хөрөнгөөр Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны 

газраас хэрэгжүүлэх төсөл, 

арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 1 

дүгээр хавсралт, “Монгол 

Улсын 2021 оны төсвийн 

хөрөнгөөр аймаг, нийслэлд эрх 

шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, 

арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 2 

дугаар хавсралт, “Ерөнхий 

гэрээгээр худалдан авах бараа, 

үйлчилгээний жагсаалт”-ыг 3 

дугаар хавсралт ёсоор тус тус 

”Монгол Улсын 2021 оны төсвийн хөрөнгөөр Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-аар Эрчим хүчний сайдын хөрөнгө оруулалтын 

багцад тусгагдсан 10 төсөл, арга хэмжээний эрх шилжсэн бөгөөд 8 төсөл, арга хэмжээний 

гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулсан. “"Бадамлах дөл" дулааны станцын өргөтгөл /Ховд, 

Жаргалант сум, Наран баг/” төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч шалгараагүй, “Дулааны станц 

/Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/” төсөл, арга хэмжээ мөн гүйцэтгэгч шалгараагүй бөгөөд 

он шилжин хэрэгжихээр 2022 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын хөрөнгө 

оруулалтын багцад тусгагдсан. 

“Монгол Улсын 2021 оны төсвийн хөрөнгөөр аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх 

төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-д “Төмс, хүнсний ногоо тариалдаг хөдөөгийн багуудыг 

эрчим хүчинд холбох /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум, Их-Уул, Эрчим баг/”, “Сумын төвийн 10 кВ-

ын шугам /Өвөрхангай, Бүрд сум/” төсөл, арга хэмжээнүүд тусгагдсан бөгөөд Эрчим хүчний 

сайдын 2021.02.25-ны өдрийн А/65, А/66 дугаар тушаалуудаар аймагт эрх шилжсэн. Тус 2 

төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулсан. 

100% 



баталсугай. Энэ тогтоолын 3 

дугаар хавсралтад заасан бараа, 

бүтээгдэхүүнийг худалдан авах 

ажиллагааг урьд нь байгуулсан 

ерөнхий гэрээний хүрээнд 

зохион байгуулахыг Төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нарт 

даалгасугай. 

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын хөрөнгө оруулалтын 

багцад тусгагдсан “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Завхан, Улиастай сум, 21 дүгээр 

зуун хороолол/, “Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах шугам, дэд 

станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 8, 13, 16 дугаар хороо/”, “Аймгийн төвийн 

220/110/35 кВ "Мандал" дэд станцын өргөтгөлийн ажил /Дундговь, Сайнцагаан сум/”, 

“Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах 

/Ховд/” төсөл, арга хэмжээнүүдийн худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр шуурхай 

зохион байгуулан ажиллаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан. 

40 53 

Төсвийн 

хэмнэлтийн 

талаар авах         

зарим арга 

хэмжээний тухай 

2021-02-17 

Дугаар 2021_43 

1. Монгол Улсын 2021 оны 

төсвийн жилд төсвийн 

хөрөнгийг үр ашигтай 

зарцуулж, төсөвт зардлыг 

хэмнэхэд чиглэсэн дараахь 

арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэхийг коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын цар 

тахлын эсрэг хариу арга 

хэмжээ авч ажиллаж байгаа 

эрүүл мэнд, онцгой байдал, 

мэргэжлийн хяналт, гааль 

болон төрийн тусгай чиг 

үүргийн байгууллагаас бусад 

улс, орон нутгийн төсвийн бүх 

шатны байгууллагын төсөв 

захирагч, төрийн болон орон 

нутгийн өмчит, тэдгээрийн 

оролцоотой аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын дарга, захирал, 

эрхлэгч нарт тус тус 

даалгасугай: /1.1.-1.9. хүртэлх 

үүрэг даалгавар/ 

2021 оны төсвийн тухай хуулиар ЭХЯ-ны урсгал зардалд батлагдсан төсвийг Сангийн сайдын 

тушаалаар батлагдсан хуваарийн дагуу зардлыг санхүүжүүлж, хэвийн үйл ажиллагааг ханган 

ажиллаж байна. 2021 оны III улирлын байдлаар яамны урсгал зардлын төсөв 687,1 сая 

төгрөгийн хэмнэлттэй байна. Сангийн яам 2021 оны II сараас эхлэн бичиг хэрэг, шатахуун, 

шуудан холбооны зардлыг 50% бууруулж батлагдсан төсөвт багтаан зардлыг санхүүжүүлж, өр 

төлбөргүй ажилласан. 

ЭХ-ний сайдын 2020.12.07-ны 253 тоот тушаалаар “ЭХ-ний салбарын төрийн өмчит 

компаниудын 2021 оны техник, ЭЗ-ийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтод түвшний төлөвлөгөөний 

төсөл”-д хяналт-шинжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг: 

1.1.Салбарын төрийн өмчит компаниудын 2021 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, 

зорилтод түвшиний төлөвлөгөөний төсөлд хяналт-шинжилгээ хийж үр ашиггүй 

зардлуудыг хасч урсгал болон ХО-ын зардлуудыг 10-15%-иар бууруулан төлөвлөж 

баталсан. 

1.2.Байгууллагын орон тоо, бүтцийг оновчтой болгох, нөхөн томилгоо хийж шинээр орон 

тоог нэмэгдүүлэхгүй байх, шагнал, урамшууллын зардлыг бууруулах арга хэмжээ авч 

ажилласан. 

1.3,1.7,1.8.Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, цэвэр усны зардлыг хэмнэх, нэвтрүүлэг, 

контент, баримтат болон цуврал кино зэргийг санхүүжүүлэхгүй, сургалт, семинар, хурал, 

зөвлөгөөн зэрэг арга хэмжээний болон дотоод албан томилолтын зардлыг хэмнэн 

ажилласан. 

1.4.Автомашин, албан конторын тавилга, албаны болон ажлын дүрэмт хувцас, амралт, 

алжаал тайлах, фитнесийн тоног төхөөрөмж, хэрэглэлийн худалдан авалтыг хийгдээгүй 

болно. 

1.5.Сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөн болон газар дээрх хяналт-шалгалт зэргийг цахим 

хэлбэрээр зохион байгуулж, сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөн зэрэг арга хэмжээний 

болон дотоод албан томилолтын зардлыг хэмнэн ажиллалаа. 

1.6. 2021 оны төлөвлөгөөнд энэ төрлийн зардал тусгагдаагүй. 

1.7. хууль тогтоомж, Засгийн газрын албан ёсны шийдвэр, тэдгээрийн хэрэгжилт, цаг 

үеийн шинжтэй мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, сурталчлан таниулахаас бусад 

зорилгоор байгууллага, хамт олныг сурталчлах, салбарын болон байгууллагын үйл 

100% 



ажиллагаатай холбоотой нэвтрүүлэг, контент, баримтат болон цуврал кино зэргийг 

санхүүжүүлээгүй.  

1.9.Бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийг байгууллагын дотоод сүлжээнд цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх замаар бичиг хэрэг, цаас, хувилагч, хэвлэгчийн хорны зардлыг хэмнэх арга 

хэмжээг авч ажилласан. 
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“Залуучуудыг 

хөдөлмөрт 

бэлтгэх төсөл”         

батлах тухай 

2021-03-10 

Дугаар 2021_58 

3. Энэ төсөлд хамрагдсан 

залуучуудыг ажлын байраар 

хангах талаар улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 

бүтээн байгуулалтын болон 

бусад холбогдох төсөл, арга 

хэмжээний хүрээнд дэмжлэг 

үзүүлж ажиллахыг бүх 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

нарт чиглэл болгосугай. 

2021 оны 03 дугаар улирлын байдлаар дээрх төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө ЭХЯ-нд ирээгүй 

бөгөөд уг төсөлд хамрагдсан залуусыг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон бусад 

холбогдох төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжих бүтээн байгуулалтын ажлуудад ажлын 

байраар хангах тал дээр удирдлага зохицуулалтаар хангаж ажиллахад бэлэн байна. 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас ирүүлсэн “Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 

нийтлэл, нэвтрүүлгийн агуулга, хөтөлбөрт залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн агуулга, 

хөтөлбөрийг тусгах журам батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон журмын 

төсөлд Эрчим хүчний сайдын 2021.04.29-ний өдрийн а/1481 тоот албан бичиг, Залуучуудын 

хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн “Төлөвлөгөө батлах тухай” тогтоолын төсөлд холбогдох 

саналыг боловсруулж, Эрчим хүчний дэд сайдын 2021.04.30-ны өдрийн б/1513 тоот албан 

бичиг тус тус хүргүүлсэн. 

100% 
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Коронавируст 

халдвар 

/КОВИД-19/-ын 

цар тахлын үед              

Монгол Улсын 

иргэдэд мөнгөн 

дэмжлэг олгох 

тухай 

2021-04-08 

Дугаар 2021_93 

5. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

асуудлын хүрээнд төрийн 

байгууллагын үйл ажиллагааг 

тасалдуулахгүй, өр, авлага 

үүсгэхгүй, хэмнэлтийн 

горимоор, төсвийн сахилга 

хариуцлагыг чанд баримтлан 

ажиллахыг төсвийн бүх шатны 

захирагч нарт тус тус үүрэг 

болгосугай. 

Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг 

тасалдуулахгүй, өр, авлага үүсгэхгүй, хэмнэлтийн горимоор, төсвийн сахилга хариуцлагыг 

чанд баримтлан ажилласан. ЭХЯ-нд ямар нэг өр авллага үүсээгүй.  

100% 
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Нийслэл 

Улаанбаатар 

хотын талаар      

авах зарим арга 

хэмжээний тухай 

2021-05-19 

Дугаар 2021_146 

5.Улаанбаатар хотын 

цахилгаан, дулаан хангамжийн 

5 дахь эх үүсвэрийг Дулааны 3 

дугаар цахилгаан станцын дэд 

бүтцэд түшиглэж уг станцыг 

өргөтгөх төсөлтэй уялдуулан 

шийдвэрлэхийг Сангийн сайд 

Б.Жавхлан, Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх нарт даалгасугай. 

Улаанбаатар хотын цахилгаан, дулаан хангамжийн 5 дахь эх үүсвэрийг Дулааны 3 дугаар 

цахилгаан станцын дэд бүтцэд түшиглэж уг станцыг өргөтгөх төсөлтэй уялдуулан 

шийдвэрлэсэн.  

Энэ хүрээнд Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын 

өргөтгөлийн санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр 

шийдвэрлэхийг санал болгосны дагуу ЗГ-ын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, 

хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, 

гэрээний төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас 

ОХУ-ын Эрчим хүчний сайдад хамтран ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд 

ОХУ-ын Эрчим хүчний орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын 

хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар хурлыг 2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр 

МУ-д ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, эрх 

зүйн орчны талаар Оросын талд мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын “Интер 

100% 



РАО-Экспорт” ХХК хооронд байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан зөвшилцөж, 

2021.07.09-ний өдөр байгуулсан. Санамж бичгийн дагуу ОХУ-аас 2021.12.24-ны өдөр ДЦС-3-

г шинэчлэх 2 үе шатны төслийг хэрэгжүүлэх 4 хувилбар техникийн шийдэл, санал ирүүлсэн. 

ДЦС-3-ын төслийн нэгж уг техникийн шийдлийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Сайд 

болон удирдлагуудад танилцуулга хийсэн. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар 

сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-Эксперт” 

компани хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн байгуулсан. Уг санамж бичгийн 

дагуу ОХУ-ын Интер РАО Экспорт компаниас төслийн техникийн үндсэн шийдлийг 

боловсруулж ирүүлсэн бөгөөд төслийн үндсэн боломжит шийдлийг “ДЦС-3” ТӨХК яаманд 

танилцуулж,  ОХУ-ын талд 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хариу хүргүүлсэн. 
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“Сумын хөгжил: 

Инженерийн дэд 

бүтцийн 

хангамж” төсөл, 

арга хэмжээг 

батлах тухай 

2021-06-01 

Дугаар 2021_161 

2.“Сумын хөгжил: 

Инженерийн дэд бүтцийн 

хангамж” төсөл, арга хэмжээг 

хавсралт ёсоор баталсугай.  2. 

Энэ тогтоолын 1-д заасан 

төсөл, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 

зардлыг улсын төсөв, гадаадын 

зээл тусламжийн эх үүсвэрээс 

санхүүжүүлэхийг Сангийн 

сайд Б.Жавхланд, мэргэжил, 

арга зүйн удирдлагаар хангаж, 

хяналт тавьж ажиллахыг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын сайд 

Н.Уртнасан, Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Б.Мөнхбаатар нарт тус тус 

даалгасугай. 

“Сумын хөгжил: Инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд хийгдэх ажлуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллан сумын дулаан 

хангамж, айл өрхүүдийг хэрэгцээний халуун усаар тогтмол хангаж, нийтийн халуун усны 

үйлчилгээг хүн амд үзүүлэхээр ажиллаж байна. Эрчим хүчний сайдын 2022 оны төсвийн 

төсөлд сум суурин газрын дулаан хангамжийн саналыг тусган 2021.08.13-ны өдрийн а/2815 

тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. МУ-ын 2022 оны төсвийн тухай хуулиар 610.4 

сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Сумын төвийн байгууллагуудын дулаан хангамжийн систем 

/Хэнтий, Баян-Овоо сум/” төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. 

100% 

45 58 

Үйлдвэрлэл, 

технологийн 

паркийн үйл 

ажиллагаа              

эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл олгох 

тухай 

2. Үйлдвэрлэл, технологийн 

паркийн дэд бүтцийг байгаль 

орчинд ээлтэй, дэвшилтэт 

технологи ашиглан барьж 

байгуулахад мэргэжил, арга 

зүйн дэмжлэг үзүүлж 

ажиллахыг Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологи 

ашиглан барьж байгуулахад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Үүнд:  

“Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ-ын 2021.07.19-

ний өдрийн 114 тоот албан хүсэлт, Эрчим хүчний яамны 2021.06.28-ны өдрийн 67/2021/252 

тоот техникийн нөхцөлийн дагуу “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн 

парк” ОНӨААТҮГ-ын Улаанбаатар хотын налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутагт шинээр 

баригдах дулааны станцын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын 

2021.07.20-ны өдрийн 2021/Ц-48 тоот зургийн даалгаврыг боловсруулан гаргасан. Мөн 

100% 



2021-08-04 

Дугаар 2021_227 

Б.Мөнхбаатар, Зам, тээврийн 

хөгжлийн сайд Л.Халтар, 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын Захирагч Д.Сумъяабазар 

нарт тус тус даалгасугай. 

үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон тус хуулийн нэмэлт 

өөрчлөлтийн төсөлтэй танилцаж холбогдох саналыг хүргүүлсэн. Барилга хот байгуулалтын 

яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.09.13-ны өдрийн А/113 тоот тушаалаар 

байгуулагдсан Үнэлгээний хороо 2021.10.12-ны өдөр цахимаар хуралдаж Багахангайн 

үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 8 МВт-ын суурилагдсан чадал бүхий 35/10 кВ-ын дэд 

станцын ажлын зураг төсөл /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/, Гэрэлтүүлгийн байршил 

шилжүүлэх зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх/ ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан. 

46 59 

Хөшигийн 

хөндийн бүтээн 

байгуулалтын 

асуудал                          

хариуцсан 

захиргаа 

байгуулах тухай 

2021-08-11 

Дугаар 2021_234 

4. Хөшигийн хөндийн бүтээн 

байгуулалтын асуудал 

хариуцсан захиргааны үйл 

ажиллагааг эрхлэх 

асуудлынхаа хүрээний 

бодлого, харьяалах нутаг 

дэвсгэрийнхээ хөгжлийн 

төлөвлөгөөтэй харилцан 

уялдуулж, хяналт тавьж 

хамтран ажиллахыг Барилга, 

хот байгуулалтын сайд 

Б.Мөнхбаатар, Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Зам, 

тээврийн хөгжлийн сайд 

Л.Халтар, нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын захирагч 

Д.Сумъяабазар, Төв аймгийн 

Засаг дарга Д.Мөнхбаатар нарт 

үүрэг болгосугай. 

Барилга хот байгуулалтын яамтай хамтран цахилгаан, дулаан хангамжийн урьдчилсан 

төлөвлөлтийг боловсруулсан. Барилга хот байгуулалтын сайдаас Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 

нутаг Хөшигийн хөндий дэх шинэ хотуудын дулаан, цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 

хүссэн 2021.08.12-ны өдрийн 1/3227 тоот албан бичгийн дагуу Эрчим хүчний яамнаас 

“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-д 2021.08.19-ны өдрийн 2/2868 тоот албан бичгийг 

хүргүүлэн, гаргасан төлөвлөлтийн дагуу цахилгаан, дулаан хангамжийн горим ажиллагааны 

тооцоог хийлгэж Эрчим хүчний яамны 2021.09.22-ны өдрийн 111/2021/252 дугаар техникийн 

нөхцөлийг олгосон. 

100% 

47 60 

Тогтоол 

хүчингүй 

болсонд тооцох 

тухай 

2021-10-13 

Дугаар 2021_314 

2. Монгол Улсад хүчин 

төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 

бодлого, төлөвлөлтийн баримт 

бичгийг Хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт, түүний удирдлагын 

тухай хуульд нийцүүлэх 

зорилгоор энэ тогтоолын 

хавсралтад заасан Засгийн 

газрын тогтоолыг тус тус 

хүчингүй болсонд тооцсугай.  

2. Энэ тогтоол гарсантай 

2021.10.13-ны өдрийн 314 дүгээр тогтоолоор “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” (Төрөөс 

эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр) Засгийн 

газрын 2018.10.24-ний өдрийн 325 дугаар тогтоол хүчингүй болсон. Энэхүү хөтөлбөрт 

тусгагдсан салбарын бодлогын зорилт, арга хэмжээг дунд хугацааны хөгжлийн зорилтот 

хөтөлбөрт тусгах замаар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд 

нийцүүлэхээр ажиллаж байна. Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрүүдийн төсөл боловсруулах ажлын 

хэсэг ЗГХЭГ-ын даргын 2021.07.24-ний өдрийн 50 дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Зорилтот 

хөтөлбөрүүдийн төслийг 2022 оны 1 дүгээр улиралд Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэгдэнэ. 

Хэрэгжил

-тийг 

тооцох 

хугацаа 

болоогүй  



холбогдуулан салбар, орон 

нутгийн түвшинд батлан 

хэрэгжүүлж байгаа бодлого, 

төлөвлөлтийн баримт 

бичгүүдэд дүн шинжилгээ 

хийж, хуульд нийцүүлэх арга 

хэмжээг 2021 оны 12 дугаар 

сард багтаан авч 

хэрэгжүүлэхийг Засгийн 

газрын гишүүд, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт 

даалгасугай. 

48 61 

Аж ахуйн 

нэгжийн 

тооллого явуулах 

тухай 

2021-10-13 

Дугаар 2021_315 

3. Аж ахуйн нэгжийн улсын 

тооллогод өөрийн аймаг, 

нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа аж 

ахуйн нэгж, байгууллага, 

хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгчдийг бүрэн хамруулах 

орон тооны бус ажлын хэсэг 

байгуулж, тооллогын ажилд 

татан оролцуулах зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авч 

ажиллахыг аймаг, нийслэлийн 

Засаг дарга нарт, тооллогын 

ажилд бүх талын дэмжлэг 

үзүүлж хамтран ажиллахыг 

Засгийн газрын гишүүдэд тус 

тус даалгасугай. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ээлжит тооллогыг  2021.11.1-ний өдрөөс эхлэн эрчим хүчний 

салбарын аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэмжээнд шуурхай зохион байгуулсан бөгөөд нийт 

58 байгууллага үүнээс 35 үйлдвэр, компаниуд, 7 төслийн нэгж, 16 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

байгууллагуудыг улсын нэгдсэн тооллогод хамруулсан. ААНБ-ын тооллогын мэдээллийг 

батлагдсан заавар, маягтын дагуу цахимаар оруулж, тооллогын дүн мэдээг хавсралтаар гарган 

хүргүүлсэн. 

100% 

49 62 

Их, дээд 

сургуулийг 

“Сургалт-эрдэм 

шинжилгээ-

үйлдвэрлэлийн  

цогцолбор” 

болгон орон 

нутагт хөгжүүлэх 

талаар авах зарим 

арга хэмжээний 

4. “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-

үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-ыг 

орон нутагт хөгжүүлэх 

төлөвлөгөө боловсруулах, 

сургалтын хөтөлбөрийн 

давхардлыг арилгах, тухайн 

орон нутгийн онцлог, 

бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал болон хот, тосгоны 

батлагдсан хөгжлийн ерөнхий 

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор”-

ын байршил тодорхой болгосны дараа цахилгаан, дулаан хангамжийн талаар холбогдох тооцоо 

судалгааг хийж хамтран ажиллана. 

Хэрэгжил

-тийг 

тооцох 

хугацаа 

болоогүй 



тухай 

2021-10-20 

Дугаар 2021_321 

төлөвлөгөөтэй уялдуулан төв, 

орон нутаг дахь их сургуулийн 

хотхоны техник, эдийн засгийн 

үндэслэл, хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөө, барилга 

байгууламжийн зураг төслийг 

боловсруулах, газар олголт, 

дэд бүтцийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд бүх талын 

дэмжлэг үзүүлж, хамтран 

ажиллахыг Боловсрол, 

шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-

Амгалан, Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Зам, 

тээврийн хөгжлийн сайд 

Л.Халтар, Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Б.Мөнхбаатар, аймгийн Засаг 

дарга нарт тус тус даалгасугай. 

50 63 

Жагсаалт батлах 

тухай 

2021-12-01 

Дугаар 2021_359 

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр 

хавсралтад заасан төсөл, арга 

хэмжээ бүрийн техникийн 

тодорхойлолт, техник, эдийн 

засгийн үндэслэл, зураг төсөл, 

ажлын даалгавар болон бусад 

шаардлагатай мэдээллийг 

Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны газарт, 2 дугаар 

хавсралтад заасан төсөл, арга 

хэмжээний зураг төсөл, 

техникийн тодорхойлолт, 

ажлын даалгаврыг техникийн 

хяналтын зардлын тооцооны 

хамт аймаг, нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газарт 2021 

оны 12 дугаар сарын 15-ны 

өдрийн дотор тус тус 

шилжүүлэхийг Төсвийн 

Тус тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан нийт 8 төсөл, арга хэмжээнээс 6 төсөл, арга 

хэмжээний зураг, төсөв, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаврыг Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны газарт хүргүүлсэн бөгөөд 2 төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв боловсруулагдсан. 

Тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан нийт 20 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааны эрхийг Эрчим хүчний сайдын тушаалаар болон худалдан авах ажиллагааны 

цахим системеер харьяа аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 2021.12.10-ны дотор шилжүүлсэн 

бөгөөд холбогдох зураг төсвийг харьяа аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 

хүргүүлсэн. 

100% 



ерөнхийлөн захирагч нарт 

даалгасугай. 

64 

4. Худалдан авах ажиллагааг 

холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем 

(www.tender.gov.mn)-ээр 

шуурхай зохион байгуулж, үр 

дүнг тухай бүр цахим системд 

байршуулж ажиллахыг 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, 

Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны газар, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт, 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллахыг Монгол Улсын 

Шадар сайд С.Амарсайханд 

тус тус даалгасугай. 

-Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/238 дугаар тушаалаар 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан, 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д байршуулан Сангийн яамаар 

баталгаажуулан, нийтэлсэн.   

Монгол Улсын Засгийн газрын 359 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжсэн төсөл, арга хэмжээнүүдийн худалдан авах 

ажиллагааны эрхийг цахим системеер 2021.12.10-ны өдөр шилжүүлсэн. 

Эрчим хүчний яамнаас худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдах төсөл, арга 

хэмжээнүүдийн үнэлгээний хороодыг цахим систем дээр байгуулж, холбогдох тендерийн 

баримт бичиг, урилгыг цахим системд тухай бүр байршуулж, нийтэлж ажилласан. 

100% 

51 65 

Улсын төсвийн 

хөрөнгө 

оруулалтын 

талаар           авах 

зарим арга 

хэмжээний тухай 

2021-12-14 

Дугаар 2021_397 

1.  Дараахь арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэхийг төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нарт 

даалгасугай.       1.1. Монгол 

Улсын 2021 оны төсвийн тухай 

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

хуулийн 1 дүгээр хавсралтаар 

батлагдсан Монгол Улсын 

төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд 

санхүүжүүлэх хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээ, барилга 

байгууламжийн өмнөх онд 

хийсэн хөрөнгө оруулалтын 

санхүүжилтийг гүйцэтгэлийн 

явц байдалтай уялдуулан 

төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн төсвийн багцын 

дүнд багтаан хөрөнгийн 

зохицуулалт хийж 

санхүүжүүлэх: 1.2. 

1.1 Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр 

хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн өмнөх онд хийсэн хөрөнгө 

оруулалтын санхүүжилтийг гүйцэтгэлийн явц байдалтай уялдуулан төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн төсвийн багцын дүнд багтаасан болно.        

1.2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 397 дугаар тогтоолын дагуу Монгол 

Улсад короновируст халдвар /Ковид-19/ цар тахлын нөлөөлөөс үүдэн улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар тус салбарт хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээнүүдийн шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж, бараа материалууд хил дээр саатаж, барилга угсралтын ажлууд дуусаагүйгээс 2021 

онд батлагдсан санхүүжилтээ бүрэн авах боломжгүй нөхцөл үүссэн 11 төсөл, арга хэмжээний 

12,567.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг барьцаа дансанд үлдээсэн. 

 1.3. Барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн 

гүйцэтгэлд хяналт тавьж, баталгаажуулан 2022.10.30-ны өдөрт багтаан бодит гүйцэтгэлээр 

санхүүжүүлнэ.  

100% 

http://www.tender.gov.mn)-д


Коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/-ын цар тахлын 

нөлөөллөөс үүдэн улсын 

төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд 

санхүүжүүлэхээр батлагдаж 

гэрээ нь байгуулагдсан хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээ, барилга 

байгууламжийн олгогдоогүй 

санхүүжилтийн үлдэгдлийг 

төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн барьцаа 

хөрөнгийн дансанд 

байршуулах; 1.3. Барьцаа 

хөрөнгийн дансанд 

байршуулсан төсөл, арга 

хэмжээ, барилга 

байгууламжийн гүйцэтгэлд 

хяналт тавьж, баталгаажуулан 

2022 оны 10 дугаар сарын       

30-ны өдөрт багтаан бодит 

гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх.  2. 

Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд 

хяналт тавьж ажиллахыг 

Сангийн сайд Б.Жавхланд 

даалгасугай. 

52 66 

Коронавируст 

халдвар 

/КОВИД-19/-ын 

цар тахлын   үед 

айл өрхөд 

дэмжлэг үзүүлэх 

тухай    

2021-12-31 

Дугаар 2021_410 

1. Орон сууцны айл өрхийн 

сард хэрэглэсэн 250 кВт.ц 

хүртэл, гэр хорооллын айл 

өрхийн сард хэрэглэсэн 350 

кВт.ц хүртэл цахилгаан эрчим 

хүчний төлбөрийг 2022 оны 1 

дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 

2022 оны 5 дугаар сарын 31-

ний өдрийг дуустал хугацаанд 

төрөөс хариуцан төлөх арга 

хэмжээг зохион байгуулахыг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд даалгасугай. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021.12.31-ний өдрийн “Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-

ын цар тахлын үед айл өрхөд дэмжлэг үзүүлэх тухай” 410 дугаар тогтоолын дагуу орон сууцны 

айл өрхийн сард хэрэглэсэн 250 кВт.ц хүртэл, гэр хорооллын айл өрхийн сард хэрэглэсэн 350 

кВт.ц хүртэл цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг төрөөс хариуцан төлөх болсон. Засгийн 

газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг зохион байгуулахтай холбогдуулан тус 

яам болон Эрчим хүчний зохицуулах хороо хамтран Эрчим хүчний сайдын 2022.01.06-ны 

өдрийн а/09 дүгээр тушаалаар “Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр тооцоог зохицуулах түр 

журам”-ыг батлан, эрчим хүчний салбарын цахилгаан түгээх, хангах 70 орчим компаниудтай 

цахим хуралдааныг хийж, журмыг танилцуулан хэрэгжүүлж ажилласан. Цахилгаан эрчим 

хүчний айл өрх, орон сууцны хэрэглээний гүйцэтгэлийг Сангийн яаманд хүргүүлж ажилласан. 

100% 



67 

2. Айл өрхийн цахилгаан эрчим 

хүчний төрөөс хариуцах 

төлбөрийн гүйцэтгэлд сар бүр 

хяналт тавьж ажиллахыг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Эрчим хүчний 

зохицуулах хороо (А.Тлейхан)-

нд тус тус даалгасугай. 

Айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний төрөөс хариуцах төлбөрийн гүйцэтгэлд сар бүр хяналт 

тавьж журмын дагуу ажиллаж Засгийн газарт тухай бүр танилцуулан ажилласан. 
100% 

Ерөнхий сайдын захирамж 

53 68 

Ажлын хэсэг 

байгуулах тухай 

2021-03-01 

Дугаар 2021_53 

2. Монгол Улсын засаг 

захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 

нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль (шинэчилсэн 

найруулга)-тай бусад хууль 

тогтоомжийг нийцүүлэх, 

холбогдох хуулийн төслийг 

боловсруулах ажлыг удирдан 

зохион байгуулах үүрэг бүхий 

Ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг хавсралт 

ёсоор баталсугай.   2. 

Монгол Улсын засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хуультай 

өөрийн эрхэлсэн салбарт 

хамаарах хууль тогтоомжийг 

нийцүүлэх, холбогдох хуулийн 

төслийг боловсруулах үүрэг 

бүхий Ажлын хэсгийг тухайн 

яамны Төрийн нарийн бичгийн 

даргаар ахлуулан байгуулах, 

тэдгээрт хяналт тавьж 

ажиллахыг Засгийн газрын 

гишүүдэд даалгасугай. 

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай 

салбарын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, холбогдох хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг 

бүхий Төрийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 

2021.03.23-ны өдрийн А/82 дугаар тушаалаар байгуулж, Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, 

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг тус тус 

боловсруулан Эрчим хүчний сайдын 2021.05.19-ний өдрийн а/1735 тоот албан бичгээр Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. Мөн үүнтэй холбогдуулан хуулийн хийдэл, давхардал, 

зөрчлийн судалгааг гаргаж, Эрчим хүчний сайдын 2021.09.06-ны өдрийн а/3120 тоот албан 

бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. 

100% 

 

54 69 

Ажлын хэсэг 

байгуулах тухай 

2021-06-24 

Дугаар 2021_112 

2. Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-

ын хүчин чадал бүхий “Усан 

цахилгаан станц барих төсөл”-

ийг хэрэгжүүлэх ажлыг 

шуурхай зохион байгуулахад 

ЭХЯ-ны ТНБД-ын 2020.11.23-ны өдрийн А/253 дугаар тушаалаар УЦС-ын барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулагдан ажиллаж, 

тендерийг 2021.01.14-ний өдөр зарлаж 2021.05.17-ны өдөр нээсэн. Тендерт БНХАУ-ын талаас 

санал болгосон Чайна CAMC ХХК (China CAMC Engineering Co.Ltd), Пауэр Чайна ХХК 

(POWERCHINA), Шанхай констракшн групп ХХК (Shanghai Construction Group) компаниуд 

100% 



дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий 

Ажлын хэсгийг дараахь 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай: 

Уг төслийн хэрэгжилтийн явц, 

үр дүнг тухай бүр танилцуулж 

байхыг Ажлын хэсэг 

(Н.Тавинбэх)-т даалгасугай. 

оролцсон бөгөөд эдгээр компаниудаас шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул бүх 

тендерээс татгалзаж, тендерийг 2021.06.30-ны өдөр дахин зарлаж шалгарсан гүйцэтгэгчтэй 

2021.09.17-ны өдөр гэрээ байгуулсан.  

Төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээний ажлыг 

гүйцэтгэж буй Ньюгидро проект ХХК болон ЕНКО ХХК-ийн түншлэл нь төслийн нөлөөлөлд 

өртөж буй Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур, Увс аймгийн 

Өмнөговь суманд ажиллаж үнэлгээний тайлангаа танилцуулж БОАЖЯ-ны Үнэлгээний 

мэргэжлийн зөвлөлөөр 2021.11.02-ны өдөр батлуулсан. Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төсөлд дэмжлэг 

үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн ажлын 

тайланг 2021 онд тухай бүр танилцуулан ажилласан. 

55 70 

Ажлын хэсэг 

байгуулах тухай 

/2021-2022 оны 

өвөлжилтийн 

бэлтгэл ажлын 

хүрээнд 

сайжруулсан 

шахмал түлшний 

үйлдвэрлэлд 

шаардлагатай 

түүхий эдээр 

хангах/ 

2021-10-06 

Дугаар 2021_152 

2. 2021-2022 оны өвөлжилтийн 

бэлтгэл ажлын хүрээнд 

сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэрлэлд шаардлагатай 

түүхий эдээр хангах, 

үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл 

ажиллагааг тогтворжуулах, 

Нийслэлийн хэрэглэгчийг 

сайжруулсан түлшээр хангахад 

салбар хоорондын уялдаа 

холбоог шуурхай удирдлагаар 

хангаж ажиллах чиг үүрэг 

бүхий Ажлын хэсгийг дараахь 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 

байгуулсугай:  Ажлын хэсгийн 

үйл ажиллагааны явц байдлыг 

14 хоног тутамд Засгийн 

газрын хуралдаанд танилцуулж 

ажиллахыг Ажлын хэсэг 

(Ц.Нямдорж)-т даалгасугай. 

“Таван толгой түлш” ХХК-ийн 2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 

сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэлд шаардлагатай түүхий эдээр хангах, үйлдвэрлэлийн 

хэвийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах зорилгоор Эрчим хүчний сайдын 2021 оны А/213 дугаар 

тушаалаар байгуулагдсан “Таван толгой түлш” ХХК-ийн сайжруулсан шахмал түлшний 

баруун болон зүүн бүсийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж, нэгдсэн 

удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажилласан. “Таван толгой түлш” ХХК-ийн өнөөгийн 

байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх танилцуулга боловсруулан Засгийн 

газрын хуралдаанд танилцуулж хэрэгжилтийг хангаж, тайланг танилцуулж ажилласан.  

100% 

ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл 

56 71 

2017 оны 6 

дугаар сарын 28-

ны өдөр 31 

дүгээр тэмдэглэл 

2017-06-28 

Дугаар 2017_31 

XI.3. Дэлхийн банк болон Япон 

Улсын Засгийн газраас Монгол 

Улсын Засгийн газрын зээлсэн 

зээлийн өр төлбөрөөс 

“Багануур” ХК болон “Шивээ-

Овоо” ХК-ийг чөлөөлөх 

асуудлыг судлан санал 

боловсруулж танилцуулахыг 

Эрчим хүчний сайдын 2018.08.29-ний өдрийн 110 дугаар тушаалаар “Засгийн газрын 132 

дугаар тогтоолын 1 дүгээр заалтын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий” Ажлын хэсгийг ЗГХЭГ, 

ЭХЯ, СЯ, “Эрдэнэс Монгол” ХХК, “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн төлөөллийг 

оролцуулан байгуулж, Ажлын хэсгээс санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргасан. Ажлын хэсгийн 

зөвлөмжийг Эрчим хүчний сайдын 2018.10.02-ны өдрийн А/3454 дугаартай албан тоотоор 

Сангийн сайдад хүргүүлсэн. Мөн Эрчим хүчний сайдын 2019.01.03-ны өдрийн а/23 дугаартай 

албан тоотоор тухайн шийдвэрийн биелэлтийг хангах, Засгийн газрын хуралдаанаар 2019 оны 

01 дүгээр сард багтаан хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж өгөхийг хүссэн хүсэлтийг Сангийн сайдад 

100% 



Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, 

Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү, 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 

сайд Ц.Дашдорж, “Эрдэнэс 

Монгол” ХХК-ийн  гүйцэтгэх 

захирал Ц.Түмэнцогт нарт  

даалгав. 

хүргүүлсний дагуу өр төлбөрийг шийдэх асуудлыг Сангийн яам хариуцан шийдвэрлэхээр 

болсон. 

57 72 

2020 оны 5 

дугаар сарын 20-

ны өдөр 32 

дүгээр тэмдэглэл 

2020-05-20 

Дугаар 2020_32 

XIII.7. Эрчим хүчний нэгдсэн 

системийн найдвартай, 

аюулгүй байдлыг хангах, оргил 

ачааллын горимд ажиллах 

“Хийгээр (LNG/LPG) ажиллах 

100 МВт-ын хүчин чадалтай 

цахилгаан станц барих” 

төслийн талаар Эрчим хүчний 

сайд Ц.Даваасүрэн Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.  

Үүнтэй холбогдуулан 

“Хийгээр (LNG/LPG) ажиллах 

100 МВт-ын хүчин чадалтай 

цахилгаан станц барих” 

төслийн талаарх салбарын 

мэргэжилтнүүдийн саналыг 

судалж, санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг нарийвчлан 

тооцсоны үндсэн дээр Засгийн 

газрын хуралдаанаар 

шийдвэрлүүлэхийг Эрчим 

хүчний сайд Ц.Даваасүрэнд 

даалгав. 

Монгол Улсын эрчим хүчний системд түргэн маневрлах чадвартай турбингенератортой болох 

зорилгын хүрээнд 50*2 МВт-ын хийн генератор бүхий 100 МВт-ын цахилгаан станцыг ДЦС-

2-ыг түшиглэн барьж байгуулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулан 2020 оны 02 дугаар сард ЭХЯ-ны 

ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. Төслийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр 

гадаадын хөрөнгө оруулагч хэд хэдэн байгууллагад хүсэлт хүргүүлсэн боловч одоогоор 

шийдвэрлэгдээгүй, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал “КОВИД-19”-ын хорио цээрийн 

улмаас төслийн талбарыг хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах боломж бүрдэхгүй байна. 

“Хийгээр (LNG/LPG) ажиллах 100 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих” энэхүү 

төслийн талаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.05.20-ны өдрийн хуралдаанд 

танилцуулсны дагуу олон улсын түвшинд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй төслүүдийн судалагааг 

гаргасан. “ДЦС-2” ТӨХК-ийг түшиглэн хийн станц барих чиглэлээр нийт 3 ТЭЗҮ, 2 

судалгааны ажил хийгдсэн байсныг нэгтгэн, хийн дэд бүтэц, нийлүүлэлтийг хэрхэн 

шийдвэрлэх асуудлаар дэлгэрүүлэн судалгаа хийж байна.  

Үүний зэрэгцээ Япон Улсын Хилийн чанад дахь байгаль орчны хамтын ажиллагааны төв 

(OECC)-өөс Мицубуши Повер компаниас 3х33 МВт-ын устөрөгч болон хийн хосолсон 

турбиныг санал болгосны дагуу судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна. Судалгааны ажил 

үргэлжилж байна. 

30% 

58 73 

2020 оны 9 

дүгээр сарын 9-

ний өдөр 48 

дугаар тэмдэглэл 

2020-09-09 

Дугаар 2020_48 

XI.1. Монгол Улсын Ерөнхий 

сайд У.Хүрэлсүх Дорноговь, 

Өмнөговь аймгуудад 

ажилласан талаар Монгол 

Улсын сайд, Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

Л.Оюун-Эрдэнэ Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан дараахь 

Тавантолгойн нүүрсний ордын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд Эрчим хүчний 

яамны зүгээс “Тавантолгой ДЦС” төслийг төрийн санхүүжилтээр бүтээн байгуулах ажлыг 

хийж байна. 2021.10.12-ны өдрийн ЗГ-ын хуралдаанд Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц 

төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажил хангагдаж 

ЭХЯ “Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК-ийг байгуулан, ТЭЗҮ-ийг яамны 

ШУТЗ-ийн 2020.12.18-ны өдрийн  хурлаар хэлэлцүүлж батлуулсан. МУЗГ болон Хөгжлийн 

банкны баталгааг үндэслэн төслийн 70%-ийн санхүүжилтийг гүйцэтгэгч өөрөө хариуцан 

шийдвэрлэх нөхцөлтэйгөөр олон улсын нээлттэй тендер сонгон шалгаруулалтыг 2021.10.21-

ний өдөр 90 хоногийн хугацаатай зарласан.  2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр нээх байсан 

100% 



арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан 

албан тушаалтнуудад даалгав.  

Тавантолгойн нүүрсний ордын 

эдийн засгийн үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлэх хүрээнд үйлдвэр, 

дэд бүтэц, бүхий хот 

байгуулалтын хөгжлийн 

төлөвлөгөө боловсруулах арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 

сайд Г.Ёндон, Зам, тээврийн 

хөгжлийн сайд Л.Халтар, 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Б.Мөнхбаатар, Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын сайд 

Д.Сарангэрэл, Өмнөговь 

аймгийн Засаг дарга нарт; 

боловч Ковид-19 цар тахал, Азийн орнуудын шинэ жилийн олон хоногийн амралт зэрэг 

нөлөөллөөс тендер сонирхогч 3 компаниас  тендерийн хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэний 

дагуу тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрийг үндэслэн Захиалагч 2022 оны 03 дугаар 

сарын 16-ны өдөр хүртэл сунгасан. 

 

 

74 

XI.1. 3. Тавантолгойн нүүрсний 

ордын уурхайн үйл 

ажиллагаатай уялдуулан 

өмнийн говийн бүтээн 

байгуулалтад шаардагдах усан 

хангамжийн эх үүсвэрийг 

тогтоох, ус ашиглах 

зөвшөөрлийг зохих журмын 

дагуу олгохыг Уул уурхай, 

хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын сайд 

Д.Сарангэрэл, Өмнөговь, 

Дорноговь, Хэнтий аймгийн 

Засаг дарга нарт; 

“ТТДЦС” ТӨХХК-ийн усны хэрэглээг наймдайн хөндийгөөс авч ашиглах зөвшөөрлийг Галба-

Өөш-Долоодойн говийн захиргаанаас А/14 тоот зөвшөөрлийг 2021.05.13-ны өдөр олгосон. 

Үүний дагуу дулааны цахилгаан станцын ус хангамжийн асуудлаар Засгийн газрын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг “Усны газар”-тай 2021.10.19-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж Загийн 

усны хоолой, Наймдайн хөндийн ойр орчмын бүсэд усны хайгуул судалгаа хийх асуудлаар 

хамтран ажиллахаар болсон. Станц барих газар нутгийн ойр орчмын бүс болох Загийн усны 

хоолой, Наймдайн хөндийн орд газруудад ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний ус 

хангамжийг шийдвэрлэх усны нөөцийн эрэл хайгуулын судалгааны ажилд шаардлагатай 

төсөвт өртгийн урьдчилсан тооцоог хийж, компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төсөвт 

тусгасан. 

 

 

 

 

 

100% 

59 75 

2020 оны 9 

дүгээр сарын 16-

ний өдөр 50 

XI.1. 6. Бэлчээрийг нөхөн 

сэргээх туршилт судалгааны 

төвийг  бүсчлэн байгуулах, 

Бэлчээрийг нөхөн сэргээх туршилт судалгааны төвийг бүсчлэн байгуулах, Булган аймгийн 

Баяннуур сумын нутаг дахь Бор булан, Шар талын хадлангийн талбайг сэргээж улсын нөөц 

хадлангийн бүс болгох, хамгаалалтын далан, хаалтыг сэргээн засварлах, эрчим хүчний болон 

100% 



дүгээр тэмдэглэл 

2020-09-16 

Дугаар 2020_50 

Булган аймгийн Баяннуур 

сумын нутаг дахь Бор булан, 

Шар талын хадлангийн талбайг 

сэргээж улсын нөөц 

хадлангийн бүс болгох, 

хамгаалалтын далан, хаалтыг 

сэргээн засварлах, эрчим 

хүчний болон хөрс, ургамлын 

бүтэц, газар зохион 

байгуулалтын асуудлыг 

хөрөнгө оруулалтын эх 

үүсвэрийн хамт цогц байдлаар 

судлах Ажлын хэсэг байгуулан 

санал боловсруулж Засгийн 

газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэхийг Хүнс, хөдөө 

аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 

сайд З.Мэндсайхан, Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэх, 

Барилга хот, байгуулалтын 

сайд Б.Мөнхбаатар нарт. 

хөрс, ургамлын бүтэц, газар зохион байгуулалтын асуудлыг хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн 

хамт цогц байдлаар судлах ажлын хүрээнд тус төвийг Баяннуур сумын “Радиореле”-ний 

станцын 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас салбарлан “Шороон 

Бумбагар”түрэг музейг цахилгаан эрчим хүчээр хангах зориулалтаар барьсан 13 км урт 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлөөс 14 километрийн урт агаарын шугам татаж 

цахилгаан эрчим хүчээр хангахаар шийдвэрлэсэн. 
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2020 оны 9 

дүгээр сарын 23-

ний өдөр 51 

дүгээр тэмдэглэл 

2020-09-23 

Дугаар 2020_51 

XII.1. 12. Дархан-Уул аймагт 

хэрэгжих уул уурхай, 

металлургын цогцолбор 

төслийн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх зорилгоор 

гангийн үйлдвэрлэлийн бүтээн 

байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэх 

төлөвлөгөө боловсруулан 

баталж, хэрэгжилтийг зохион 

байгуулан ажиллахыг Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 

Г.Ёндон, төсөлд шаардлагатай 

цахилгаан эрчим хүчний дэд 

бүтцийн асуудлыг судалж, үе 

шаттай шийдвэрлэх арга 

хэмжээ авахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, 

үйлдвэрлэлийн барилга 

Уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 

зорилгоор Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын хамтарсан А-268 дугаар тушаалаар 

байгуулсан ажлын хэсэгт тус яамны төлөөлөл ажиллаж байна. 

“Дархан-Сэлэнгийн бүсэд Уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төслийн 

хэрэгжилт”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаас Эрчим хүчний сайдад “Уул уурхайн 

металлургийн цогцолбор төсөл”-д шаардлагатай цахилгаан, эрчим хүчний дэд бүтцийн 

асуудлыг судалж, шийдвэрлэх арга хэмжээ авах зөвлөмж өгсөн. Дээрх төслийн хүрээнд шинээр 

байгуулагдах гангийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай 

саналаа 2021.01.27-ны өдрийн а/351 тоот албан бичгээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад 

3 чиглэлээр техникийн шийдэл гаргаж хүргүүлсэн. Үүнд: 

1.Томоохон чадлын цахилгаан станцаас эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, 220/35 кВ-ын 

“Металлург” шинэ дэд станц барих. Уг дэд станцыг 208-р ЦДАШ-тай зэрэгцээ нэг хэлхээт 

220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барьж, ИХБ-4 болон Дархан дэд станцтай 

холбож 2 талын тэжээлтэй болгох 1-р хувилбар. 

2.Дэд станцыг Сонгино дэд станцаас хоёр хэлхээт 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам барьж, ИХБ-4 болон Дархан дэд станцтай холбож 2 талын тэжээлтэй 

болгох 2-р хувилбар. 

100% 



байгууламжийн зориулалтаар 

газар ашиглах эрхийг 

холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу олгох арга хэмжээ авахыг 

Дархан-Уул аймгийн Засаг 

дарга Н.Насанбат нарт. 

3.Шинэ эх үүсвэр баригдах хүртэл цагийн хязгаарлалттай горимоор Металлургийн 

цогцолбор үйлдвэрийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэсэн 3-р хувилбараар 

Металлургийн цогцолбор үйлдвэрийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах талаарх дүгнэлт, 

санал боловсруулж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн.  

61 77 

2020 оны 12 

дугаар сарын 9-

ны өдөр 69 

дугаар тэмдэглэл 

2020-12-09 

Дугаар 2020_69 

Y. Төрийн цахим шилжилтийн 

бодлогын уялдааг хангах, 

төрийн байгууллагуудын 

мэдээллийн санг нэгтгэн 

зохион байгуулах замаар 

төрийн үйлчилгээг иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагад 

шуурхай, чирэгдэлгүй, 

оновчтой хүргэх арга хэмжээ 

авахыг Монгол Улсын сайд, 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд, 

уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг 

Засгийн газрын гишүүд, 

агентлагийн дарга нарт 

даалгав. 

Эрчим хүчний яам нь цахим засаглалыг нэвтрүүлэх, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах иргэд, 

ААН байгууллагуудад төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, хүртээмжтэй, ил тод, нээлттэй хүргэх, 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн талаар авах зарим 

арга хэмжээний тухай” 90 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020.11.19-ны 

өдрийн “Тогтоолын хэрэгжилтийн эрчимжүүлэх тухай” 02 дугаар албан даалгаврын дагуу 

цахим системүүдийг “E-Mongolia” цонхонд нэгтгэх төлөвлөгөө гарган батлуулж батлагдсан 

төлөвлөгөөний дагуу Харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар, Үндэсний дата төвтэй 

хамтран Эрчим хүчний салбарын холбох боломжтой 15 цахим үйлчилгээг “E-Mongolia” 

цонхонд нэгтгэсэн. 

100% 
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2020 оны 12 

дугаар сарын 16-

ны өдөр 71 

дүгээр тэмдэглэл 

2020-12-16 

Дугаар 2020_71 

XXIY.1. Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2020 оны 12 

дугаар сарын 13-ны өдрийн 

шийдвэрээр айл өрх болон 

зарим аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын цахилгаан, 

дулааны эрчим хүч, дулааны 

уурын төлбөрийг 2021 оны 7 

дугаар сарын 1-ний өдрийг 

хүртэлх хугацаанд төрөөс 

хариуцахаар шийдвэрлэсэнтэй 

холбогдуулан гарч болох 

хүндрэлийг зохицуулах 

“Цахилгаан, дулааны эрчим 

хүч, дулааны уурын хангамж, 

хэрэглээг зохицуулах түр 

Засгийн газрын 2020 оны 211 дүгээр тогтоолын дагуу Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 267 

дугаар тушаалаар “Цахилгаан дулааны эрчим хүч, дулааны уурын хангамж хэрэглээг 

зохицуулах түр журам”-г батлан хэрэгжүүлэн ажилласан.  

“Онцгой үеийн горим ажиллагаа”-г эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын ерөнхий 

инженерийн шуурхайг 2020.12.18-ны өдөр зохион байгуулж, баталж мөрдөн ажилласан.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 207 дугаар тогтоолоор “Айл өрхийн болон зарим аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөрийг төрөөс 

хариуцах тухай” 2020 оны 211 дугаар тогтоолын үйлчлэх хугацааг 2021.12.31-ний өдрийг 

дуустал байхаар шийдвэрлэсний дагуу Эрчим хүчний сайдын тушаалаар батлагдсан 

“Цахилгаан дулааны эрчим хүч, дулааны уурын хангамж хэрэглээг зохицуулах түр журам”-д 

үйлчлэх хугацаанд өөрчлөлт оруулсан. 

Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөрийн хөнгөлөлтөд дунджаар цахилгаан 

эрчим хүчний 739.2 мянган хэрэглэгч, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын 359.3 мянган 

хэрэглэгч, нийт давхардсан тоогоор 1098.5 мянган хэрэглэгч хамрагдсан.  

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, Сангийн яамнаас 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн байдлаар 

745.4 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлээд байна. Үүнд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 



журам”-ын талаар Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэх 

Засгийн газрын гишүүдэд 

танилцуулав.   Үүнтэй 

холбогдуулан “Цахилгаан, 

дулааны эрчим хүч, дулааны 

уурын хангамж, хэрэглээг 

зохицуулах түр журам”-ын 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 

эрчим хүчний салбарын 

тасралтгүй үйл ажиллагааг 

хангаж ажиллахыг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэхэд 

даалгав. 

2020 оны 12 сарын гүйцэтгэл 53.740 тэрбум  

2021 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл 83.764   

02 дугаар сарын гүйцэтгэл  78.089  

03 дугаар сарын гүйцэтгэл 73.483  

04 дүгээр сарын гүйцэтгэл  70.353   

05 дугаар сарын гүйцэтгэл  54.374   

06 дугаар сарын гүйцэтгэл  51.852  

07 дугаар сарын гүйцэтгэл  37.862  

08 дугаар сарын гүйцэтгэл 43.037 10  

09 дүгээр сарын гүйцэтгэл  52.741 

10 дугаар сарын гүйцэтгэл  74.758 

11 дүгээр сарын гүйцэтгэл 83.026 

12 сарын урьдчилгаанд 8.333 төгрөгийн олгосон. Дээрх санхүүжилтээс 12 сарын урьдчилгаанд 

30.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Сангийн яамнаас одоогоор олгоогүй байна. 

63 79 

2020 оны 12 

дугаар сарын 30-

ны өдөр 74 

дугаар тэмдэглэл 

2020-12-30 

Дугаар 2020_74 

XXIX.6. Европын сэргээн 

босголт, хөгжлийн банкны 

зээлийн хөрөнгөөр шинээр 

барих Улаанбаатар-Дархан 

чиглэлийн 202.42 км авто 

замын талаар Зам, тээврийн 

хөгжлийн сайд Л.Халтар 

Засгийн газрын гишүүдэд 

танилцуулав. Үүнтэй 

холбогдуулан:  1. Европын 

сэргээн босголт, хөгжлийн 

банкны зээлийн хөрөнгөөр 

шинээр барих Улаанбаатар-

Дархан чиглэлийн 202.42 км 

авто замын зурвас газарт 

байгаа цахилгаан, холбооны 

болон инженерийн бусад 

шугам сүлжээг шилжүүлэх, 

хүчитгэх, хамгаалах, барилга 

байгууламж, объектыг нүүлгэн 

шилжүүлж газар чөлөөлөх арга 

хэмжээг 2021 оны 3 дугаар 

сарын 15-ны өдрийн дотор авч 

хэрэгжүүлэхийг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Харилцаа 

Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021.01.11-ний өдрийн 01/107 дугаартай албан бичиг, Эрчим 

хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 .01.15-ны өдрийн в/170 дугаар албан бичиг 

зэргийг үндэслэн гэрээт ажилд тусгагдсан 0.4-35 кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээг зөөж 

шилжүүлэх ажлыг 2021.02.20-ны дотор багтаан барилга угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу 

гүйцэтгэж, авто замын трассыг чөлөөлсөн.  

 

100% 



холбоо, мэдээллийн 

технологийн газрын дарга 

Б.Болор-Эрдэнэ, Нийслэлийн 

Засаг дарга Д.Сумъяабазар, 

Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул 

аймгийн Засаг дарга нарт тус 

тус даалгав. 
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2021 оны 1 

дүгээр сарын 13-

ны өдөр 3 дугаар 

тэмдэглэл 

2021-01-13 

Дугаар 2021_3 

XIY.1. Дулааны III цахилгаан 

станцын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх төслийн үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 

асуудлыг хэлэлцээд Засгийн 

газрын тэмдэглэл гаргахаар 

тогтов.  2. “Эрчим хүчний 

хангамжийг нэмэгдүүлэх 

зарим төсөл хэрэгжүүлэх 

тухай” Засгийн газрын 2018 

оны 1 дүгээр тогтоол, “Эрчим 

хүчний хангамжийг 

нэмэгдүүлэх зарим арга 

хэмжээний тухай” Засгийн 

газрын 2018 оны 309 дүгээр 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд Улаанбаатар хотын 

Дулааны III цахилгаан станцын 

хүчин чадлыг 75 МВт, 250 

МВт-аар үе шаттайгаар 

нэмэгдүүлэх төслийг Оросын 

Холбооны Улсын Засгийн 

газрын экспортын зээлийн 

хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 

талаар Оросын Холбооны 

Улсын талтай хэлэлцээ хийж, 

зохих журмын дагуу Засгийн 

газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэхийг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Сангийн сайд 

Ч.Хүрэлбаатар нарт даалгав. 

Сангийн яамнаас Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 75, 250 МВт-ын өргөтгөлийн 

санхүүжилтийг бүхэлд нь ОХУ-ын Засгийн газрын экспортын зээлээр шийдвэрлэхийг санал 

болгосны дагуу Засгийн газрын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 3 

дугаар тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг 

боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Эрчим хүчний сайдаас ОХУ-ын Эрчим 

хүчний сайдад хамтран ажиллахыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсний дүнд ОХУ-ын Эрчим 

хүчний орлогч сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2 талын хамтарсан ажлын 

хэсгийн анхдугаар хурлыг 2021.06.21-ний өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр Монгол Улсад 

Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр төсөл хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх хууль, 

эрх зүйн орчны талаар Оросын талд мэдээлэл өгсний дагуу “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын 

“Интер РАО-Экспорт” ХХК хооронд байгуулах санамж бичгийн төслийг 2 тал харилцан 

зөвшилцөж, 2021.07.09-ний өдөр санамж бичгийг байгуулсан. 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны 

өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан.  

Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын 

хүрээнд “ДЦС-3” ТӨХК болон “Интер РАО-Эксперт” компани хооронд хамтран ажиллах 

санамж бичгийг шинэчлэн байгуулсан.  

 

 

100% 
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2021 оны 2 

дугаар сарын 10-

ны өдөр 9 дүгээр 

тэмдэглэл 

2021-02-10 

Дугаар 2021_9 

XII.3. “Таван толгой түлш” 

ХХК-ийн Сонгинохайрхан 

дүүрэгт байрлах баруун бүсийн 

сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэрийг Төв аймгийн 

Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт 

орших зүүн бүсийн 

сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэр рүү нүүлгэн 

шилжүүлэх талаар Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэх 

Засгийн газрын гишүүдэд 

танилцуулав.    Үүнтэй 

холбогдуулан дараахь арга 

хэмжээ авахыг холбогдох 

албан тушаалтанд даалгав:  1. 

Нийслэлийн Сонгинохайрхан 

дүүргийн 20 дугаар хорооны 

нутаг дэвсгэрт байрлах баруун 

бүсийн сайжруулсан шахмал 

түлшний үйлдвэрийг Төв 

аймгийн Сэргэлэн сумын 1 

дүгээр багийн нутагт орших 

зүүн бүсийн сайжруулсан 

шахмал түлшний үйлдвэр рүү 

нүүлгэн шилжүүлэх арга 

хэмжээг 2021 оны 7 дугаар 

сарын 10, тус үйлдвэрийн 

барилга, тоног төхөөрөмжийн 

угсралтын ажлыг 2021 оны                

10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

дотор зохион байгуулахыг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, “Таван толгой 

түлш” ХХК (М.Ганбаатар) 

нарт; 

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны А/71 дүгээр тушаалаар баруун бүсийн үйлдвэрийн Төв 

аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт байрлах зүүн бүсийн үйлдвэр рүү шилжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө зардлын тооцоог боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэг 

баруун бүсийн үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмжийн байдалтай танилцаж, үйлдвэрийн 

ерөнхий төлөвлөгөө, зардлын тооцоог боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ажлын хэсгээс 

гаргасан тооцоо судалгаанд үндэслэн баруун бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний 2 дугаар 

үйлдвэрийг үе шаттайгаар шилжүүлэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулан 

яамдуудаас санал авч, ирүүлсэн саналыг тогтоолын төсөлд тусган Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газарт сайдын 2021.06.16-ны өдрийн а/2105 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх Сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга 

хэмжээний талаар 2022.01.19-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан. 

Хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу Сайжруулсан шахмал түлшний чанар стандартыг 

сайжруулах зорилгоор 2022 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн "Таван толгой түлш" 

ХХК-д туршилт, судалгааны ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд эхний ээлжинд Тавантолгойн 

баяжуулсан нүүрсийг ашиглан шахмал түлш үйлдвэрлэх судалгааг хийж байна. Тус судалгаанд 

баяжуулсан нүүрсийг 100%-иар, баяжуулсан нүүрс 50% болон мидлинг 50%, баяжуулсан 

нүүрс 30% мидлинг 70% гэсэн орцтойгоор шахмал түлш үйлдвэрлэх судалгааг эхлүүлээд 

байна. 

70% 

82 
XII.3. 2. “Таван толгой түлш” 

ХХК-ийн үйлдвэрийг 

шилжүүлэхэд шаардагдах 

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны А/71 дүгээр тушаалаар баруун бүсийн үйлдвэрийн Төв 

аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт байрлах зүүн бүсийн үйлдвэр рүү шилжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө зардлын тооцоог боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдаж, 

 

100% 



зардлыг судалж 

танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх,                  

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-

ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

(Б.Бат-Эрдэнэ), “Таван толгой 

түлш” ХХК (М.Ганбаатар) 

нарт; 

үйлдвэрийн ерөнхий төлөвлөгөө, зардлын тооцоог боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Баруун бүсийн сайжруулсан шахмал түлшний 2 дугаар үйлдвэрийг үе шаттайгаар шилжүүлэх 

тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулан яамдуудаас санал авч, ирүүлсэн саналыг 

тогтоолын төсөлд тусган Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт сайдын 2021.06.16-ны өдрийн 

а/2105 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Уг ажлыг өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцын тайлантай 

хамт 20221.07.16-нд Засгийн газарт танилцуулсан. 
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XII.3.3. Нийслэлийн 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 

дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 

байрлах баруун бүсийн 

сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэрийн ашиглаж байсан 

газар, барилга байгууламжийг 

сайжруулсан шахмал түлшний 

нөөцийн агуулахын 

зориулалтаар ашиглах арга 

хэмжээ авахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, “Таван 

толгой түлш” ХХК 

(М.Ганбаатар) нарт; 

Үйлдвэрийг нүүлгэх нь цаг хугацаа, хөрөнгө оруулалт шаардагдаж, 2021-2022 оны өвлийн 

улирлаас өмнө ашиглалтад оруулах боломжгүй болж, сайжруулсан шахмал түлшний 

хангамжид доголдол үүсэх эрсдэлтэй тул нүүлгэн шилжүүлэлтийг хойшлуулж, үйлдвэрийн 

тоосжилтыг бууруулах ажил хийгдэхээр болсон. Үүнд: Нүүрсний бутлуурыг газар доор 

байрлуулах, түүхий эд /мидлинг/-ийн талбайд салхины хаалт /анкер/ барих, технологийн 

шугамуудад уутат филтер суурилуулах зэрэг ажлуудыг хийсэн. 

100% 
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XII.3. 4. “Таван толгой түлш” 

ХХК-ийн Төв аймгийн 

Сэргэлэн сумын нутагт орших 

зүүн бүсийн сайжруулсан 

шахмал түлшний үйлдвэрийн 

төслийг хэрэгжүүлэх явцад 

байгаль орчинд учруулж 

болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үр 

дагаврыг урьдчилан 

тодорхойлж, түүнийг 

бууруулах, арилгах талаар 

холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын үнэлгээ хийлгэхийг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, “Таван толгой 

“Таван толгой түлш” ХХК-ийн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт орших зүүн бүсийн 

сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 

үнэлгээг "Газар лха” ХХК-иар гүйцэтгүүлэн 2021 оны 06 дугаар сард хүлээж авсан. 

100% 



түлш” ХХК (М.Ганбаатар) 

нарт; 
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2021 оны 2 

дугаар сарын 14-

ний өдөр 10 

дугаар тэмдэглэл 

2021-02-14 

Дугаар 2021_10 

I.2. 14. Эдийн засгийн өсөлтийг 

дэмжих зорилгоор 

хэрэгжүүлэх тэргүүлэх ач 

холбогдолтой төслүүдийг 

тодорхойлж Засгийн газрын 2 

дугаар сарын 17-ны өдрийн 

хуралдаанд танилцуулахыг 

Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 

Г.Ёндон, Зам, тээврийн 

хөгжлийн сайд Л.Халтар, 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Хүнс, хөдөө аж 

ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 

З.Мэндсайхан нарт; 

Эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой төслийн жагсаалтад Эрчим хүчний яамнаас 

Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц, Чойбалсан 

дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл, ДЦС-III-ын өргөтгөл, Амгалан дулааны станцын 

өргөтгөл, ДЦС-II-ыг түшиглэн барих хийн цахилгаан станц, Чойр-Сайншандын цахилгаан 

дамжуулах шугам барих, Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастай цахилгаан дамжуулах шугам барих 

төслүүдийг тодорхойлон Засгийн Газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж, Үндэсний хөгжлийн 

газар, Сангийн яаманд эдгээр төслүүдийн талаарх холбогдох мэдээллээр ханган ажилласан. 

Эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой 100 төсөл, арга хэмжээний талаар Сангийн сайд 

Б.Жавхлан 2021.03.17-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан. 

100% 
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I.2. 21. Хариуцсан салбартаа 

тулгамдаж байгаа асуудалтай 

газар дээр нь биечлэн танилцаж 

ажиллахыг Засгийн газрын 

гишүүдэд. 

Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж буй төслүүд болон салбарын 

үйлдвэр компаниудын үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж, тулгамдсан асуудлыг газар дээр 

нь шийдвэрлэх чиглэлээр тухай бүр ажилласан. Тухайлбал: 2021 онд...Дорноговь аймгийн 

Замын-Үүд сумын дулааны станцыг ажиллагаанд оруулахтай холбогдуулан газар дээр нь 4 

удаа очиж ажиллан мэргэжиилт арга зүйн нарийвчилсан чиглэл өгч удирдлагаар ханган 2021-

2022 оны халаалтын улирла эхлэхээс өмнө ажиллагаанд залгасан. Эрдэнэтийн дулааны 

цахилгаан станцын хүчин чадлыг 35 МВт-аар өргөтгөх барилга угсралтын ажил, Дарханы 

дулааны цахилгаан станцын үндсэн тоноглол Турбогенератор №5-ын засварын ажилд хяналт 

тавьж газар дээр нь очиж ажилласны үр дүнд 2021 оны 8,9 дүгээр саруудад нэгдсэн сүлжээнд 

залгасан.  

100% 
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2021 оны 2 

дугаар сарын 24-

ний өдөр 13 

дугаар тэмдэглэл 

2021-02-24 

Дугаар 2021_13 

XI.3.3. БНХАУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа 

“Эрдэнэбүрэнгийн усан 

цахилгаан станц барих төсөл”-

ийн бүтээн байгуулалтын 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж, бүтээн 

байгуулалтын ажлыг шуурхай 

эхлүүлэхийг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэхэд; 

Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020.11.23-ны өдрийн А/253 дугаар 

тушаалаар байгуулагдсан Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын төслийн барилга угсралтын ажлын 

гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендер зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулагдаж 

БНХАУ-ын талаас санал болгосон “Чайна CAMC” ХХК (China CAMC Engineering Co.,Ltd), 

“Пауэр Чайна” ХХК (POWERCHINA), “Шанхай констракшн групп” ХХК (Shanghai 

Construction Group) компанийн дунд тендер шалгаруулалтыг 2021.01.14-ний өдөр зарлаж, 

тендерийн саналыг 2021.05.17-ны өдөр хүлээн авсан. Тендерийг үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул тендерийг 2021.06.30-ны өдөр дахин зарлаж “Power Construction 

Corporation of China Ltd болон POWERCHINA Chengdu Engineering Corporation limited” 

компанийн түншлэл шалгарч, “Түлхүүр гардуулах” нөхцөлөөр хэрэгжих Эрдэнэбүрэнгийн 90 

МВт-ын суурилагдсан хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын ажлын зураг төсөл 

боловсруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад 

 

 

 

 

 

100% 



хүлээлгэн өгөх, уг ажилтай холбогдох аливаа гологдлыг засаж арилгах гэрээг захиалагч 

гүйцэтгэгчийн хооронд 2021.09.17-ны өдрийн ЭХА-14/2021 дугаартай гэрээг байгуулсан.  

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021.06.24-ний өдрийн 112 дугаар захирамжаар төслийг 

хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг Эрчим 

хүчний сайдаар ахлуулан байгуулж төслийн нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад нөхөх олговор олгох, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авах дэд ажлын хэсгийг 

холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын төлөөллийг оруулан байгуулсан. Төслийн 

нөлөөлөлд өртөж буй айл өрх, Улиаст багийн төв буюу 150 хүүхдийн бага сургууль, соёлын 

төв, багийн захиргааны байр, соёлын өвийг нүүлгэн шилжүүлэх, усан сангийн талбайд байгаа 

ногоон байгууламжийг шилжүүлэх, малчдад хадлангийн газар олгох, худаг гаргах ажлыг усан 

цахилгаан станцын барилга угсралтын ажил явагдах хугацаанд буюу 2022-2024 онд үе 

шаттайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу ажлыг эхлүүлж хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж байна.  
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XI.3.6. Эрхлэх асуудлын 

хүрээнд хугацаа хоцорч, 

хэрэгжилт нь удаашралтай 

байгаа төслийн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлж, төлөвлөсөн 

хугацаа, үр дүнг тооцож 

ажиллахыг холбогдох сайд 

нарт.” 

Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

талаар байнга анхаарч ажиллаж байгаа ба төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн шуурхай 

зөвлөгөөнийг дэд сайд М.Баярмагнай удирдан 7 хоног тутамд тогтмол хийж, төслийн 

гүйцэтгэлийг хянан, удирдамж чиглэл өгөн ажиллаж байна. 2021 онд нийт 50 орчим удаа төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн шуурхай зөвлөгөөнийг хийж, хугацаа үр дүнг тооцож, хэрэгжилт нь 

удаашралтай байгаа том чадлын цахилгаан цэнэг хураагуурын станц болон Говь-Алтай 

аймгийн Есөнбулаг сумын 10МВт нарны цахилгаан станцын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах тендерийн ажил удаашралтай байгааг шуурхайлах зөвлөмж, чиглэлийг төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжид өгч хяналт тавин ажилласан.  

100%  
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89 
2021 оны 3 

дугаар сарын 3-

ны өдөр 14 

дүгээр тэмдэглэл 

2021-03-03 

Дугаар 2021_14 

XII.4. 8. Бүгд Найрамдах Чех 

Улсын “ZPA smart energy a.s” 

компанийн тавьж ирсэн төрийн 

өмчийн оролцоотой гадаадын 

хөрөнгө оруулалттай компани 

байгуулж, Монгол Улсад 

ухаалаг тоолуур үйлдвэрлэх 

хамтарсан үйлдвэр байгуулах 

саналыг судалж, чехийн талд 

тодорхой хариу өгөхийг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэхэд; 

Эрчим хүчний яамны 2021.03.11-ний өдрийн а/826 албан бичгээр БНЧУ-ын Монгол Улсад 

суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Ийржи Бродскийд Бүгд Найрамдах Чех Улсын “ZPA 

smart energy a.s” компанийн төрийн өмчийн оролцоотой гадаадын хөрөнгө оруулалттай 

компани байгуулж, Монгол Улсад ухаалаг тоолуур үйлдвэрлэх хамтарсан үйлдвэр байгуулах 

саналыг судалж, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн өмчит компанитай 

хамтарсан үйлдвэр байгуулах тухай төслийн саналыг дэмжих боломжгүй талаар хариу 

хүргүүлсэн. 

100% 
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XII.4. 10. Эгийн голын усан 

цахилгаан станцын далангийн 

төсөл болон гидрологийн 

техник, эдийн засгийн 

үзүүлэлтийн тооцоо, судалгааг 

гүйцэтгэсэн Франц Улсын 

Уг тэмдэглэлийн дагуу Сангийн яаманд Эгийн голын УЦС-ын төслийн санхүүжилтийн 

асуудлыг шийдвэрлэх тухай 2021.03.11-ний өдрийн а/823 албан бичиг хүргүүлсэн. Сангийн 

сайдын 2021.04.23-ны өдрийн 8-1/2116 албан бичгээр Эгийн голын УЦС-ын төсөлд 

шаардлагатай эх үүсвэрийг Эрчим хүчний сайдын 2021 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд 

зохицуулалт хийж шийдвэрлэх чиглэлийг ирүүлсэн. Улмаар Сангийн яаманд Эрчим хүчний 

сайдын урсгал зардлын жилийн төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, хувийн хэвшлийн 

100% 



“Трактэбел Энжиниринг Пвт”, 

байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөллийн судалгааг 

гүйцэтгэсэн Франц Улсын 

“БРЛ Энжиниери” 

компаниудад холбогдох 

төлбөрийг тус тус хийх арга 

хэмжээ авахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Сангийн сайд 

Б.Жавхлан нарт; 

байгууллагад олгох татаасын санхүүжилтээс Эгийн голын УЦС төсөлд шаардлагатай зардлыг 

санхүүжүүлэх төсөвт зохицуулалт хийх тухай 2021.05.28-ны өдрийн а/1877 албан бичгийг 

хүргүүлсэн ба Сангийн яамнаас Эрчим хүчний сайдын төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулснаар 

Эгийн голын УЦС-ын төсөлд нэн шаардлагатай Сэлэнгэ мөрөн, Байгаль нуурын биологийн 

олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн нэмэлт судалгааны ажлын төлбөр, “ЭГУЦС” ТӨХХК-

ийн ажилчдын цалингийн зардал, татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл, бусад өр төлбөр болох 

2,198.6 сая төгрөгийг санхүүжилтийн асуудал шийдэгдсэн. 

Санхүүжилт шийдвэрлэгдсэнтэй холбогдуулан Сэлэнгэ мөрөн, Байгаль нуурын биологийн 

олон янз байдалд ЭГУЦС-ын үзүүлэх нөлөөллийн нэмэлт судалгааны ажлыг гүйцэтгэж буй 

Франц Улсын БРЛ Инженеринг компанитай байгуулж Зөвлөх үйлчилгээний гэрээг сунгасан. 
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XII.4. 11. Сайншандын салхин 

парк болон Диспетчерийн 

үндэсний төв хоорондын эрчим 

хүч худалдан авах гэрээний 

маргааныг шийдвэрлэхийг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд; 

“Сайншандын салхин парк” ХХК, “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-иудын хооронд 

үүссэн цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний маргааныг шийдвэрлэх ажлын 

хүрээнд жилд үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ, тарифуудыг урьдчилсан байдлаар 

“ДҮТ” ТӨХХК, болон “Сайншанд салхин парк” ХХК харилцан тохиролцсон. Тус 

тохиролцооны дагуу талуудын эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж хамтарсан албан бичигт 

албажуулан Эрчим хүчний зохицуулах хороонд хүргүүлсэн. “Сайншанд салхин парк” ХХК-

ийн зүгээс худалдан авагчийн эрсдэл болон алдангийг нэхэмжлэх нэхэмжлэлээсээ татгалзаж 

маргаан шийдвэрлэгдсэн.  

100% 
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XII.4. 10. Эгийн голын усан 

цахилгаан станцын далангийн 

төсөл болон гидрологийн 

техник, эдийн засгийн 

үзүүлэлтийн тооцоо, судалгааг 

гүйцэтгэсэн Франц Улсын 

“Трактэбел Энжиниринг Пвт”, 

байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөллийн судалгааг 

гүйцэтгэсэн Франц Улсын 

“БРЛ Энжиниери” 

компаниудад холбогдох 

төлбөрийг тус тус хийх арга 

хэмжээ авахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Сангийн сайд 

Б.Жавхлан нарт; 

Уг Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл нь 90 дүгээр заалттай давхардсан байна. -- 
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XII.4. 11. Сайншандын салхин 

парк болон Диспетчерийн 

үндэсний төв хоорондын эрчим 

хүч худалдан авах гэрээний 

маргааныг шийдвэрлэхийг 

Уг Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл нь 91 дүгээр заалттай давхардсан байна. -- 



Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд; 
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XII.4. 15. Багануурын 

нүүрсний орд газрыг түшиглэн 

Дулааны цахилгаан станц 

барих концессийн гэрээнд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

асуудлыг Засгийн газрын 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Үндэсний 

хөгжлийн газрын дарга 

Х.Батжаргал нарт; 

МУЗГ-ын 2021.04.28-ны өдрийн хуралдаанд концессын гэрээ байгуулсан төслийн 

хэрэгжилтийн явц, үр дүнг шалгасан ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийн талаар МУ-ын Шадар 

сайд Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулж тус хуралдааны 27 дугаар тэмдэглэлээр 

“Багануурын цахилгаан станц” төслийн концессын гэрээнд шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу зохион байгуулахыг Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны газарт даалгасан. “Багануурын цахилгаан станц” төслийн концесс 

эзэмшигч “Багануур Пауэр” ХХК, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар хооронд 

концессын нэмэлт гэрээг 2021.05.14-ний өдөр байгуулсан. Концессын гэрээний нэмэлт 

өөрчлөлттэй холбогдуулан “ДҮТ” ТӨХХК, “ЦДҮС” ТӨХК болон “Багануур пауэр” ХХК-ийн 

хооронд “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

хэлцэл хийж, 2021.07.23-ны өдөр нэмэлт гэрээ №2-ыг байгуулсан. 

Эрчим хүчний яамнаас Багануурын 2х200 МВт-ын цахилгаан станцыг эрчим хүчний нэгдсэн 

сүлжээнд холбох техникийн нөхцөлийг 2021.09.22-ны өдөр олгосон. 

100% 
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XII.2.2. “Монгол Улсын хууль 

тогтоомжийг 2024 он хүртэл 

боловсронгуй болгох үндсэн 

чиглэл”-д тусгагдсан хууль 

тогтоомжийн төслийг 

боловсруулах ажлын 

төлөвлөгөөг баталж, үндсэн 

чиглэлд заасан хугацаанд 

Улсын Их Хуралд өргөн 

мэдүүлэх ажлыг зохион 

байгуулж ажиллахыг Засгийн 

газрын гишүүдэд; 

“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-д 

ЭХСайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай гэсэн 1 асуудал тусгагдаж өргөн мэдүүлэх хугацааг 2021 оноор тогтоосон. Эрчим хүчний 

барилга байгууламжид тавигдах нэгдсэн хяналт, шинжилгээний тогтолцоо, зураг төсөл 

боловсруулах, угсралт, засвар үйлчилгээ, туршилт хяналтын асуудал, шинэ техник технологи 

норм, стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх, эрчим хүчний хуримтлуурын талаарх эрх 

зүйн орчинг бүрдүүлэх, цаашид нэгдсэн сүлжээнд ашиглах талаар Эрчим хүчний тухай хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг Эрчим 

хүчний сайдын 2020.03.09-ний өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. 

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниуд, холбогдох төрийн бус байгууллага, холбоод 

болон салбарын эрдэмтэн, судлаачдаас хуулийн төсөлд санал авч, ажлын хэсгийн хурлыг 

2021.05.24-ний өдөр болон 2021.06.14-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж, саналыг нэгтгэн 

Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн. 

100% 

69 96 

2021 оны 3 

дугаар сарын 17-

ны өдөр 18 

дугаар тэмдэглэл 

2021-03-17 

Дугаар 2021_18 

XY.6.1. Эдийн засгийн 

тэргүүлэх ач холбогдолтой 100 

төсөл, арга хэмжээний талаар 

Сангийн сайд Б.Жавхлан 

Засгийн газрын гишүүдэд 

танилцуулав.  Үүнтэй 

холбогдуулан дараахь арга 

хэмжээ авахыг дор дурдсан 

албан тушаалтанд даалгав:   1. 

Эдийн засгийн ач холбогдол, 

үр өгөөжийг харгалзан 100 

Эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой төслийн жагсаалтад Эрчим хүчний яамнаас 

Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц, Чойбалсан 

ДЦС-ын өргөтгөл, ДЦС-III-ын өргөтгөл, Амгалан дулааны станцын өргөтгөл, ДЦС-II-г 

түшиглэн барих хийн цахилгаан станц, Чойр-Сайншандын цахилгаан дамжуулах шугам барих, 

Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастай цахилгаан дамжуулах шугам барих төслүүдийг тодорхойлон 

хүргүүлсэн. Улсын төсөв, Засгийн газарт өрийн дарамтгүйгээр хэрэгжүүлэх бүх боломжуудыг 

эрэлхийлэн ажиллаж байна.  

Төслүүдийн явц байдал: Тавантолгой дулааны цахилгаан станц  төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах үнэлгээний хороог Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.03.19-ний өдрийн а/32 

тоот тушаалаар байгуулан, төслийг улсын төсөв, Засгийн газарт өрийн дарамтгүйгээр 

шийдвэрлэх зорилгоор “төслийн санхүүжилт”-ын зарчмаар хэрэгжүүлэхээр Засгийн газар 

100% 

 



төсөл, арга хэмжээг сонгож 

улсын төсөв, Засгийн газарт 

өрийн дарамтгүйгээр, хувийн 

хөрөнгө оруулалт, төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн арга 

хэлбэрүүдийг ашиглан 2021 

оны эхний хагас жилд багтаан 

эхлүүлэх, хэрэгжиж байгаа 

төсөл, арга хэмжээг 

эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч, 

үр дүнг танилцуулахыг 

Засгийн газрын гишүүдэд; 

шийдвэрлэн 2021.10.21-нд олон улсын нээлттэй тендерийг 90 хоногийн хугацаатай зарласан. 

2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр нээх байсан боловч Ковид-19 цар тахал, Азийн 

орнуудын шинэ жилийн олон хоногийн амралт зэрэг нөлөөллөөс тендер сонирхогч 3 

компаниас  тендерийн хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэний дагуу тендерийн үнэлгээний 

хорооны шийдвэрийг үндэслэн Захиалагч 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл 

сунгасан. 

ТНБД-ын 2020.11.23-ны өдрийн А/253 дугаар тушаалаар Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын барилга 

угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулагдан 

ажиллаж, тендерийг 2 удаа зарлаж гүйцэтгэгчийг шалгаруулан гэрээний хэлцлийг хийж, 

2021.09.17-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Төслийн барилга угсралтын ажлыг 2022 оны 04 дүгээр 

сард эхлүүлэхээр төлөвлөсөн.   

Чойбалсан ДЦС-ын өргөтгөлийн төсөлд МУ-ын 2021 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим 

хүчний сайдын багцын хөрөнгө оруулалтад “Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл /Дорнод, 

Хэрлэн сум/” төсөл арга хэмжээний санхүүжилтэд 6,0 тэрбум төгрөг батлагдаж СЯ-аас 

санхүүжилтийг бүрэн олгосон. “ДБЭХС” ТӨХК-иас Хөгжлийн банктай байгуулах 

“Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын 50МВт-ын өргөтгөлийн төслийн дамжуулан 

зээлдүүлэх гэрээ”-г 2021.07.29-ний өдөр байгуулж, 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр 

Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас 18 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Барилга 

угсралтын ажил 48 хувь, санхүүжилтийн гүйцэтгэл 11.5 хувьтай байна. 

Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын 220,08 км ЦДАШ, дэд станц барихаар төлөвлөсөн шинэчилсэн 

трассыг АМГТГ-т 2021.04.01-ний өдрийн а/1138 тоотыг хүргүүлэн мэдээллийн санд 

бүртгүүлсэн. “ЦДҮС” ТӨХК-ийн 2021.04.02-ны өдрийн 02/391 тоот албан хүсэлтийн дагуу 

ЭХЯ-ны 55/2021/252 тоот техникийн нөхцөл, 2021/Ц-46 тоот зураг төсөл боловсруулах 

даалгаврууд гарсан бөгөөд зураг төсөл зохиогч “Баясалтөгс” ХХК нь энэхүү төслийн 2013 онд 

хийгдсэн зураг төслийг шинэчлэн гаргаж 2021.08.20-нд ЭХЯ болон ЕСБХБ-д ирүүлсэн. 

ЭХЯ-наас “ЦДҮС” ТӨХК-д “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зөвлөх”-ийг сонгон шалгаруулах 

тендерийн баримт бичгийг боловсруулах, зээлийн гэрээг байгуулах болон тэдгээр мэдээллийг 

ЕСБХБ-ны олон улсын мэдээллийн санд оруулж олон нийтэд мэдээлэх зэрэг ажлуудыг 

хариуцан ажиллах ЕСБХБ-ны шаардлагыг хангасан албан хаагчийг томилж төслийн ажлыг 

эрчимжүүлж ажиллах талаар 2021.09.29-ний өдрийн А/3442 тоотыг хүргүүлж ЕСБХБ-наас 

2021.10.13-ны өдрийн 1/142 тоотоор төслийн Техникийн өгөгдөл бэлтгэх судалгааны эцсийн 

тайланг ирүүлсэнтэй танилцан, 2021.10.19-ний өдрийн а/3741 тоотоор ашиглагч байгууллага 

болох “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК тайлангаа ирүүлсэн. 
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2021 оны 3 

дугаар сарын 24-

ний өдөр 19 

дүгээр тэмдэглэл 

2021-03-24 

Дугаар 2021_19 

XYI.5.2. Концессын гэрээ 

байгуулсан төслийн гүйцэтгэлд 

байнгын хяналт тавих талаар 

Концессын тухай хуульд 

заасан эрх, үүргээ хэрэгжүүлж 

Эрчим хүчний салбарт концессын гэрээ байгуулсан 8 төсөл арга хэмжээ байгаа бөгөөд ажлын 

хэсэг концесс эзэмшигчтэй нэг бүрчлэн ажлын уулзалт хийж, төслийн ажлын явцтай газар дээр 

нь очиж танилцсан. Ажлын хэсэг концессын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт гаргаж, 

цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан ажилласан. Тухайлбал: Багануурын 

цахилгаан станц” төслийн концесс эзэмшигч “Багануур Пауэр” ХХК, Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны газар хооронд концессын нэмэлт гэрээг 2021.05.14-ний өдөр байгуулсан. 

100% 



ажиллахыг холбогдох сайд 

нарт үүрэг болгов. 

Концессын гэрээний нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан “ДҮТ” ТӨХХК, “ЦДҮС” ТӨХК болон 

“Багануур пауэр” ХХК хооронд “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэлцэл хийж, 2021.07.23-ны өдөр нэмэлт гэрээ №2-ыг байгуулсан. 

Гэрээний биелэлтийг хангах хүрээнд “Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах асуудлаар 2 талууд хэлцэл хийж, гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцсон. 

98 

II.. “Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын талаар авах зарим 

арга хэмжээний тухай” 

асуудлыг хэлэлцээд Засгийн 

газрын тогтоол гаргахаар 

тогтов.  2. Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагч нарын 2020 онд бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан 

авсан тухай тайлан, үнэлгээний 

дүнг хэлэлцэн дэмжээд Монгол 

Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 2021 онд 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга 

хэмжээний санхүүжилтийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах, 

хууль, тогтоолд заасны дагуу 

эрх шилжүүлэн зохион 

байгуулах төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааг холбогдох хууль, 

журмын дагуу шуурхай зохион 

байгуулахыг Төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч, төсвийн 

шууд захирагч нарт даалгав. 

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын хөрөнгө оруулалтын 

багцад 153.0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 30 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Төсөл, 

арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу шуурхай зохион 

байгуулсан. Үүнээс 2 төсөл, арга хэмжээ Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад, 10 төсөл 

арга хэмжээний эрхийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан. Монгол 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 

санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан.  

100% 

99 

II.3. Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлж буй 

дуусаагүй, олон жил 

үргэлжилж, хэрэгжилт нь 

удааширч байгаа төсөл, арга 

хэмжээний шалтгаан 

нөхцөлийг мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран 

нягтлан тогтоож, цаашид авах 

арга хэмжээний санал 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй дуусаагүй, олон жил үргэлжилж, 

хэрэгжилт нь удааширч байгаа төсөл, арга хэмжээний шалтгаан нөхцөлийг тогтоохоор 

мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал Булган аймагт 2011-2019 

онуудад хийгдсэн дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний ажлуудын өмчлөлийн асуудлыг 

яаралтай шийдвэрлэхийг хүссэн 2021.03.24-ний өдрийн в/1020, 2021.04.06-ны өдрийн а/1215 

тоот албан бичгүүдийг ТӨБЗГ-т хүргүүлсэн. ТӨБЗГ-ын даргын 2021.04.21-ний өдрийн А/35 

дугаар тушаалаар ЭХЯ, ТӨБЗГ-ын төлөөлөл орсон хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж 

ажилласан бөгөөд ажлын хэсгийн дүгнэлтийг 2021.12.02,09-ний өдрүүдэд ТӨБЗГ-ын даргын 

зөвлөлийн хуралдаанаар оруулж танилцуулан холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан. 

100% 



боловсруулж Засгийн газрын 

хуралдаанд танилцуулахыг 

холбогдох Төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нарт 

даалгав. 
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2021 оны 3 

дугаар сарын 31-

ны өдөр 21 

дүгээр тэмдэглэл 

2021-03-31 

Дугаар 2021_21 

X.2.2. Үндсэн чиглэлийн 

зорилт, арга хэмжээний 

биелэлтийг тайлагнахдаа 

зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээг 

тодорхой зааж байх, үндсэн 

чиглэлд заасан зорилт, арга 

хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, 

хүрэх түвшинг тухайн жилийн 

хүрсэн түвшинтэй харьцуулан 

үнэлж байхыг Засгийн газрын 

гишүүд, холбогдох Засгийн 

газрын агентлагийн дарга нарт 

үүрэг болгов. 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журамд заасан арга, аргачлалыг баримтлан үнэлгээний ажлыг гүйцэтгэсэн. Тус 

нийтлэг журамд заасан аргачлалын дагуу хүрсэн түвшнийг шалгуур үзүүлэлтээр харьцуулан 

дүгнэж, Сангийн яам, ЗГХЭГ-т тайлагнасан. Ингэхдээ улсын төсөв болон гадаадын зээл 

тусламжаар хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний тухайн жилийн санхүүжсэн дүнг тайланд тусган 

хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн хэмжээг тодорхой заагаагүй тайлан биелэлт байхгүй болно.  

100% 
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2021 оны 4 

дүгээр сарын 7-

ны өдөр 22 

дугаар тэмдэглэл 

2021-04-07 

Дугаар 2021_22 

IX.3.2. Монгол Улсын 2022 

оны төсвийн төсөлд тусгах 

улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлэх 

төсөл, арга хэмжээний саналыг 

Сангийн сайдын        2018 оны 

295 дугаар тушаалаар 

батлагдсан цахим систем 

бүхий аргачлалын дагуу 

боловсруулах, холбогдох 

бэлтгэл ажлыг 2021 оны 4 

дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 

эхлүүлэхийг Төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нарт 

даалгав. 

Эрчим хүчний сайдын 2021 оны А/93 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нараас ирүүлсэн саналыг Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар 

тушаалаар баталсан "Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг 

үнэлэх, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам"-ын дагуу үнэлж, эрэмбэлэн Төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын цахим систем /publicinvestment.gov.mn/-д байршуулан, 2021.05.31-ний өдөр 

Сангийн яаманд илгээсэн. 

100% 
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2021 оны 4 

дүгээр сарын 21-

ний өдөр 25 

дугаар тэмдэглэл 

2021-04-21 

Дугаар 2021_25 

XY.2. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, 

эдийн засгаа сэргээх 10 их 

наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн талаар Сангийн 

сайд Б.Жавхлан Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав. 

“Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн явцыг Сангийн яаманд цахим шуудангаар долоо хоног бүрийн Баасан гарагт 

хүргүүлэн ажиллаж байна. 2021 оны 12 дугаар сарын байдлаар хэрэгжилтийн явцыг нийт 31 

удаа танилцуулж ажилласан.   

 

100% 



Үүнтэй холбогдуулан 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

салбар тус бүрийн арга 

хэмжээний хэрэгжилтийн 

явцыг Сангийн яамны “нэгдсэн 

мэдээллийг хянах цахим 

самбар”-т мэдээлж, 

танилцуулж байхыг Засгийн 

газрын гишүүдэд даалгав. 

74 103 

2021 оны 5 

дугаар сарын 12-

ны өдөр 30 

дугаар тэмдэглэл 

2021-05-12 

Дугаар 2021_30 

XIX.2. “Эрүүл мэндээ 

хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 

10 их наядын цогц 

төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн талаар Сангийн 

сайд Б.Жавхлан Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.  

Үүнтэй холбогдуулан 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр 

тухайн салбарын хэмжээнд 

тусгагдсан арга хэмжээний 

хэрэгжилтийн явцыг долоо 

хоног бүрийн Баасан гаригт 

Сангийн яаманд хүргүүлж 

байхыг Засгийн газрын 

гишүүдэд, төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн явцад 7 хоног 

тутам үнэлгээ хийж, “нэгдсэн 

мэдээллийг хянах цахим 

самбар”-т мэдээлэхийг Монгол 

Улсын сайд, Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

Ц.Нямдоржид тус тус даалгав. 

“Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн явцыг Сангийн яаманд цахим шуудангаар долоо хоног бүрийн Баасан гарагт 

хүргүүлэн ажиллаж байна. 2021 оны 12 дугаар сарын байдлаар хэрэгжилтийн явцыг нийт 31 

удаа танилцуулж ажилласан.   

 

100% 

75 104 

2021 оны 6 

дугаар сарын 1-

ний өдөр 33 

дугаар тэмдэглэл 

2021-06-01 

Дугаар 2021_33 

YI.1. Коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/-ын цар тахлын 

нөхцөл байдал, хэрэгжүүлж 

байгаа хариу арга хэмжээний 

талаар Монгол Улсын Шадар 

сайд С.Амарсайхан Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.   

Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн явцыг Сангийн яаманд цахим шуудангаар  долоо хоног бүрийн баасан гарагт 

хүргүүлэн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргахдаа хариуцсан нэгжийн даргад 

заавал танилцуулсны үндсэн дээр холбогдох албан хаагчид хүргүүлж байхыг чиглэл болгож 

тайлагналтыг чанаржуулахад тогтмол анхаарч  ажиллаж байна.  

Эрчим хүчний яамнаас хэрэгжүүлэх 9 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж ТНБД-аар 

батлуулснаас 7 арга хэмжээ 100%, 2 арга хэмжээ 30% -ийн хэрэгжилттэй байгаа ба 2024 он 

100% 



YI.2. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, 

эдийн засгаа сэргээх 10 их 

наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн талаар Сангийн 

сайд Б.Жавхлан Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав. 

Үүнтэй холбогдуулан:  1. 

Төлөвлөгөөний зорилт, арга 

хэмжээний хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх, тайлагнах үйл 

ажиллагааг сайжруулах арга 

хэмжээ авахыг Засгийн газрын 

гишүүдэд даалгав. 

хүртэл хэрэгжих арга хэмжээ юм. Арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг нийт 31 удаа хүргүүлж 

ажиллав. 

76 

105 

2021 оны 6 

дугаар сарын 23-

ны өдөр 36 

дугаар тэмдэглэл 

2021-06-23 

Дугаар 2021_36 

XII.2. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, 

эдийн засгаа сэргээх 10 их 

наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн талаар Сангийн 

сайд Б.Жавхлан Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав. 

Үүнтэй холбогдуулан:  1.

 Шаардлагатай 

тохиолдолд цар тахлын үед 

эдийн засгийг сэргээх арга 

хэмжээ хэрэгжүүлэх зорилгоор 

холбогдох хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах хуулийн 

төсөл боловсруулж, 

хэлэлцүүлэх арга хэмжээ 

авахыг Засгийн газрын 

гишүүдэд даалгав. 

Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 

хэрэгжилтийн талаар Сангийн яам нэгтгэн Сангийн сайд Засгийн газрын хуралдаанд тогтмол 

мэдээлэн ажиллаж байна. Цар тахлын үед эдийн засгийг сэргээх, энэхүү төлөвлөгөө болон 

бүтээн байгуулалтыг ажлуудыг эрчимжүүлэх зорилгоор Ерөнхий сайдын 2021.09.15-ны 

өдрийн 01 дугаар албан даалгавар өгөгдөж, түүний хэрэгжилтийг 2021.10.23-ны өдрийн 

Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцсэн. Ерөнхий сайдын 2021.10.25-ны өдрийн 160 дугаар 

захирамжаар эдийн засгаа сэргээх “Шинэ сэргэлт”-ийн бодлогын хамрах хүрээ, тооцоолол, 

хувилбар боловсруулах ажлын дэд хэсгийг байгуулан дээрх төлөвлөгөөг богино хугацааны 

бодлого болгон үргэлжлүүлэхээр ажлын хэсгүүд ажиллаж байна.  

Цар тахлын үед эдийн засгийг сэргээх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлага эрчим хүчний салбарт гараагүй.  

  100% 

106 

XII.4.2. Инженерийн дэд 

бүтцийг төвлөрсөн шугам 

сүлжээнд холбох асуудлыг 

судалж танилцуулахыг 

Барилга, хот байгуулалтын 

сайд Б.Мөнхбаатар, Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэх нарт; 

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, шинэ эх үүсвэрийн оновчтой байршлын 

талаар Засгийн газарт танилцуулж хотын төвд бус, шинээр төлөвлөгдөж буй хаяа хот, шинэ 

суурьшлын бүсүүд болох Аеро, Майдар сити хотуудын дулааны цахилгааны хэрэгцээг хангах 

шинэ эх үүсвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулахаар шийдвэрлэсэн. Барилга хот байгуулалтын 

сайдын 2021 оны төсвийн багцад зөвлөх үйлчилгээний төсөв батлагдаж 2021.03.24-ний өдрийн 

а/1018 тоотоор “Улаанбаатар хотын шинэ дагуул хотуудыг түшиглэн баригдах дулаан, 

цахилгааны 5 дахь эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах” ажлыг Эрчим хүчний яамнаас захиалах 

зөвлөх үйлчилгээний ажлын жагсаалтыг хүргүүлж БХБ-ын сайд 2021.04.01-ний өдрийн 66 

дугаар тушаалаар баталгаажсан. ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврын төслийг боловсруулан 

100% 



Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, БХБЯ-ны 

Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас санал авч, 

2021.04.22-ны өдрийн А/1399 тоотоор БХБЯ-нд хүргүүлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний худалдан 

авах ажиллагааг БХБЯ-наас зохион байгуулж 2021.05.28-ны өдөр тендер нээж “Мон энержи 

консалт” ХХК-тай 2021.07.20-ны өдөр гэрээ байгуулж гэрээний дагуу 2022.01.20-ны өдөр 

ТЭЗҮ-г хүлээлгэн өгсөн. 

Хаяа хотуудын дулаан, цахилгааны хэрэгцээг хангах шинэ эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулахад 

бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг сайдын зөвлөхөөр ахлуулан БХБЯ, Нийслэлийн 

төлөөллийг оролцуулан Эрчим хүчний сайдын 2021.05.14-ний өдрийн А/103 дугаар тушаалаар 

байгуулан газар дээр нь 3 удаа очиж ажилласан. Ажлын хэсэг Нийслэлийн хот байгуулалт, 

төлөвлөлтийн газартай хамтран ажиллаж зөвлөх "Мон-Энержи консалт" ХХК-тай ажлын 

даалгаврыг зөвшилцөх, ТЭЗҮ-ийн үе шатны тайлантай танилцах, ТЭЗҮ-ийг Улаанбаатар 

хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах болон бусад холбогдох 

мэдээллээр хангасан.  

БХБЯ-ны 2021.11.04-ний өдрийн 8/4354 албан бичгээр Шинэ Зуунмод хотын эхний ээлжийн 

дулаан хангамжийн зураг төслийн тендер шалгаруулахтай холбоотой хүсэлт ирүүлсний дагуу 

2021/Д-63 дугаартай зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 

Хөшигийн хөндий дэх шинэ хотуудын цахилгаан хангамжийн 2021.10.06-ны өдрийн 2021/Ц-

59 ажлын даалгаврыг боловсруулан баталгаажуулж хүргүүлсэн. 
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XII.9. Эрчим хүчний салбарын 

2020-2021 оны өвлийн их 

ачааллыг давсан байдал, 

цаашид авах арга хэмжээний 

талаар Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан дараахь 

арга хэмжээ авч ажиллахыг дор 

дурдсан албан тушаалтанд 

даалгав:  1. “Коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын цар 

тахал дэлхий нийтээр эрчимтэй 

тархаж, улс хооронд хөл хорио 

тогтоосонтой холбогдуулан 

эрчим хүчний салбарт 

хэрэгжиж буй бүтээн 

байгуулалтын томоохон төсөл, 

арга хэмжээний хүрээнд 

ажиллах нарийн мэргэжлийн 

Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай нарийн 

мэргэжлийн гадаад ажиллах хүчний квот батлуулах, Улсын онцгой комиссоор төлөвлөгөө 

батлуулан, хилээр нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулан, Чойбалсан ДЦС, Эрдэнэт ДЦС, ДЦС-

4 зэрэг компаниудад хэрэгжиж буй төслүүдэд гадаад ажиллах хүчийг цаг хугацаанд нь хилээр 

нэвтрүүлэх арга хэмжээг авахуулж, төслийн ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн.   

 

100% 



инженер-техникийн ажилтан, 

ажиллах хүчийг хилээр 

нэвтрүүлэх асуудалд онцгой 

анхаарч, тухай бүр нь зохих 

журмын дагуу зохион 

байгуулах арга хэмжээ авч 

ажиллахыг Монгол Улсын 

Шадар сайд, Улсын онцгой 

комиссын дарга С.Амарсайхан, 

Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын сайд А.Ариунзаяа, 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх нарт; 

108 

XII.9.2. Нийслэлийн хүн амын 

хэрэгцээнд шаардлагатай 

сайжруулсан шахмал түлш 

болон “Тавантолгой түлш” 

ХХК-ийн сайжруулсан шахмал 

түлшний үндсэн түүхий эд 

(мидлинг), барьцалдуулагчийн 

нөөц бүрдүүлэлт, тээвэрлэлтэд 

онцгой анхаарал тавьж 

ажиллахыг Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Зам, тээврийн 

хөгжлийн сайд Л.Халтар, Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 

Г.Ёндон, Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын захирагч 

Д.Сумъяабазар, “Тавантолгой 

түлш” ХХК (М.Ганбаатар)-д; 

Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийг “Таван толгой түлш” ХХК-ийн сайжруулсан шахмал 

түлшээр тасралтгүй хангах зорилгоор сайжруулсан шахмал түлшний үндсэн түүхий эд 

(мидлинг), барьцалдуулагчийн нөөц бүрдүүлэлтэд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. 

2021.12.20-ны өдрийн байдлаар Төв аймгийн дундын бүсэд түүхий эд болох мидлинг 215,140.4 

тонн, баруун бүсийн үйлдвэрийн талбайд 123,249.9 тонн, зүүн бүсийн үйлдвэрийн талбайд 

107,689.65 тонн тус тус нөөцлөөд байна. Барьцалдуулагчийг БНХАУ-аас тухай бүрд нь авч 

нөөцлөж байгаа бөгөөд 2021.12.20-ны өдрийн байдлаар нийт 1,727.19 тонн нөөцтэй, ойрын 

өдрүүдэд БНХАУ-ын Жинин хотоос 36 вагон барьцалдуулагч Эрээн хотоос татан авах 

ажиллагаа хийгдсэн.  

100% 
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XII.9.6. Эрчим хүчний 

салбарын 2021-2022 оны 

өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 

төлөвлөгөө, түүнийг 

хэрэгжүүлэх саналаа 

боловсруулан 2021 оны 7 

дугаар сарын 15-ны өдрийн 

дотор Засгийн газрын 

“Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний тогтвортой найдвартай ажиллагаа болон 

2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах, өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах 

зорилгоор үйлдвэр компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нэгдсэн удирдлагаар хангах, 

тайлагнах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”-ийг Эрчим хүчний сайдын 2021.03.01-ний өдрийн А/69 

дугаар тушаалаар байгуулсан.  

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг сар бүр нэгтгэн авч, тулгамдаж буй 

асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэн авч ажилласан. Өвөлжилтийн ажлын явцын талаар Засгийн 

газрын хуралдаанд 3 удаа танилцуулж, Засгийн газрын 2021.06.23-ны өдрийн 36 дугаар, 2021 

100% 



хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд. 

.07.20-ны өдрийн 43 дугаар, 2021.08.18-ны өдрийн 47 дугаар хуралдааны тэмдэглэл гаргуулан, 

өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Эрчим хүчний салбарын 

хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, 

хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө 2021 оны 2 дугаарс сарын байдлаар 97.5%-ийн 

гүйцэтгэлтэй, өвөлжилтийн бэлтгэл ханган ажилласан.  

77 

110 2021 оны 6 

дугаар сарын 30-

ны өдөр 38 

дугаар тэмдэглэл 

2021-06-30 

Дугаар 2021_38 

XYIII.3.3. Төв аймгийн 

Хөшигийн хөндий дэх шинэ 

хотуудын дулаан, цахилгаан 

хангамжийн эх үүсвэрийг бий 

болгох зорилгоор Бүгд 

Найрамдах Солонгос Улсын 

Эксим банкны хөнгөлөлттэй 

зээлийн санхүүжилтээр 

Зуунмод хотод баригдах 

дулааны станц, улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 

110/35/10кВ-ын хүчдэлтэй 

“Зуунмод” дэд станцын 

өргөтгөлийг барьж ашиглалтад 

оруулах ажлыг 

эрчимжүүлэхийг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэхэд; 

Төв аймагт БНСУ-ын Экспорт-Импорт банкны хөнгөлөлттэй зээлээр баригдах дулааны станц, 

шугам сүлжээний тендерийг 2021.08.08-нд /10 аймгийн дулааны станцын төслийн нэг 

бүрэлдэхүүн/ зарласан. БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банкнаас зөвшөөрч 2021.06.02-нд тендер 

зарлах “үл татгалзах” ирүүлсний дагуу 2021.06.08-нд барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах тендерийг зарласан. Тендерийг 2021.09.15-ны өдөр нээсэн, Үнэлгээний 

хороод техникийн үнэлгээ хийж, Багц 1, 3-ийн тендерт оролцогч 2 компаниас техникийн 

шаардлага хангасан тайланг БНСУ-ын Эксимбанкинд хүргүүлж, санхүүгийн саналыг нээж 

гэрээний хэлэлцээр хийх Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.02-ны өдрийн А/131 

дугаартай ажлын хэсгийн тушаалаар 2021.12.27-ны өдөр барилга угсралтын ажил хийж 

гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Багц-2-ын тендерт оролцсон компани техникийн шаардлага 

хангаагүй тул Уг тендерээс татгалзах, тендерийг дахин зарлах тухай албан хүсэлтийг ЭХЯ-ны 

ТНБД-ын 2021.10.15-ны өдрийн в/3684 дугаартай албан бичгээр “Экспорт-Импорт” банканд 

хүргүүлсэн. Банкнаас дараагийн тендерийг зохион байгуулах зөвшөөрлийг 2021.11.10-ны өдөр 

MON-221/2594 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тул Үнэлгээний хороо 2021.11.11-ний өдөр 

хуралдаж, холбогдох шийдвэрийг гаргаж тендерийг дахин 45 хоногоор 2021.11.25-ны өдөр 

зарлан 2022.01.25-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерийн үнэлгээний ажил хийгдэж байна.   

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр А/143 тоот тушаалаар 

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны төсвийн багцад  тусгагдсан XVIII.1.43 “Шинэ нисэх-Зуунмод 

сумыг холбох 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц /Төв, 

Зуунмод сум/” төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын 

хэсэг байгуулагдсан. Монгол Улсын 2022, 2023 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

18,648,600,000.00 төгрөг батлагдсан. Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендерийг цахим системээр 2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр зарлаж, нээлтийг 2022 оны 

02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09:40 минутад нээсэн боловч тендерт компаниуд санал 

ирүүлээгүй. Иймээс Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хууль”-ийн 30.4.1-д заасны дагуу Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон 

шалтгааныг судалж, техникийн даалгавар, тендерийн баримт бичгийн агуулгад шаардлагатай 

өөрчлөлт оруулж нээлттэй тендер шалгаруулалтын дахин явуулахаар тендерийн үнэлгээний 

хороо ажиллаж байна. 

100% 
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XYIII.3.5. Монгол Улсын 

Ерөнхий сайдын 2021 оны 111 

дүгээр захирамжаар 

байгуулсан Төв аймгийн 

Хөшигийн хөндийн шинэ 

Улаанбаатар хотын хөгжлийн төлөвлөгөө, шинэ эх үүсвэрийн оновчтой байршлын талаар 

Засгийн газарт /ерөнхий сайдад/ хэд хэдэн удаагийн танилцуулга хийснээр хотын төвд бус, 

шинээр төлөвлөгдөж байгаа хаяа хот, шинэ суурьшлын бүс Аеро сити, Майдар сити хотуудын 

дулааны цахилгааны хэрэгцээг хангах шинэ эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулахаар 

шийдвэрлэсэн.  

100% 



дагуул хотуудын нэгдсэн 

төлөвлөлтийг боловсруулж, 

бүтээн байгуулах ажлыг 

нэгдсэн удирдлага, зохион 

байгуулалтаар хангах үүрэг 

бүхий Ажлын хэсэгтэй хамтран 

ажиллаж, эрхэлсэн салбарын 

бодлого, төлөвлөгөө, төсөл, 

хөтөлбөрүүдийг уялдуулан 

тусгуулах, шаардлагатай 

судалгаа, мэдээллээр хангаж 

ажиллахыг Засгийн газрын 

гишүүдэд; 

2021 оны төсвийн тухай хуулиар 2021 онд хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний төсөв Барилга, 

хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан тул “Улаанбаатар хотын шинэ дагуул хотуудыг 

түшиглэн баригдах дулаан, цахилгааны 5 дахь эх үүсвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах” ажлыг ЭХЯ-

наас захиалах зөвлөх үйлчилгээний ажлын жагсаалтад тусган хүргүүлж, Барилга, хот 

байгуулалтын сайдын 2021 оны 66 дугаар тушаалаар жагсаалтыг баталгаажуулсан.  

ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврын төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, БХБЯ-ны Хот байгуулалт, газрын 

харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас тус тус санал авч, БХБЯ-нд 

хүргүүлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг БХБЯ-наас зохион байгуулан 

2021.05.28-ны өдөр тендерийг нээж үнэлгээ хийн “Монэнержи консалт” ХХК-тай 2021.07.20-

ны өдөр гэрээ байгуулсан.  

 Хаяа хотуудын дулаан, цахилгааны хэрэгцээг хангах шинэ эх үүсвэрийн ТЭЗҮ 

боловсруулахад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх Ажлын хэсгийг сайдын зөвлөхөөр ахлуулан БХБЯ, 

Нийслэлийн төлөөллийг оролцуулан Эрчим хүчний сайдын 2021.05.14-ний өдрийн А/103 

дугаар тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж, зөвлөх "Мон-

Энержи консалт" ХХК-д эхний хурлаар ажлын даалгаврыг зөвшилцөж, дараагийн хурлыг 

2021.10.25-ны өдөр хийж, ТЭЗҮ-ийн эхлэлийн тайлантай танилцаж мэдээллээр хангав. 

Барилга, хот байгуулалтын яамны 2021.11.04-ний өдрийн 8/4354 дугаар албан бичгээр Шинэ 

Зуунмод хотын эхний ээлжийн дулаан хангамжийн зураг төслийн тендер шалгаруулахтай 

холбоотой хүсэлт ирүүлсний дагуу 2021/Д-63 дугаартай зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг 

баталгаажуулан хүргүүлэв. 

 Төв аймгийн Хөшигийн хөндий дэх шинэ хотуудын цахилгаан хангамжид Барилга хот 

байгуулалтын яамнаас гаргасан хүсэлтийн дагуу Эрчим хүчний яамны 2021.09.22-ны өдрийн 

111/2021/252 дугаар техникийн нөхцөлийг олгосон. 
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2021 оны 7 

дугаар сарын 16-

ны өдөр 42 

дугаар тэмдэглэл 

2021-07-16 

Дугаар 2021_42 

I.2.2. Сайжруулсан шахмал 

түлшний үйлдвэрийн 

ажилчдын орон тоог нэмэх 

замаар үйлдвэрлэлийн 

тасралтгүй ажиллагааг хангах 

арга хэмжээ авахыг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэх, 

“Тавантолгой түлш” ХХК 

(М.Ганбаатар)-д даалгав. 

“Таван толгой түлш” ХХК-ийн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрүүд 2021.09.15-ны 

өдрөөс бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж эхлэсэн бөгөөд үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг 

хангах үүднээс ажилчдын орон тоог 441-ээр нэмж, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг 

хангах арга хэмжээг авсан. 

100% 

79 113 

2021 оны 7 

дугаар сарын 20-

ны өдөр 43 

дугаар тэмдэглэл 

2021-07-20 

Дугаар 2021_43 

XIII.3. Эрчим хүчний салбарын 

2021-2022 оны өвөлжилтийн 

бэлтгэл хангах төлөвлөгөө, 

түүнийг хэрэгжүүлэх талаар 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх Засгийн газрын 

“Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний тогтвортой найдвартай ажиллагаа болон 

2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах, өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах 

зорилгоор үйлдвэр компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нэгдсэн удирдлагаар хангах, 

тайлагнах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”-ийг Эрчим хүчний сайдын 2021.03.01-ний өдрийн А/69 

дугаар тушаалаар байгуулсан. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг сар 

бүр нэгтгэн авч, тулгамдаж буй асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэн, дараах арга хэмжээг авч 

100% 



гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан эрчим 

хүчний салбарын 2021-2022 

оны өвөлжилтийн бэлтгэл 

хангах төлөвлөгөөт ажлын 

гүйцэтгэлд хяналт тавьж, 

хэрэгжилтийн явц, тулгамдаж 

байгаа асуудлыг тухай бүр нь 

Засгийн газрын хуралдаанд 

танилцуулж ажиллах, 

төлөвлөгөөний биелэлтийг 

2021 оны 11 дүгээр сард 

багтаан Засгийн газрын 

хуралдаанд танилцуулахыг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд даалгав. 

ажилласан.Өвөлжилтийн ажлын явцын талаар Засгийн газрын хуралдаанд 3 удаа танилцуулж, 

Засгийн газрын 2021.06.23-ны өдрийн 36 дугаар, 2021.07.20-ны өдрийн 43 дугаар, 2021.08.8-

ны өдрийн 47 дугаар хуралдааны тэмдэглэл гаргуулан, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 

хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл 

хангах, их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажлын 

төлөвлөгөө 2021 оны 02 дугаар сарын байдлаар 97.5%-ийн гүйцэтгэлтэй, өвөлжилтийн бэлтгэл 

ханган ажилласан. 

80 114 

2021 оны 8 

дугаар сарын 11-

ний өдөр 46 

дугаар тэмдэглэл 

2021-08-11 

Дугаар 2021_46 

XYII.2.8. Эгийн голын усан 

цахилгаан станцын бүтээн 

байгуулалтын явцыг 

эрчимжүүлэх талаар Засгийн 

газрын хуралдаанд 

танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэхэд. 

Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн хэрэгжилтийн явцын талаар танилцуулгыг 

Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанд  Эгийн голын УЦС төслийн явцын хэрэгжилтийн 

талаар МУ-ын Их хурлын гишүүн Ц.Анандбазартай хамтран холбогдох танилцуулгыг бэлтгэж 

танилцуулсан.  Шинэ сэргэлтийн бодлогыг боловсруулж байгаатай холбоотой байгуулагдсан 

ажлын хэсгээр хэлэлцүүлэх шийдвэрлэсэн.  

100% 

81 115 

2021 оны 8 

дугаар сарын 18-

нs өдөр 47 дугаар 

тэмдэглэл 

2021-08-18 

Дугаар 2021_47 

XIY.6. “Монгол Улсын 

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ 

“Тавантолгой Түлш” ХХК-ийн 

Баруун бүсийн үйлдвэрийн 

сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай 

танилцсан дүнгийн талаар 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав.  

Үүнтэй холбогдуулан 

“Тавантолгой Түлш” ХХК-ийн 

сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэрийн өвөлжилтийн 

бэлтгэл ажлыг хангах ажлын 

хүрээнд дараахь арга хэмжээ 

Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийг “Таван толгой түлш” ХХК-ийн сайжруулсан шахмал 

түлшээр тасралтгүй хангах зорилгоор сайжруулсан шахмал түлшний үндсэн түүхий эд 

(мидлинг), барьцалдуулагчийн нөөц бүрдүүлэлтэд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. 

2021.12.20-ны өдрийн байдлаар Төв аймгийн дундын бүсэд түүхий эд болох мидлинг 215,140.4 

тонн, баруун бүсийн үйлдвэрийн талбайд 123,249.9 тонн, зүүн бүсийн үйлдвэрийн талбайд 

107,689.65 тонн тус тус нөөцлөөд байна. Барьцалдуулагчийг БНХАУ-аас тухай бүрд нь авч 

нөөцлөж байгаа бөгөөд 2021-12-20-ны өдрийн байдлаар нийт 1,727.19 тонн нөөцтэй байна. 

Ойрын өдрүүдэд БНХАУ-ын Жинин хотоос 36 вагон барьцалдуулагч Эрээн хотоос татан авах 

ажиллагаа хийгдсэн.   
100% 



авахыг Засгийн газрын 

холбогдох гишүүд болон албан 

тушаалтанд даалгав:  

Сайжруулсан шахмал түлшний 

түүхий эд (мидлинг) болон 

барьцалдуулагчийн нөөцийг 

шаардлагатай хэмжээгээр 

бүрдүүлэх арга хэмжээ авч 

ажиллахыг Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Зам, тээврийн 

хөгжлийн сайд Л.Халтар, Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 

Г.Ёндон нарт; 
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XIY.6.1. Сайжруулсан шахмал 

түлшний түүхий эд 

барьцалдуулагч болон 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, 

сэлбэг хэрэгслийг Бүгд 

Найрамдах Хятад Ард Улсын 

Эрээн хотоос татаж авах ажлыг 

шуурхай зохион байгуулахыг 

Монгол Улсын Шадар сайд 

С.Амарсайхан, Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Гадаад 

харилцааны сайд Б.Батцэцэг 

нарт; 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021.08.18-ны өдрийн хуралдааны 47 дугаар тэмдэглэлийн 

дагуу “Таван толгой түлш” ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг 

хангах зорилгоор тус компанид нийлүүлэгдэх барьцалдуулагч бодис, тоног төхөөрөмж, бараа 

материалын хилээр саадгүй нэвтрүүлэх хүсэлтийг Улсын онцгой комисс болон Замын-Үүдийн 

боомтын зөвлөл рүү албан бичгээр тухай бүр хүргүүлэн ажиллаж байна.  Барьцалдуулагчийг 

БНХАУ-аас тухай бүрд нь авч нөөцлөж байна. 
100% 

117 

XIY.6.4. “Тавантолгой Түлш” 

ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн 

хувь хэмжээг тодорхой болгох 

ажлыг шуурхай зохион 

байгуулж ажиллахыг Уул 

уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 

Г.Ёндон, Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Төрийн өмчийн 

бодлого, зохицуулалтын газар 

(Б.Цэнгэл) нарт; 

“Таван толгой түлш” ХХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тодорхойлох асуудлыг 

Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж 47 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 

хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан. Засгийн 

газрын 2021 оны 316 тогтоолоор “Таван толгой түлш” ХХК-ийн нийт хувьцааны 51 хувийг 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК, Засгийн газрын эзэмшлийн 49 хувийн хувьцааны төрийн өмчийн 

төлөөллийн 39 хувийг Эрчим хүчний яам, 10 хувийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 

газарт тус тус эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

 

 

100% 

 

82 118 
2021 оны 8 

дугаар сарын 25-

ны өдөр 48 

XYI.5.  Улсын Их Хурлын 2021 

оны 75 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан Улсын Их Хурлын 

“Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, 

түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 02 дугаар 

100% 

 



дугаар тэмдэглэл 

2021-08-25 

Дугаар 2021_48 

2021 оны намрын ээлжит 

чуулганаар хэлэлцэх асуудал 

болон Улсын Их Хурлын 2020 

оны 02 дугаар тогтоолд заасны 

дагуу Монгол Улсын Үндсэн 

хуульд оруулсан нэмэлт, 

өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг 

нийцүүлэх ажлын явцын 

талаар Монгол Улсын сайд, 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газрын дарга Ц.Нямдорж 

Засгийн газрын гишүүдэд 

танилцуулав.   Үүнтэй 

холбогдуулан Улсын Их 

Хурлын тогтоолд заасан 

хуулийн төслүүдийг Хууль 

тогтоомжийн тухай хуульд 

нийцүүлэн боловсруулж, 2021 

оны 9 дүгээр сард багтаан 

Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэх арга хэмжээ 

авахыг Засгийн газрын 

гишүүдэд даалгав. 

тогтоол болон Засгийн газрын 2020 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан ажлын төлөвлөгөөнд 

тус Эрчим хүчний яамнаас хариуцан боловсруулах хуулийн төсөл тусгагдаагүй болно. 

 

83 119 

2021 оны 8 

дугаар сарын 31-

ний өдөр 49 

дүгээр тэмдэглэл 

2021-08-31 

Дугаар 2021_49 

XIII.4.  Монгол Улсын Ерөнхий 

сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Төв 

аймагт ажилласан талаар 

Монгол Улсын сайд, Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын 

дарга Ц.Нямдорж Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан дараахь 

арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэхийг холбогдох 

сайд нарт даалгав:  1. Зуунмод 

хотын эрчим хүчний 2 дахь эх 

үүсвэрийн 110/35/10 

киловольтын   дэд станцыг 

шинээр байгуулах асуудлыг 

судалж, шийдвэрлэх талаар 

 

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр А/143 тоот тушаалаар 

Эрчим хүчний сайдын 2022 оны төсвийн багцад  тусгагдсан XVIII.1.43 “Шинэ нисэх-Зуунмод 

сумыг холбох 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц /Төв, 

Зуунмод сум/” төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын 

хэсэг байгуулагдсан. Монгол Улсын 2022, 2023 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

18,648,600,000.00 төгрөг батлагдсан. Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендерийг цахим системээр 2022 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр зарлаж, нээлтийг 2022 оны 

02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09:40 минутад нээсэн боловч тендерт компаниуд санал 

ирүүлээгүй. Иймээс Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хууль”-ийн 30.4.1-д заасны дагуу Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон 

шалтгааныг судалж, техникийн даалгавар, тендерийн баримт бичгийн агуулгад шаардлагатай 

өөрчлөлт оруулж нээлттэй тендер шалгаруулалтын дахин явуулахаар тендерийн үнэлгээний 

хороо ажиллаж байна. 

100% 



зохих арга хэмжээ авахыг 

Сангийн сайд Б.Жавхлан, 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх нарт; 
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XIII.4.4. БНСУ-ын “Экспорт-

Импорт” банкны зээлийн 

хөрөнгөөр хэрэгжих аймгийн 

төвийн дулаан хангамжийг 

сайжруулах төслийг эхлүүлэх 

талаар холбогдох арга хэмжээ 

авахыг Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд; 

Сумын төвийн төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн системийн ашиглалт, үйлчилгээг 

мэргэжлийн байгууллагад нэгтгэн хариуцуулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх чиг 

үүрэг бүхий Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021.07.01-ний өдрийн 155 дугаар тушаалаар 

ажлын хэсэг байгуулагдан 3 удаагийн хурал уулзалтыг зохион байгуулсан. Ажлын хэсгийн 

төлөвлөгөөнд нийт 5 санал хүргүүлэн, Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран Сумдын 

халаалтын зуухны судалгааг нэгтгэн гаргасан. 10 аймгийн төвд шинээр дулааны станц барих 

төслийн хүрээнд БНСУ-ын зээлээр Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь,  

Завхан, Өвөрхангай, Төв, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн төвийг төвлөрсөн дулаан хангамжид 

шилжүүлэх, шинээр дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих ажлыг хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2021.06.08-ны 

өдөр зарлан, 2021.09.15-ны өдөр нээсэн, үнэлгээний хорооноос Багц 1, 3-ийн тендерт оролцогч 

2 компаниас техникийн шаардлага хангасан тайланг БНСУ-ын Эксимбанкинд хүргүүлж, 

санхүүгийн саналыг нээж гэрээний хэлэлцээр хийх Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.02-

ны өдрийн А/131 дугаартай ажлын хэсгийн тушаалаар 2021.12.27-ны өдөр барилга угсралтын 

ажил хийж гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Багц-2-ын тендерт оролцсон компани техникийн 

шаардлага хангаагүй тул Уг тендерээс татгалзах, тендерийг дахин зарлах тухай албан 

хүсэлтийг ЭХЯ-ны ТНБД-ын 2021.10.15-ны өдрийн в/3684 дугаартай албан бичгээр “Экспорт-

Импорт” банканд хүргүүлсэн. Банкнаас дараагийн тендерийг зохион байгуулах зөвшөөрлийг 

2021.11.10-ны өдөр MON-221/2594 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тул Үнэлгээний хороо 

2021.11.11-ний өдөр хуралдаж, холбогдох шийдвэрийг гаргаж тендерийг дахин 45 хоногоор 

2021.11.25-ны өдөр зарлан 2022.01.25-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерийн үнэлгээний ажил 

хийгдэж байна.   

    100% 

84 121 

2021 оны 9 

дүгээр сарын 15-

ны өдөр 51 

дүгээр тэмдэглэл 

2021-09-15 

Дугаар 2021_51 

IX.4.6. Терминалыг “Өмнөд 

бүсийн цахилгаан түгээх 

сүлжээ” ТӨХК-аас цахилгаан 

эрчим хүчээр хангах тооцоо, 

судалгааг хийж, холбогдох 

арга хэмжээг авахыг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэхэд 

даалгав. 

Гашуунсухайт хилийн боомтыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах хүрээнд техникийн нөхцөл, 

зургийн даалгавар гаргасан ба шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилсан байдлаар 

3 хувилбараар тооцоо судалгааг гаргасан. 

1. 1. 10 кВ-ын кабель шугам, 10/0.4 кВ-ын 630 кВА чадалтай дэд станц барих ажил – 90 

сая төгрөг /БНХАУ-тай урьдчилан зөвшилцөх шаардлагатай/ 

2. Хайрхан багт баригдаж буй 35/10 кВ-ын дэд станцаас 10 кВ-ын агаарын шугам, 10/0.4 

кВ-ын 630 кВА чадалтай дэд станц барих ажил - 420 сая төгрөг 

3. 220/110/35 кВ-ын “Оюутолгой” дэд станцаас тэжээлтэй “Тавантолгой-Гашуун сухайт” 

чиглэлийн шинээр баригдаж буй төмөр замын 35 кВ-ын агаарын шугам, “Гашуунсухайт” 

өртөөний 35/10 кВ-ын дэд станцаас 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/0.4 

кВ-ын 630 кВА чадалтай дэд станц барих ажил - 720 сая төгрөг 

 

 

100% 
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X.3. Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлж 

байгаа төсөл, арга хэмжээний 

гүйцэтгэл болон 

санхүүжилтийн төрийн сан 

дахь гүйлгээний явц байдлын 

талаар Сангийн сайд 

Б.Жавхлан Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан дараахь 

арга хэмжээ авахыг холбогдох 

албан тушаалтанд даалгав:    

1.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 

гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулалт болон санхүүжилтийг Сангийн яамнаас орж ирсэн 

даруйд гүйцэтгэгч нарт олгож ажилласан. 

2. Эрчим хүчний яамны төрийн сангийн гүйлгээний гүйцэтгэлд 2021 онд зөрчил дутагдал 

илрээгүй. 

4.Засгийн газрын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах 

журам”-д заасан хатуу баримтлан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн гүйлгээг 

шилжүүлэн ажилласан.  

 

100% 

85 123 

2021 оны 9 

дүгээр сарын 22-

ны өдөр 52 

дугаар тэмдэглэл 

2021-09-22 

Дугаар 2021_52 

IX.7. Бүгд Найрамдах Хятад 

Ард Улсын хөнгөлөлттэй 

зээлээр хэрэгжиж байгаа 

“Улаанбаатар хотын төв 

цэвэрлэх байгууламжийг 

шинээр барих төсөл”-ийн 

барилга угсралтын ажлын 

явцын талаар Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Б.Мөнхбаатар Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан 

“Улаанбаатар хотын шинэ төв 

цэвэрлэх байгууламжийн 

цахилгаан хангамжийн 

тэжээлийн “Цэвэрлэх” дэд 

станцыг барих санхүүжилтийн 

асуудлыг судалж, шийдвэрлэх 

арга хэмжээ авахыг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэхэд,  

Барилга хот байгуулалтын яамны “Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих” төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжийн 2021.08.20-ны өдрийн 83/21 тоот албан хүсэлт, Эрчим хүчний яамны 

2020.11.23-ны өдрийн 80/2020/87 тоот техникийн нөхцөлийн дагуу “Улаанбаатар хотын 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутагт шинээр баригдаж буй төв цэвэрлэх 

байгууламжийн цахилгаан хангамжийн ажлын 2021.09.02-ны өдрийн 2021/Ц-51 тоот зураг 

төсөл боловсруулах ажлын даалгаврыг боловсруулан хүргүүлсэн. 

 “Цэвэрлэх” дэд станцыг барих санхүүжилтийг Эрчим хүчний сайдын 2022 төсвийн төсөлд 

тусгуулах тухай саналыг а/2815 тоот бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловч 2022 оны 

төсөвт батлагдаагүй.  

 

 

 

70% 

86 124 

2021 оны 10 

дугаар сарын 6-

ны өдөр 54 

дүгээр тэмдэглэл 

2021-10-06 

Дугаар 2021_54 

XIII.2.2. “Тавантолгой түлш” 

ХХК-ийн хувьцаа 

эзэмшигчийн асуудлыг 

өөрчлөх талаар санал 

боловсруулж 2021 оны 10 

дугаар сард багтаан Засгийн 

газрын хуралдаанаар 

Засгийн газрын 2021 оны 316 тогтоолоор “Таван толгой түлш” ХХК-ийн нийт хувьцааны 51 

хувийг “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК, Засгийн газрын эзэмшлийн 49 хувийн хувьцааны төрийн 

өмчийн төлөөллийн 39 хувийг Эрчим хүчний яам, 10 хувийг Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газарт тус тус эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

 

100% 

 



хэлэлцүүлэхийг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Уул уурхай, 

хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, 

Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газар 

(Б.Цэнгэл)-т; 
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XIII.2.3. “Тавантолгой түлш” 

ХХК-ийн тогтвортой үйл 

ажиллагааг хангахад 

шаардлагатай хөрөнгө, 

компанийн ажиллагчдын 

нийгмийн даатгалын шимтгэл 

болон хүн амын орлогын албан 

татвар, цахилгааны өр 

төлбөрийг шийдвэрлэх талаар 

санал боловсруулж 

шийдвэрлэхийг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Сангийн сайд 

Б.Жавхлан нарт; 

“Таван толгой түлш” ХХК-ийн нийгмийн даатгалын хуримтлагдсан өр төлбөрийг шийдвэрлэх 

зорилгоор Засгийн тогтоолын төсөл боловсруулан яамдаас санал авч, Засгийн газрын 

хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т хүргүүсэн. 

70% 
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XIII.2. Сайжруулсан шахмал 

түлш үйлдвэрлэхэд 

шаардлагатай түүхий эд болох 

мидлинг нийлүүлж байгаа аж 

ахуйн нэгжүүдийг агаарын 

бохирдлын төлбөрөөс 

чөлөөлөх эсвэл хөнгөлөх 

асуудлаар санал боловсруулж 

Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэхийг Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын сайд 

Н.Уртнасан, Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Сангийн сайд 

Б.Жавхлан нарт; 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.05.27-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газрын 2012 оны 

139 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Түүхий нүүрс олборлодог аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

агаарын бохирдлын төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-д сайжруулсан шахмал 

түлш үйлдвэрлэхэд шаардагдах мидлингийг нийлүүлж байгаа аж нэгж байгууллагыг 

оруулахаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. Журамд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Засгийн 

газрын 2012 оны 227 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Агаарын бохирдлын төлбөрөөс 

бүрэн чөлөөлөх аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн 

газрын тогтоолын төслийг боловсруулан 2021.12.10-ны өдрийн а/4401 албан бичгээр ЗГХЭГ-т 

хүргүүлсэн.  

100% 

87 127 

2021 оны 10 

дугаар сарын 13-

ны өдөр 55 

дугаар тэмдэглэл 

2021-10-13 

Дугаар 2021_55 

II.. Энэ тогтоолоор хүчингүй 

болсонд тооцсон болон 

Засгийн газрын тогтоолоор 

батлагдсан дараахь бодлого, 

төлөвлөлтийн баримт бичгийн 

хэрэгжилтэд хяналт-

Тус тэмдэглэлээр хүчингүй болсонд тооцсон тогтоолуудад Эрчим хүчний яамны чиг үүрэгт 

хамаарах бодлого, төлөвлөлтийн баримт байхгүй байна. 

 

 

100% 



шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 

дунд хугацааны хөгжлийн 

зорилтот хөтөлбөр, салбарын 

бусад баримт бичигт 

уялдуулан тусгах замаар 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, 

түүний удирдлагын тухай 

хуульд нийцүүлэх арга 

хэмжээг       2022 оны 3 дугаар 

сард багтаан авч 

хэрэгжүүлэхийг Засгийн 

газрын гишүүдэд үүрэг болгов.  
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IY.3. “Тавантолгой түлш” 

ХХК-ийг цаашид үр ашигтай, 

бизнесийн зарчмаар ажиллах 

нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 

чиглэсэн бизнесийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулан танилцуулахыг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх, Төрийн өмчийн 

бодлого, зохицуулалтын газар 

(Б.Цэнгэл), “Эрдэнэс-

Тавантолгой” ХК-ийн 

гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуяг 

нарт даалгав. 

“Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн төлөөлөлтэй 2021.11.25-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж 

“Таван толгой түлш” ХХК-ийн талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээтэй танилцсан. 

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-иас бизнес төлөвлөгөө, үндсэн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, 

санхүү худалдан авалтын чиглэлээр гэсэн 3 ажлын хэсэг байгуулагдан цаашид авах арга 

хэмжээний талаар судалгаа, тооцоо хийж санал боловсруулахаар холбогдох арга хэмжээг авч 

ажилласан.  

2022.01.19-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд Тавантолгой түлш компанийн өнөөгийн 

байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцүүлж, 5 дугаар тэмдэглэлээр сайжруулсан 

шахмал түлшний чанарыг сайжруулж, стандартыг боловсруулах чиглэл өгөгдсөний дагуу 

судалгааны ажлыг хийж байна. 

70% 
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IY.4. “Тавантолгой түлш” 

ХХК-д Эрчим хүчний яамны 

хэрэгжүүлж байгаа төлөөллийн 

хувийг нийслэлд шилжүүлэх 

асуудлыг судалж, саналаа 

танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Төрийн 

өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газар 

(Б.Цэнгэл), Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын Захирагч Д.Сумъяабазар 

нарт даалгав. 

2021.12.09-ний өдөр “Таван толгой түлш” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион 

байгуулагдсан. Төрийн болон өмчийн тухай хуулийн дагуу холбогдох судалгааг хийж, санал 

боловсруулсан. Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59,1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15-

д заасны дагуу “Тавантолгой түлш” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан 

хуралдуулах шаардлагын дагуу тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2022 

оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдуулахаар саналыг хүргүүлсэн. Засгийн газрын тогтоол 

болон УИХ-ын тогтоолын төсөл, танилцуулгыг бэлтгэн ажиллаж байна. 

30% 



130 

XY.9.2. Улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд 

шинээр хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөсөн төсөл, арга 

хэмжээний эрх шилжүүлэх 

болон худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулж батлуулах 

асуудлыг ирэх оны төсөв 

батлагдсан даруйд 

шийдвэрлүүлж, холбогдох 

байгууллагад хүргүүлэх, 

худалдан авах ажиллагааны 

гүйцэтгэгчийг сонгох тендер 

шалгаруулалтыг зарлаж 2022 

оны 4 дүгээр сарын 1-ний 

өдрийн дотор зохион байгуулж 

дууссан байхаар тооцож, 

бэлтгэл хангахыг бүх шатны 

төсвийн захирагч нарт даалгав; 

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль 2021.11.12-ны өдөр батлагдсантай холбогдуулан 

Эрчим хүчний сайдын 2021.11.25-ны өдрийн А/238 дугаар тушаалаар “Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлан, худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем /tender.gov.mn/-д оруулан Сангийн яаманд цахим системээр 

хүргүүлэн баталгаажуулж, нийтэлсэн.  

Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2021.12.01-ний өдрийн 359 дүгээр тогтоолоор “Монгол 

Улсын 2022 оны төсвийн хөрөнгөөр Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэх 

төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Монгол Улсын 2022 оны төсвийн 

хөрөнгөөр аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 

2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсны дагуу Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт 8 

төсөл, арга хэмжээ, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 20 төсөл, арга хэмжээний эрхийг 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем /tender.gov.mn/-ээр тус тус 2021.12.10-ны өдөр 

шилжүүлсэн.  

100% 
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XY.12. Тавантолгой дулааны 

цахилгаан станц төслийн 

явцын талаар Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан 

Тавантолгой дулааны 

цахилгаан станц төслийн 

барилга угсралтын ажлын 

гүйцэтгэгчийн сонгон 

шалгаруулалтыг зохих журмын 

хүрээнд шуурхай зохион 

байгуулж, төслийн 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

ажилд хяналт тавихыг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэхэд 

даалгав. 

“Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” төслийн  Техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, 

Техник, эдийн засгийн үндэслэл, Байгаль орчны үнэлгээ, холбогдох газрын зөвшөөрөл, 

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын зураг төсөв зэрэг холбогдох баримт 

бичгүүдийг боловсруулан олон улсын нээлттэй тендер сонгон шалгаруулалтыг 2021.10.21-ний 

өдөр зарлаж, шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллав. 2022 оны 01 дүгээр 

сарын 19-ний өдөр нээх байсан боловч Ковид-19 цар тахал, Азийн орнуудын шинэ жилийн 

олон хоногийн амралт зэрэг нөлөөллөөс тендер сонирхогч 3 компаниас  тендерийн хугацааг 

сунгах хүсэлт ирүүлсэний дагуу тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрийг үндэслэн 

Захиалагч 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл сунгасан. 

100% 
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XY.13.6. “Худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем”-д 

Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулсан “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Завхан, 

Улиастай сум, 21 дүгээр зуун хороолол/, “Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим 
100% 



худалдан авах ажиллагааны үр 

дүн, гэрээ, гэрээний 

биелэлтийг тухай бүр 

байршуулж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэхийг 

худалдан авах ажиллагаа 

зохион байгуулдаг бүх 

байгууллагын удирдлагад; 

хүчээр хангах шугам, дэд станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 8, 13, 16 дугаар хороо/”, 

“Аймгийн төвийн 220/110/35 кВ "Мандал" дэд станцын өргөтгөлийн ажил /Дундговь, 

Сайнцагаан сум/”, “Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэр байгуулах /Ховд/” төсөл, арга хэмжээнүүдийн худалдан авах ажиллагааны үр дүнг 

тухай бүр цахим системд байршуулсан. Мөн шилэн дансны цахим системд тендерийн ерөнхий 

мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээллийг хуулийн хугацаанд тухай бүр байршуулж 

ажилласан. 

88 133 

2021 оны 10 

дугаар сарын 20-

ны өдөр 56 

дугаар тэмдэглэл 

2021-10-20 

Дугаар 2021_56 

YIII.10. “Тавантолгой дулааны 

цахилгаан станц” төслийн 

хэрэгжилтийн явцын талаар 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан 

“Тавантолгой дулааны 

цахилгаан станц” төслийн 

барилга угсралтын ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах ажлыг зохион 

байгуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэхэд даалгав. 

“Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” төслийн  Техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, 

Техник, эдийн засгийн үндэслэл, Байгаль орчны үнэлгээ, холбогдох газрын зөвшөөрөл, 

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын зураг төсөв зэрэг холбогдох баримт 

бичгүүдийг боловсруулан олон улсын нээлттэй тендер сонгон шалгаруулалтыг 2021.10.21-ний 

өдөр зарласан. 2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр нээх байсан боловч Ковид-19 цар тахал, 

Азийн орнуудын шинэ жилийн олон хоногийн амралт зэрэг нөлөөллөөс тендер сонирхогч 3 

компаниас  тендерийн хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэний дагуу тендерийн үнэлгээний 

хорооны шийдвэрийг үндэслэн Захиалагч 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл 

сунгасан. 

100% 

89 134 

2021 оны 11 

дүгээр сарын 3-

ны өдөр 58 

дугаар тэмдэглэл 

2021-11-03 

Дугаар 2021_58 

XII.6.4. Эрчим хүчний үнэ 

тарифыг 2022 оны 6 дугаар 

сарын 1 хүртэл нэмэгдүүлэхгүй 

байх, эрчим хүчний 

үйлдвэрүүдийн зээлийг хямд эх 

үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх 

талаар судалж, шаардлагатай 

арга хэмжээ авахыг Эрчим 

хүчний сайд Н.Тавинбэхэд; 

Тус тэмдэглэлийн дагуу Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь цахилгаан, дулааны үнэ тарифыг 

нэмэгдүүлэхтэй холбоотой тооцоо судалгаа хийж, шийдвэрийн төслүүдийг боловсруулан 

байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу олон нийтээс 

санал авч байсныг зогсоож, холбогдох шийдвэрийг хойшлуулаад байна. Эрчим хүчний 

салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын хуримтлагдсан өрийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлэхээр Сангийн сайд болон Хүнс, Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдад 

2021.11.16-ны өдрийн а/4101 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. Мөн “ДЦС-4” ТӨХК-ийн 

“Турбоагрегат №1-4-ийн шинэчлэл төсөл”-ийн үндсэн зээл, зээлийн хүүгийн төлбөрийн хүүг 

боломжит хэмжээгээр бууруулах, төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн төлбөрт  нэмэгдүүлсэн 

хүүг тооцохгүй байх, мөн зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж хойшлуулах 

саналыг 2021.11.23-ны өдрийн в/4170 тоот албан бичгээр Монгол Улсын Хөгжлийн банканд 

хүргүүлсэн. 

100% 

90 135 

2021 оны 11 

дүгээр сарын 10-

ны өдөр 59 

дүгээр тэмдэглэл 

XIII.4.3. Улаанбаатар хотын 

ДЦС-3-ын өргөтгөл, 

шинэчлэлийн төслийг 

хэрэгжүүлэх техник, эдийн 

засгийн үндэслэлийг 

МУЗГ-ын 2021.01.13-ны өдрийн хуралдааны 03 дугаар тэмдэглэлийн дагуу Эрчим хүчний 

сайдын 2021 оны А/78 дугаар тушаалаар ДЦС-3-ийн өргөтгөлийн төслийн санхүүжилтийн 

талаар ОХУ-ын талтай хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг Эрчим 

хүчний дэд сайдаар ахлуулан байгуулсан. ОХУ-ын талаас мөн Эрчим хүчний орлогч сайдаар 

ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан хамтран ажиллаж байна. “ДЦС-3” ТӨХК-ийг шинэчлэх 

100% 
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боловсруулах ажлыг дуусгаж, 

Оросын Холбооны Улсын 

экспортын зээлээр 

хэрэгжүүлэхээр оросын талтай 

тохирохыг Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд; 

төслийн талаар хамтран ажиллах санамж бичгийг “ДЦС-3” ТӨХК болон ОХУ-ын “Интер РАО-

Экспорт” ХХК хооронд 2021.07.09-ний өдөр байгуулсан.  
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XIII.5. Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрээр дамжуулан Оросын 

Холбооны Улсаас Бүгд 

Найрамдах Хятад Ард Улс руу 

байгалийн хий нийлүүлэх 

хоолой барих төслийн явцын 

талаар Монгол Улсын Шадар 

сайд С.Амарсайхан Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.  

1. Үүнтэй холбогдуулан уг 

төслийн талаар дараахь арга 

хэмжээ авч ажиллахыг 

холбогдох сайд нарт даалгав:      

1.1. Байгалийн хий нийлүүлэх 

хоолой барих төслийн 

хэрэгжилтийг улам 

эрчимжүүлж ажиллахыг 

Монгол Улсын Шадар сайд 

С.Амарсайхан, Сангийн сайд 

Б.Жавхлан, Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Б.Мөнхбаатар, Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Уул уурхай, 

хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон 

нарт; 1.2. Байгалийн хий 

нийлүүлэх магистраль 

шугамнаас Монгол Улс өөрийн 

дотоодын хийн хэргэлгээгээ 

авах эсэх асуудлыг Үндэсний 

аюулгүй байдлын зөвлөлийн 

хуралдаанаар дахин 

хэлэлцүүлж, 

шийдвэрлүүлэхийг Монгол 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан ОХУ-аас БНХАУ-руу Байгалийн хий нийлүүлэх 

магистраль шугамаас салбарлан дотоодын хийн хэрэглээг хангах эсэх талаар дүгнэлт гаргах 

үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу төрийн болон бус 

байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан тушаалын төсөл боловсруулан батлуулахаар ажиллаж 

байна. Мөн Монгол Улсын байгалийн хийн нийт хэрэглээг урьдчилсан байдлаар тооцож, хот 

суурин газруудад хийн хуваарилах байгууламжуудыг “Газопровод Союз Восток” ХХК-ийн 

хийж гүйцэтгэж буй техник, эдийн засгийн үндэслэл,  зураг төсөлд тусгуулах саналыг Монгол 

Улсын Шадар сайдад 2021.11.25-ны өдрийн  а/4223 албан тоотоор хүргүүлсэн.  

Байгалийн хий нийлүүлэх хоолой барих төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах талаар 

МУЗГ-аас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу “Эрдэнэс газ” төслийн нэгж, “Газпром” нээлттэй 

хувьцаат нийгэмлэг 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай тусгай зориулалтын компани болох 

“Газопровод Союз Восток” ХХК-ийг холбогдох шаардлагатай мэдээллээр тухай бүр ханган, 

суурь судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн 

бодлого”-ын үйл ажиллагааны эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.1 дэхь 

заалтад Монгол Улсын хийн хэрэглээний хэрэгцээг, хий хуваарилах байгууламжуудын хүчин 

чадал, байршил, дэд бүтэц, логистикийн терминалуудын судалгааг хийж, бэлтгэл ажлыг хийж 

гүйцэтгэхээр тусгадсан. 

 

30% 



Улсын Шадар сайд 

С.Амарсайхан, Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх нарт;  
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2021 оны 11 

дүгээр сарын 17-

ны өдөр 60 

дугаар тэмдэглэл 

2021-11-17 

Дугаар 2021_60 

ХIII.1.  Монгол Улсын Ерөнхий 

сайдын 2021 оны 01 дүгээр 

албан даалгаварт тусгагдсаны 

дагуу Нийслэл Улаанбаатар 

хотод хог, хаягдал 

боловсруулах үйлдвэр барих 

төслийн судалгааны талаар 

Монгол Улсын сайд, Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын 

дарга Ц.Нямдорж Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан Нийслэл 

Улаанбаатар хотод хог шатааж 

эрчим хүч гаргах үйлдвэр 

байгуулах төслийн урьдчилсан 

судалгаа, шаардагдах 

хөрөнгийн эх үүсвэр, 

хэрэгжүүлэх боломжит 

бүтцийг тодорхойлох үүрэг 

бүхий хамтарсан Ажлын хэсэг 

байгуулах, ажлын дүнг 2021 

оны 12 дугаар сард багтаан 

Засгийн газрын хуралдаанд 

танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч 

Д.Сумъяабазарт, дээрх үйл 

ажиллагаанд холбогдох чиг 

үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлж, 

хамтран ажиллахыг Сангийн 

сайд Б.Жавхлан, Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын сайд 

Н.Уртнасан, Боловсрол, 

шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-

Амгалан нарт тус тус даалгав. 

 Нийслэл Улаанбаатар хотод хог шатааж эрчим хүч гаргах үйлдвэр байгуулах төслийн 

урьдчилсан судалгаа, шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр, хэрэгжүүлэх боломжит бүтцийг 

тодорхойлох үүрэг бүхий хамтарсан Ажлын хэсгийг НЗДТГ хариуцан хэрэгжүүлэхээр болсон 

бөгөөд тус ажлын хэсэгт ЭХЯ-аас Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга Г.Энхтүвшинг 

ажиллуулах саналыг хүргүүлсэн. ЭХЯ нь хог, хаягдал боловсруулах үйлдвэр барих асуудлаар 

өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд дараах ажлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Үүнд: 

 Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр байгуулах асуудлаар Эрчим хүчний яамны дэргэдэх 

Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар “Эрэл” ХХК, “Три эс солюшн” ХХК, 

“Нааново грин энержи Монголиа” ХХК, “Кей Эм Инфра корпораци” ХХК-иуд боловсруулсан 

техник, эдийн засгийн үндэслэлээ хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Эрчим хүчний зохицуулах 

хороогоор “Эрэл” ХХК 15 МВт-ын хүчин чадалттай станц байгуулах ба 2015 онд цахилгаан 

эрчим хүчний тарифыг 30 жилээр 13.5 ам*цент/кВт.ц, дулааны эрчим хүчний тарифыг 

дундажаар 37 ам.доллар/Гкал, “Три эс солюшн” ХХК 15.4 МВт суурилагдсан хүчин чадалтай 

цахилгаанын тариф 2020.02.13-ны өдөр 110 дугаар тогтоолоор 9.8 ам*центээр тус тус 

батлуулсан байна. 

“Нааново грин энержи Монголиа” ХХК нь ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн 2020.01.09-ний өдрийн хурлаар 

14 МВт суурилагдсан хүчин чадалтай цахилгаан станц ТЭЗҮ-ийг батлуулсан. Цахилгаан эрчим 

хүчний тарифыг ТЭЗҮ-ээр 13-15 ам.центээр төлөвлөсөн, ЭХЗХ-оос эрчим хүчний барилга 

байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авах шатанд байна. 

“Кей Эм Инфра корпораци” ХХК нь 15.4 МВт-ын хог боловсруулах цахилгаан станц төслийн 

ТЭЗҮ-ийг ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн 2021.10.08-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжүүлсэн. 

 Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2021.10.29-ний а/3863 албан бичгээр “Кей Эм Инфра 

корпораци” ХХК-нд Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороонд 15.4МВт-ын 

хүчин чадалтай хог хаягдлыг эрчим хүч болгон хувиргах цахилгаан станц барих тусгай 

зөвшөөрлийг олгох саналыг хүргүүлсэн. Мөн “Кей Эм Инфра корпораци” ХХК-иас 2021.12.13-

ны өдрийн 01/75 тоотоор уг төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг хүсэх тухай албан тоот 

ирүүлснийг судлан Улаанбаатар хотын ерөхний менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны 

дарга Д.Ганболдод албан тоот хүргүүлсэн.  

100% 
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ХIII.5.1. Барилгын гол нэр 

төрлийн материал болох хар 

төмөрлөг, цементийн 

үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 

эрчим хүчний хөнгөлөлтөд 

хамруулах боломжийг судлан, 

шаардлагатай арга хэмжээ авч 

ажиллахыг Барилга, хот 

байгуулалтын сайд 

Б.Мөнхбаатар, Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Сангийн сайд 

Б.Жавхлан нарт; 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.12.13-ны өдрийн “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын 

цар тахлын үед айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх зарим арга хэмжээний 

тухай” 211 дүгээр тогтоолын дагуу айл өрхийн болон зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уур  хэрэглэсний төлбөрийг 2020.12.01-ний өдрөөс 

тооцож 2021.07.01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд төрөөс хариуцан төлөхөөр шийдвэрлэсэнтэй 

холбогдуулан арматур, цементийн үйлдвэрийн цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уур 

хэрэглэсний төлбөр, цэвэр, бохир усны үйлчилгээний төлбөр болон энгийн хог хаягдлын 

үйлчилгээний хураамжийг 2021.04.01-ний өдрөөс тооцож 2021.07.01-ний өдрийг хүртэл 

хугацаанд төрөөс хариуцан төлөхөөр  дээр дурдсан тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар 

Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгын хамт санал авахаар яамдуудад албан бичиг 

хүргүүлсэн боловч дэмжигдээгүй болно. 

100% 
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2021 оны 11 

дүгээр сарын 24-

ний өдөр 61 

дүгээр тэмдэглэл 
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ХI.3.4. Коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/-ын цар тахлын 

үед эрчим хүчний салбарын 

үйлдвэр, компаниудын 

санхүүгийн тогтвортой 

байдлыг хангах, тасралтгүй, 

найдвартай ажиллагааг 

бүрдүүлэх зорилгоор 

Хөгжлийн банкны зээлийн 

үндсэн болон хүүгийн 

төлбөрийг хэрэглэгчийн 

тарифыг нэмэгдүүлэх хүртэл 

хугацаанд хойшлуулах, 

гадаадын зээлээр хэрэгжсэн 

төслүүдийн дамжуулан зээлдэх 

гэрээний зээл, зээлийн хүүгийн 

төлбөрөөс чөлөөлөх, эрчим 

хүчний үйлдвэр, компаниудад 

олгох татаасыг нэмэгдүүлэх 

асуудлаар санал боловсруулж, 

Засгийн газрын хуралдаанд 

танилцуулахыг Сангийн сайд 

Б.Жавхлан, Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх нарт; 

Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, 

компаниудын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг 

бүрдүүлэх зорилгоор Хөгжлийн банкны зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг 

хэрэглэгчийн тарифыг нэмэгдүүлэх хүртэл хугацаанд хойшлуулах, гадаадын зээлээр 

хэрэгжсэн төслүүдийн дамжуулан зээлдэх гэрээний зээл, зээлийн хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлөх, 

эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад олгох татаасыг нэмэгдүүлэх асуудлаар санал 

боловсруулж, Эрчим хүчний зохицуулах хороо болон Сангийн яамтай хамтран ажиллаж байна. 

 Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх, 

инфляцийн түвшинг тогтвортой байлгах үүднээс эрчим хүчний гол эх үүсвэр үйлдвэрлэгч 

“Дулааны дөрөв дүгээр цахилгаан станц” ТӨХК-ийн “Турбоагрегат №1-4-ийн шинэчлэл” 

төслийн үндсэн зээл, зээлийн хүүгийн төлбөрийн дараах асуудлуудыг Монгол Улсын 

Хөгжлийн банк судлан дэмжиж ажиллаж байна Үүнд: 

1. “Турбоагрегат №1-4-ийн шинэчлэл” төслийн зээлийг еврогийн өнөөдрийн ханшаар 

төгрөгт хөрвүүлж, зээлийн хүүг боломжит хэмжээгээр бууруулан тооцох; 

2. Зээлийн үндсэн төлбөрийг 2023 он хүртэл, зээл төлж дуусах хугацааг 2028 он хүртэл 

тус тус хойшлуулан одоогийн мөрдөгдөж буй зээлийн гэрээний эргэн төлөлтийн 

хуваарийн дагуу төлөх төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн төлбөрт нэмэгдүүлсэн хүүг тооцохгүй 

байх; 

3. Зээлийн гэрээний эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлөх 2021, 2022 онд хүүгийн 

төлбөрийг хойшлуулж хүүгийн төлбөрийг 2023 оноос төлөхөөр эргэн төлөлтийн 

хуваарийг шинэчлэх талаар Сайдын 2021.12.13-ны өдрийн а/4414 дугаартай албан 

бичгээр Монгол банкинд болон МУХБ-ны ТУЗ-д 2022.01.14-ний а/196 албан бичгээр 

хандсан. 

100 
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2021 оны 12 

дугаар сарын 1-

ХI.4. 1. Улаанбаатар-Дундговь-

Цогтцэций чиглэлийн улсын 

 

 
100% 



ний өдөр 62 

дугаар тэмдэглэл 

2021-12-01 

Дугаар 2021_62 

чанартай авто замын 

ашиглалтын болон 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах ажлын хүрээнд замын 

хучилтад үүссэн эвдрэлийг 

засварлахад шаардлагатай 

зардлыг тооцож, 

санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 

шийдвэрлэх саналаа Засгийн 

газарт танилцуулахыг Зам, 

тээврийн хөгжлийн сайд 

Л.Халтар, Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх нарт;  

Таван толгой түлш” ХХК-д өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу түхий эд /мидлинг/-ийг стандартын 

даацтай автомашинаар тээвэр хийж байна. Автозамын хучилтад үүссэн эвдрэлийг засварлах 

ажлын чиг үүргийн хүрээнд ЗТХЯ хариуцан ажиллаж байна. 
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ХI.4.3. “Тавантолгой түлш” 

ХХК-ийн сайжруулсан 

түлшний үйлдвэрүүдийн 

өнөөгийн нөхцөл байдал, 

цаашид авах арга хэмжээний 

талаар санал боловсруулж 

Засгийн газрын хуралдаанд 

танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэхэд; 

 Таван толгой түлш” ХХК-ийн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэл, нөөц, борлуулалт, 

баруун бүсийн 1-р үйлдвэрийн засварын ажлын явц, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

талаар танилцуулга боловсруулан Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 

хуралдаанаар танилцуулав.  

100% 
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ХI.4.4. Засгийн газрын 2020 

оны 211, 2021 оны 207 дугаар 

тогтоолоор шийдвэрлэсэн 

сайжруулсан шахмал түлшний 

үнийн хөнгөлөлтийн тооцоог 

гаргаж, түүнийг хэрхэн 

санхүүжүүлэх талаар санал 

боловсруулж Засгийн газрын 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг 

Сангийн сайд Б.Жавхлан, 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэх нарт. 

Засгийн газрын 2020 оны 200 дугаар тогтоолын дагуу 2022.04.01-ний өдрийг хүртэлх 

хугацаанд хөнгөлөлттэй үнээр олгосон сайжруулсан шахмал түлшний үнийн зөрүүг 

гүйцэтгэлээр тооцон “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-иас нөхөн санхүүжүүлж байна. 

100% 

94 143 

2021 оны 12 

дугаар сарын 8-

ны өдөр 63 

дугаар тэмдэглэл 

ХY.5. Агаарын бохирдлыг 

бууруулах зарим арга 

хэмжээний талаар Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын сайд 

Н.Уртнасан Засгийн газрын 

Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороон даргын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар 

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 

нэгжүүдэд ашиглагдаж буй халаалтын зуух, гэр хорооллын ахуйн хэрэглээний зуух, 

сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэлийн технологи, түүхий эд, барьцалдуулагчийн 

чанарт хяналт шалгалт хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ажлын хэсэг нам 

30% 



2021-12-08 

Дугаар 2021_63 

гишүүдэд танилцуулав.  

Үүнтэй холбогдуулан дараахь 

арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэхийг холбогдох 

албан тушаалтанд даалгав:  1. 

Агаар бохирдуулах эх үүсвэр 

тус бүрээс агаарт ялгарах 

бохирдуулагч бодисын 

хаягдлын талаар судалж, 

агаарын бохирдолд эзлэх 

хувийг тодорхойлсон дүнг 

Засгийн газрын хуралдаанд 

танилцуулахыг Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын сайд 

Н.Уртнасан, Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх,  

даралтын зуух, ахуйн зуухнаас агаарт ялгарах бохирдлын хувь хэмжээг судалж, дүн 

шинжилгээ хийх, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандандартуудыг дахин хянаж, дүгнэлт 

гаргаж, санал, зөвлөмж боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх байна.  

Мөн сайжруулсан шахмал түлшний чанар стандартыг сайжруулах зорилгоор 2022 оны 02 

дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн "Таван толгой түлш" ХХК-д туршилт, судалгааны ажлыг 

эхлүүлсэн бөгөөд эхний ээлжинд Тавантолгойн баяжуулсан нүүрсийг ашиглан шахмал түлш 

үйлдвэрлэх судалгааг хийж байна. Тус судалгаанд баяжуулсан нүүрсийг 100%-иар, 

баяжуулсан нүүрс 50% болон мидлинг 50%, баяжуулсан нүүрс 30% мидлинг 70% гэсэн 

орцтойгоор шахмал түлш үйлдвэрлэх судалгааг эхлүүлээд байна. Судалгааны үр дүнгийн нэг 

үзүүлэлтээр агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээг тодорхойлж гаргана.  
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ХY.5.2. 2022 оны 5 дугаар 

сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 

түүхий нүүрс болон хагас 

боловсруулсан нүүрс 

хэрэглэхийг хориглосонтой 

холбогдуулан эрчим хүчний 

тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын усан 

халаалтын зуух, технологийн 

зориулалтын дагуу уур 

үйлдвэрлэн үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын уурын 

зуухны эх үүсвэр тус бүрт авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

талаар судалж, дүнг Засгийн 

газрын хуралдаанд 

танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч 

Д.Сумъяабазар нарт; 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/259 

дугаар тушаалаар “Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа дулаан үйлдвэрлэх, дулаан түгээх, дулааны эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын түлш хангамжийн асуудлаар цаашид авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах” хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдан 

ажиллаж байна. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд дулаан үйлдвэрлэх, дулаан 

түгээх, дулааны эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 73 аж ахуйн 

нэгжийн 182 ширхэг халаалтын зуухны түлш хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

Хийн зуух, уур үйлдвэрлэдэг зуух, зуухны технологийн шийдлийг өөрчлөх шаардлагатай 

зуухны тоо хэмжээг эцэслэн шийдвэрлээгүй байгаа бөгөөд ажлын хэсэг Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яам, Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороотой хамтран ажиллаж байна.   

  

30% 
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ХY.5.3. Нийслэлийн агаарын 

чанарыг сайжруулах бүсэд 

нийслэлийн Налайх дүүргийг 

нэмэхтэй холбогдуулан 2022 

онд “Тавантолгой түлш” ХХК-

ийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, сайжруулсан 

түлшний чанарт технологийн 

шинэчлэл хийх талаар судалж, 

Засгийн газрын хуралдаанд 

танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч 

Д.Сумъяабазар нарт; 

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Налайх дүүргийн гэр хорооллын хэрэглэгчдийг 

2022.02.01-ний өдрөөс эхлэн сайжруулсан шахмал түлшээр хангах бэлтгэл ажлын хүрээнд 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагчийн 2021.10.13-ны өдрийн А/322 болон А/780 тоот хамтарсан тушаал, захирамжаар 

баталсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, бүсэд мөрдөх журам”-д Налайх дүүргийг нэмж 

оруулах хүсэлтийг БОАЖ-ын сайд Д.Уртнасан, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын захирагч Д.Сумъяабазар нарт а/58 тоот албан бичгээр хүргүүлж, мөн зүүн бүсийн 

үйлдвэрийн талбайд шинэ үйлдвэр барих ТЭЗҮ боловсруулах судалгааны ажлыг хийж байна.
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2021 оны 12 

дугаар сарын 14-

ний өдөр 64 

дүгээр тэмдэглэл 

2021-12-14 

Дугаар 2021_64 

ХIY.5.3. Бүх шатны төсөвт 

байгууллага, төрийн болон 

орон нутгийн өмчит, 

тэдгээрийн оролцоотой 

хуулийн этгээдэд хийх хяналт 

шалгалтыг хэвээр 

үргэлжлүүлэхийг төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нар, 

Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газар 

(Б.Цэнгэл)-т тус тус даалгав. 

 

Эрчим хүчний салбарын төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн 

оролцоотой хуулийн этгээдэд хийх хяналт шалгалтыг хэвээр үргэлжлүүлж байна. 2021 онд 

нийт 14 компанид төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийсэн. Мөн Эрчим 

хүчний салбарын төрийн өмчит компани 32, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 3, төсөл хөтөлбөр 

9, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо зэрэг 

нийт 47 байгууллагуудыг хамруулж шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд дотоод 

аудитын хяналт шалгалтыг хийсэн.  

 

100% 
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2021 оны 12 

дугаар сарын 22-

ны өдөр 65 

дугаар тэмдэглэл 

2021-12-22 

Дугаар 2021_65 

ХXIY.2. Шинэ сэргэлтийн 

бодлого болон боомтын 

сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 

хилийн боомтын хөгжлийн 

ерөнхий цогц төлөвлөгөөний 

төслийг Сангийн сайд 

Б.Жавхлан Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав.   

Үүнтэй холбогдуулан Шинэ 

сэргэлтийн бодлогын Эрчим 

хүчний сэргэлтийн ерөнхий 

цогц төлөвлөгөөг боловсруулж 

Хөгжлийн төслүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг эрчим хүчний сайдын 

2022.01.13-ны өдрийн А/37 тушаалаар баталсан. Эрчим хүчний сэргэлтийн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 2022 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор боловсруулж, Засгийн газрын 

хуралдаанд танилцуулах үүргийн дагуу төлөвлөгөөг боловсруулж 2022 оны 02 дугаар сарын 

04-ны өдөр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн.  

Засгийн газрын 2022.02.09-ний өдрийн хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан. 

100% 



танилцуулахыг Эрчим хүчний 

сайд Н.Тавинбэх, даалгав. 

ЗГ-ын албан даалгавар 

97 

148 

Бүтээн 

байгуулалтын 

төсөл, бодлогын 

зарим арга 

хэмжээний 

хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх 

тухай 

2021-09-15 

Дугаар 2021_01 

14.1. 14. Дараахь төсөл, арга 

хэмжээний шийдвэрийн төсөл 

боловсруулж хэлэлцүүлэхийг 

Эрчим хүчний сайд 

Н.Тавинбэхэд:      14.1. 

Тавантолгойн дулааны 

цахилгаан станц барих төслийн 

ТЭЗҮ, холбогдох бусад тооцоо, 

судалгаа, эх үүсвэрийн 

төсөөлөл; 

Тус тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд “Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц” 

төслийн явцын талаар болон ТТДЦС төслийн БУА-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

бэлтгэл ажил хангагдсан талаарх танилцуулгыг бэлтгэж, арга хэмжээний шийдвэрийн төслийг 

боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанд 2 удаа танилцуулж 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн 55 дугаар, 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 56 дугаар тэмдэглэл тус тус 

албажиж гарсан. Тэмдэглэлээр “...төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах ажлыг зохион байгуулахыг...” даалгасны дагуу Олон улсын нээлттэй тендерийг 

2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зарласан. 2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр нээх 

байсан боловч Ковид-19 цар тахал, Азийн орнуудын шинэ жилийн олон хоногийн амралт зэрэг 

нөлөөллөөс тендер сонирхогч 3 компаниас  тендерийн хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэний 

дагуу тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрийг үндэслэн Захиалагч 2022 оны 03 дугаар 

сарын 16-ны өдөр хүртэл сунгасан. 

100% 
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14.2.     14.2. Улаанбаатар хотод 

эрчим хүчний 5 дахь эх үүсвэр 

бий болгох асуудлыг судлан 

тодорхой санал боловсруулах; 

Улаанбаатар хотод эрчим хүчний 5 дахь эх үүсвэрийг Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 

дэд бүтцэд түшиглэж уг станцыг өргөтгөх төсөлтэй уялдуулан шийдвэрлэхээр санал 

боловсруулж шийдвэрлэсэн. 

100% 

150 

14.3.     14.3. Эрдэнэбүрэнгийн 

усан цахилгаан станцын 

барилга угсралтын ажлыг 

шуурхай эхлүүлэх. 

Монгол Улсын Засгийн газарт БНХАУ-ын Засгийн газраас олгож буй 1.0 тэрбум ам.долларын 

хөнгөлөлттэй зээлийн гэрээний дагуу БНХАУ-ын талаас санал болгосон “Чайна CAMC” ХХК 

(China CAMC Engineering Co.,Ltd), “Пауэр Чайна” ХХК (POWERCHINA), “Шанхай 

констракшн групп” ХХК (Shanghai Construction Group) компаний дунд Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-

ын төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион 

байгуулж Тендерийн үнэлгээгээр шаардлага нийцсэн хамгийн сайн тендерээр “Power 

Construction Corporation of China Ltd болон POWERCHINA Chengdu Engineering Corporation 

limited” компанийн түншлэл шалгарч, “Түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр хэрэгжих 

Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын суурилагдсан хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын ажлын 

зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж 

ашиглалтад хүлээлгэн өгөх, уг ажилтай холбогдох аливаа гологдлыг засаж арилгах захиалагч 

гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан 2021.09.17-ны өдрийн ЭХА-14/2021 дугаартай 

гэрээг байгуулсан.  

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021.06.24-ний өдрийн 112 дугаар захирамжаар төслийг 

хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг Эрчим 

хүчний сайдаар ахлуулан байгуулсан. Төслийн барилга угсралтын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу 

2022 оны 04 дүгээр сард эхлүүлнэ. Өнөөдрийн байдлаар ажлын хэсгийн зүгээс төслийг 

хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөний дагуу төслийн нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагад нөхөх олговор олгох, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авах дэд 

ажлын хэсгийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын төлөөллийг оруулан байгуулсан.  

100% 



Тус дэд ажлын хэсэг төслийн нөлөөлөлд өртөж буй айл өрх, Улиаст багийн төв буюу 150 

хүүхдийн бага сургууль, соёлын төв, багийн захиргааны байр, соёлын өвийг нүүлгэн 

шилжүүлэх, усан сангийн талбайд байгаа ногоон байгууламжийг шилжүүлэх, малчдад 

хадлангийн газар олгох, худаг гаргах ажлыг усан цахилгаан станцын барилга угсралтын ажил 

явагдах хугацаанд буюу 2022-2024 онд үе шаттайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөж ажлыг 

эхлүүлээд байна.  

98 151 

Бүтээн 

байгуулалтын 

төсөл, бодлогын 

зарим арга 

хэмжээний 

хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх 

тухай 

2021-09-15 

Дугаар 2021_01 

17. 17. Албан даалгаварт 

тусгагдсан төсөл, арга хэмжээг 

тогтоосон хугацаанд Засгийн 

газрын хуралдаанд 

хэлэлцүүлэхэд онцгой анхаарч 

ажиллахыг Засгийн газрын 

нийт гишүүдэд тус тус үүрэг 

болгосугай. 

“Бүтээн байгуулалтын төсөл, бодлогын зарим арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

тухай” Ерөнхий сайдын 2021.09.15-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгавраар “Тавантолгойн 

дулааны цахилгаан станц”, “Улаанбаатар хотод эрчим хүчний 5 дахь эх үүсвэр бий болгох” 

“Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц” төслүүдийг эрчимжүүлэх үүрэг даалгавар өгөгдсөн. 

“Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц” төслийн гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 

“Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц” төслийн явцын талаар 2021.10.13,20-ны өдрүүдийн 

хуралдаанд танилцуулж 55, 56 дугаар тэмдэглэл гарсан. 56 дугаар тэмдэглэлээр “... төслийн 

барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахыг ...” даалгасны дагуу Олон 

улсын нээлттэй тендерийг 2021.10.21-ний өдөр зарласан. 2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний 

өдөр нээх байсан боловч Ковид-19 цар тахал, Азийн орнуудын шинэ жилийн олон хоногийн 

амралт зэрэг нөлөөллөөс тендер сонирхогч 3 компаниас  тендерийн хугацааг сунгах хүсэлт 

ирүүлсэний дагуу тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрийг үндэслэн Захиалагч 2022 оны 

03 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл сунгасан. “Улаанбаатар хотод эрчим хүчний 5 дахь эх 

үүсвэр бий болгох” асуудлаар мөн 2021.10.20-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, 56 дугаар 

тэмдэглэл гарсан. 

    100% 

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ 

  


