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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН
ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газар.
Нэг. Бодлого төлөвлөлтийн чиглэлээр
Нэг. Эрчим хүчний талаархи хууль тогтоомж, хэтийн болон дунд хугацааны стратеги
төлөвлөгөөг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар
хангах гол зорилтын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:
1.1.
Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулж,
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хамт Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж,
Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 13-ны хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Хуралдаанаас
баримт бичгийн төслийг УИХ-д өргөн барихаар шийдвэрлэсэн. УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын
хорооноос ажлын хэсэг томилсон бөгөөд энэхүү ажлын хэсэгт ажиллаж, УИХ-ын 2015 оны 06
дугаар сарын 19-ний өдрийн чуулганаар “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”-ын
баримт бичгийн төслийг эцэслэн баталсан. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын
баримт бичгийн төсөлд энэхүү бодлого нь урт болон дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрүүдээр
дамжин хэрэгжихээр тусгасан. УИХ-ын тогтоолоор Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны “Эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр”-ийг 2015 онд багтаан
боловсруулан батлах чиглэлийг Засгийн газарт даалгасны дагуу “Эрчим хүчний үндэсний
хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулан, Сайдын зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн
хурлаар хэлэлцүүлж, зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу эрчим хүчний үйлдвэр компани, харьяа
байгууллагуудаас санал авч төсөлд тусган Засгийн газрын хуралдаанд оруулах бэлтгэл ажлын
хүрээнд яамдын санал авахаар хүргүүлээд байна.
1.2.
Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн
танилцуулга, үзэл баримтлалыг боловсруулж, хуулийн төсөлд нийт 5 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион
байгуулсан. Хуулийн төслийг УИХ-ын гишүүн А.Тлейхан нарын гишүүдээр санаачлуулан УИХ-д
өргөн барьж, УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооноос томилсон ажлын хэсэгт ажилласан. 2015
оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэгдэн батлагдсан.
Эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн тушаалаар батлуулав.
1.3.
Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Хууль зүйн сайд,
Эрчим хүчний сайд нараар хамтран батлуулсан. Хуулийн төсөлд яамдаас санал авч саналуудыг
тусган, Засгийн газрын 2015 оны 06 дугаар сарын 15 –ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар
хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн төслийг 2015 оны 08 дугаар
сарын 05-ны өдөр УИХ-д өргөн барьсан ба намрын чуулганы ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн
улмаар 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн чуулганаар батлагдсан.
1.4.
“Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн
төслийг боловсруулан яамдаас санал авч нэгтгэн, Засгийн газрын 2015.04.14-ний өдрийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлсэн. УИХ-ын гишүүн А.Тлейхан нараар санаачлуулан УИХ-д
өргөн барьсан бөгөөд УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороонд УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалангаар
ахлуулсан ажлын хэсэгт 3 удаа хэлэлцүүлэн, УИХ-ын 2015 оны 06 сарын 19-ний өдрийн нэгдсэн
чуулганаар хуулийн төслийг эцэслэн батлагдсан.
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1.4.1.
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд шинээр “дэмжих тариф” гэдэг нэр томьёог
оруулснаар сэргээгдэх эрчим хүчний тарифын татаасыг зүй зохистой хэмжээнд нь олгохуйц
санхүүжилтийн механизмийг бүрдүүлэх, үнэ, тарифийг тогтоохдоо төслийн хөрөнгө оруулалтаа
нөхөх хугацаатай уялдуулах зэрэг нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахаар боловсруулсан.
1.4.2.
Сэргээгдэх эрчим хүчний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар салбарын
хүрээнд хэд хэдэн удаа хэлэлцүүлэг, хурал зохион байгуулсан.
1.4.3.
УИХ-ын гишүүн С.Оюун нарын санаачлан боловсруулсан Гаалийн тариф, гаалийн
татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр сэргээгдэх эрчим хүчний (нар, салхины)
тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслүүд, сэлбэг, үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг импортын гаалийн
болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөхөөр тусгасан. Гаалийн тариф, гаалийн
татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
хуулийн төслүүдийг 2015 оны 09 сарын 14 өдөр өргөн барьсан байна.
1.5.
Монгол улсын Эрчим хүчний яам болон Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний агентлаг
(International Renewable Energy Agency)-ийн хооронд хамтын ажиллагааны хүрээнд “Монгол улсын
сэргээгдэх эрчим хүчний бэлэн байдлын үнэлгээ” (Renewable Readiness Assessment) судалгааны
баримт бичигт санал авах, эцэслэн найруулах зөвлөх багийг тодорхойлон холбогдох уулзалтыг
2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр хийсэн. Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний агентлагын
Ази хариуцсан мэргэжилтэн Ёонг Чинг болон манай талын 20 гаруй эрдэмтэн, судлаачдаас
бүрдсэн бүрэлдэхүүн уг баримт бичигт санал, шүүмж гаргасан. УИХ-ын 2015.06.19-ний өдөр
“Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг соёрхон батлагдсантай холбогдуулан Олон улсын сэргээгдэх
эрчим хүчний агентлаг “Сэргээгдэх эрчим хүчний бэлэн байдлын үнэлгээ”-д тодорхой өөрчлөлт
оруулахаар ажиллаж байна.
1.6.
Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн “Бага орлоготой орнуудын сэргээгдэх эрчим
хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөр”-т хамрагдаж, олон улсын байгууллагаас Монгол улсад хэрэгжүүлэх
төсөлд 30 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж авах асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.
1.7.
Эрчим хүч экспортлогч улс болох зорилтын хүрээнд, Монгол улсын хүрэн нүүрсний орд
газрыг түшиглэн том чадлын цахилгаан станц барьж БНХАУ-д цахилгаан экспортлох талаар яриа
хэлэлцээр хийх хоёр ажлын хэсгийг байгуулан яриа хэлэлцээрийг эхлүүлсэн. Үүнд:
1.7.1. Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 01 дүгээр 19-ний өдрийн 15 дугаар тушаалаар
Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд Эрчим хүчний салбарт хамтран хэрэгжүүлэх томоохон төсөл,
хөтөлбөрүүдийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг судлахад БНХАУ-ын талтай хамтран ажиллах,
дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий хоёр талын Зөвлөлдөх комиссын дор ажиллах “Монголын талын
Экспертийн ажлын хэсэг” –ийг томилуулсан. Хятадын талаас Улсын сүлжээ компанийн ажлын
хэсэг оролцохоор болсон.
1.7.2. Эрчим хүчний яамны төлөөлөл 2015 оны 02 дугаар сарын 16-нд Бээжин хотноо
Хятадын Улсын сүлжээ компанитай уулзалт хийж төслийн ажлыг ойрын хугацаанд эхлүүлэхээр
шийдвэрлэсэн.
1.7.3. БНХАУ-ын Улсын сүлжээ компанийн ажлын хэсэг 2015 оны 03 дугаар сарын 10-наас
13-ны өдрүүдэд Монгол улсад ажиллаж, МУ-ын хууль эрх зүйн орчинтой танилцсан ба ШивээОвоогийн уурхайг түшиглэн том чадлын цахилгаан станц барих ажлын төслийн нэгж, судалгааны
баг байгуулж ажиллахаар тохиролцсон.
1.7.4. 2015 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж
Шивээ-Овоогийн өмнө хийгдсэн судалгааны материал дээр тулгуурлан төслөөс Монгол улсад
ноогдох ашгийг хамтын ажиллагааны олон хувилбараар танилцуулж цаашид баримтлах
бодлогоор чиглэл авсан.
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1.7.5. 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр Хятадын Улсын сүлжээ компанийн
төлөөлөлтэй ажлын хэсгийн хамтарсан хурлыг зохион байгуулж, төслийг хэрэгжүүлэхэд Монголын
талын баримталж буй байр суурь, Хятадын талаас төслийн хүчин чадлыг 14’660 МВт болгон
нэмэгдүүлэх тухай хэлэлцсэн.
1.7.6. 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Хоёр талын яам хоорондын 2 дугаар
зөвлөлдөх уулзалт хийж, Монгол улсад их чадлын цахилгаан станц барьж БНХАУ-д цахилгаан
экспортлох боломжийг судлах хоёр талын экспертийн ажлын хэсэг байгуулахаар шийдвэрлэсэн.
1.7.7. 2015 оны 10 дугаар сарын 29-нд Бээжин хотноо хоёр талын Экспертийн анхны
уулзалтыг хийж Хятадын Хөгжил шинэтгэлийн хороо оролцож Эрчим хүчний салбарт хамтран
ажиллах төлөвлөгөө гаргахаар шийдвэрлэсэн.
1.7.8. Хятадын Цахилгаан эрчим хүчний төлөвлөлт инженерингийн институтийн
төлөөллийн ажлын уулзалт зөвлөлгөөнийг Улаанбаатар хотод 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-наас
12 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан.
1.7.9. 2015 оны 11 дүгээр сард Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн БНХАУ-д айлчлах үеэр
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт Шивээ-Овоогийн ТЭЗҮ-г шинэчлэх, санамж бичигт БНХАУ-ын Улсын
сүлжээ компанийн ерөнхий захиралтай гарын үсэг зурсан.
1.8.
“Зүүн Хойд Азийн Аюулгүй байдлын асуудлаарх Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ”
санаачлагын хүрээнд Бүсийн Эрчим хүчний аюулгүй байдлын олон улсын хурлыг холбогдох
газруудтай хамтран зохион байгуулах, “Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний хэлхээ холбоо” Олон улсын
уулзалт зөвөлгөөнийг Ерөнхийлөгчийн тамгийн газар, Гадаад хэргийн яамтай хамтран 2015 оны
03 дугаар сарын 17-нд Гадаад хэргийн яамны хурлын танхимд зохион байгуулсан.
1.9.
Төв Азийн бүс нутгийн Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Эрчим хүчний салбар
хорооны 19 дүгээр хурлыг 2015 оны 03 дугаар сарын 30-нээс 31-ний өдрүүдэд Улаанбаатар
хотноо Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран зохион байгуулсан. Тус хуралдаанд Эрчим хүч
экспортлох, эрчим хүчний транзит тээврийг хөгжүүлэхэд Монгол улсын нөөц боломжийг таниулах
чиглэлд танилцуулга хийж оролцсон. НҮБ-ын Ази номхон далайн бүсийн эдийн засгийн комиссоос
зохион байгуулсан Эрчим хүчний системийн хил дамнасан хэлхээ холбоог хөгжүүлэх сэдэвт 2015
оны цуврал хурлуудад оролцож хөрш орнуудтай эрчим хүч экспортлох, эрчим хүчний транзит
тээврийг хөгжүүлэх Монгол улсын нөөц боломжийн талаар илтгэл тавьж оролцсон.
Хоёр. Түлш (эрчим хүчний нүүрс)-ний талаархи хэтийн болон дунд хугацааны стратеги
төлөвлөгөөг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар
хангах зорилтын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:
2.1
Төрөөс эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг гарсантай уялдуулан дэд
хөтөлбөр боловсруулах ажлын хүрээнд Уул уурхайн яаманд ажлын хэсэг байгуулагдаж тус ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна. Нүүрс хөтөлбөрийн ажлын хэсэг 2015 онд 3 удаа хуралдаж,
Хөтөлбөрийн төслийг бэлтгэж, нүүрсний салбарын эрдэмтэд болон олон нийтийн байгууллагын
хэмжээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авах ажлыг зохион байгуулж байна.
2.2
Монгол Улсын Их хурлын 2007 оны “Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт
малтмалын ордод хамруулах тухай” 27 дугаар тогтоолоор Багануурын нүүрсний орд нь стратегийн
ач холбогдол бүхий ордын жагсаалтад орсон бөгөөд улс орны үндэсний аюулгүй байдалд
нөлөөлөхүйц стратегийн ач холбогдолтой уурхай гэж тодорхойлсон.
2.3
Дээрх нөхцөл байдлуудыг харгалзан одоогоор төрийн мэдэлд шилжүүлэн авсан
/“Алтайгянт” ХХК-ийн эзэмшиж байсан/ 12959А тоот тусгай зөвшөөрөлд ногдох талбайг сонгон
шалгаруулалтад оруулахгүйгээр, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9.1.12-т заасан “стратегийн ач
холбогдол бүхий ордын талбайн хил заагийн тогтоох” Засгийн газрын бүрэн эрхийн хүрээнд
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хамааруулан Багануурын нүүрсний стратегийн ордын талбайн хил заагийг тогтоолгохоор Монгол
Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулан бүх яамдын саналыг авч, Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Гэвч 2015 оны 07 дугаар сард Ордын нөөцийн
хил хязгаар тогтоох асуудал нь Уул уурхайн сайдын эрхлэх ажлын хүрээнд хамаарах тул УУЯ-тай
хамтран боловсруулж, Засгийн газарт оруулахаар буцаасан. 2015 оны 09 дүгээр сард УУЯ-тай
хамтран Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 392 дугаар тогтоол гарч, Улсын төсвийн
хөрөнгөөр геологийн судалгаа хийх, ашигт малтмал эрэх, хайх зорилгоор Багануурын нүүрсний
ордын нийт талбайг улсын нөөцөд авахаар шийдвэрлэсэн.
2.4
Багануурын нүүрсний уурхайн техник технологийн өргөтгөл шинэчлэлийн ТЭЗҮ
боловсруулах ажлыг Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр “Уул уурхайн дэд бүтцийн
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний
гүйцэтгэгчээр “Монголын Балчулуу” ХХК, Австралийн “Райн” ХХК шалгарсан. “Балчулуу” ХХК нь
Эрдгео, Норвест компанийн консерциумын гүйцэтгэсэн геологийн нэмэлт хайгуулын ажлын
тайланг үндэслэн ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг 2014 онд эхэлсэн боловч “Багануурын нүүрсний
ордод геологийн нэмэлт хайгуул, нөөцийн үнэлгээ хийх” ажлын тайланг 2015 оны 04 дүгээр сард
дуусгаж, уг хайгуулын ажлын дүнгээр тогтоож батлагдсан нөөцөд тулгуурлан, ТЭЗҮ боловсруулах
ажлыг явуулахаар хугацаа хойшилсон. Геологийн нэмэлт хайгуулын ажлын тайланг Эрдэс
баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар оруулж хүлээн авсан боловч, Багануурын нүүрсний
ордын ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн маргаантай асуудлаас шалтгаалан эцсийн
дүгнэлтийг 2015 оны 07 дугаар сард гаргасан. Энэхүү шалтгаанаар ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг
дуусгах хугацаа сунжирч, 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 80 хувийн
гүйцэтгэлтэй байна.
2.5
“Багануурын нүүрсний ордод геологийн нэмэлт хайгуул, нөөцийн үнэлгээ хийх” ажлыг
Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг
дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн. Багануурын нүүрсний уурхайн хайгуулын ажлын
гүйцэтгэгчээр шалгарсан Монголын “Эрдгео”, Канадын “Норвест” компанийн консерциумын
хайгуулын тайлангийн явцад Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 12-ны 05 дугаар
тушаалаар байгуулагдсан, Эрчим хүчний дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг хяналт тавьж,
хайгуулын тайланд шинжээч томилох, хайгуулын тайланг Уул уурхайн яамны Эрдэс баялгийн
мэргэжлийн зөвлөлөө оруулж шийдвэр гаргуулах, санхүүжилтийн асуудлыг Сангийн яаманд тавьж
шийдвэрлүүлэхээр ажилласан. Ажлын хэсгийн хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, тэмдэглэл
хөтөлсөн. Хайгуулын тайланг 2015 оны 04 дүгээр сард дуусгаж, Эрчим хүчний яамны ажлын
хэсгийн хурлаар хэлэлцсэн. Тайлангийн дүгнэлтийг мэргэжлийн шинжээчдийн багаар
гүйцэтгүүлэн, Уул уурхайн яамны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2015 оны 06 дугаар
сарын 02-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Зөвлөлийн хурлаар Геологи хайгуулын ажлын тайланг
хүлээн авч, хайгуулаар тогтоосон ордын нийт нөөц 819,5 сая.тн, үүнээс эдийн засгийн үр ашигтай
581.2 сая.тн нөөцийг Улсын нөөцийн санд бүртгэхээр шийдвэрлэсэн. “Багануурын нүүрсний ордод
геологийн нэмэлт хайгуул, нөөцийн үнэлгээ хийх” ажлын тайланг хүлээлцэх актанд гэрээнд
оролцогч талуудын төлөөлөл гарын үсэг зурж, 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр Эрчим
хүчний яаманд хүлээлгэн өгсөн тул гэрээний дагуу хайгуулын ажлын гүйцэтгэлийн эцсийн тайланг
үндэслэн төслийн эцсийн санхүүжилтийг Сангийн яаманд тавьж шийдвэрлүүлсэн. Энэ төсөл
хэрэгжсэнээр “Багануур” ХК-ийн урт хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичигтэй болж, гадаад
дотоодын хөрөнгө оруулагч татах, өргөтгөл шинэчлэлийн санхүүжилтийн эх үүсвэр олох, Банкны
зээл авах боломжийг бүрдүүлж, Багануурын нүүрсний ордын нүүрсний нөөцийн зэрэглэлийг, олон
улсын стандартын дагуу шинэчлэн тогтоосон.
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2.6
“Эрдэнэс Монгол” ХХК өөрийн эзэмшилд байгаа
Ашигт малтмал ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөлд хамрагдах талбайн нөөцийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлж, нүүрсний нөөцийг улсын нөөцийн санд бүртгүүлж, ТЭЗҮ-д тодотгол хийж, Хөрс
тээвэрлэлтэд конвейерын систем нэвтрүүлэх технологийн сонголт хийхээр ТЭЗҮ-ийн ажлын
даалгаварт тусган ажиллаж байна.
2.7
Шивээ Овоогийн нүүрсний уурхайн тулгамдсан асуудлыг газар дээр нь судлахаар БХЗГ-ын
дарга Ц.Баярбаатараар ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Шивээ-Овоо ХК-д томилолтоор
ажиллаж, Шивээ Овоогийн нүүрсний уурхайн тулгамдсан асуудлын талаар танилцуулга бэлтгэж,
эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, эрчим хүчний салбарын 2015-2016
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах шаардлагатай арга хэмжээний тухай асуудлыг Засгийн газарт оруулж
хэлэлцүүлэхэд Шивээ-Овоогийн уурхайн хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр Засгийн
газрын хуралдаанд оруулахаар яамдаас санал авах явцад Уг асуудлыг “Эрдэнэс Монгол” ХХКиар дамжуулан шийдвэрлэх нь зүйтэй гэсэн санал гарсан тул тус компанид шилжүүлсэн.
Гурав. Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөрийн хүрээнд төлөвлөгдөж байсан стратегийн
ач холбогдол бүхий зарим төсөл арга хэмжээг эхлүүлэх зорилгоор дараах ажлуудыг
зохион байгууллаа. Үүнд:
3.1
“Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станцыг барих” ТЭЗ-ийн
үндэслэл KFW банкны буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хийгдэж, Шинжлэх ухаан, технологийн
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр анхны төслийг ирүүлээд байна. Энэхүү цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын барилга угсралтын ажлыг БНХАУ-ын 1 тэрбум долларын хөнгөлттэй зээлээр
хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтад оруулан 2015 оны 11 сарын 23-ний өдрийн Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж 458 дугаар тогтоолоор батлагдсан.
3.2
“Багануур-Өндөрхаан-Чойлбалсан 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцыг барих” ажлыг ЭЗХЯ-нд
/хуучнаар/ концессын зүйлийн жагсаалтад оруулахаар саналаа хүргүүлсэн бөгөөд концессын
жагсаалтад Чандганын цахилгаан станцтай Багануур-Өндөрхааны цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, дэд станц хамт, Өндөрхаан-Чойбалсангийн ЦДАШ, дэд станц тусдаа орж 2013 оны 317
дугаар тогтоолоор батлагдсан. ЭЗХЯ-нд Чандганын цахилгаан станц, Багануур-Өндөрхааны
ЦДАШ, дэд станцын БУА-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах олон улсын нээлттэй тендер
зарлагдсан бөгөөд гүйцэтгэгч шалгараагүй өнөөг хүртэл зогсонги байдалтай байна. Иймээс
Багануур-Өндөрхааны ЦДАШ, дэд станцыг тусад нь салгах тухай албан тоотыг Аж үйлдвэрийн
яаманд хүргүүлсэн. Өндөрхаан-Чойбалсангийн ЦДАШ, дэд станцын БУА-ыг гүйцэтгэхээр БНСУ-ын
“Хусонг” ХХК болон “Сунг Хо” ХХК-ийн түншлэл саналаа ирүүлсний дагуу Хөрөнгө оруулалтын
газрын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж хэлэлцээр хийсэн. Санхүүжилтийн схемийг
Сангийн яамнаас хүлээн зөвшөөрөөгүй албан тоот ирүүлсний дагуу хэлэлцээр түр зогсонги
байдалд орсон бөгөөд БНСУ-ын ерөнхий сайдын энэ оны 12 дугаар сарын 15-наас 17-ны хооронд
хийсэн албан айлчлалын хүрээнд тус төсөл дээр талууд нягт хамтран ажиллах тухай санамж
бичиг байгуулсан болно.
3.3
Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулагдсан.
Польш улсын 52,0 сая еврогийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгө оруулалтаар уг төслийг
хэрэгжүүлэх саналыг яамны удирдлагууд ерөнхий сайдад танилцуулах танилцуулгад тусган 2015
оны 12 дугаар сард хүргүүлсэн.
3.4
МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны 09 дугаар сарын 06-ны өдрийн 317 дугаар тогтоолоор
батлагдсан төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад “Чойр дэд станцын өргөтгөл,
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шинэчлэлт” төсөл батлагдсан. Барих, шилжүүлэх нөхцөлтэйгөөр тендер зарлагдаж “ИНФРА
СТРУКТУР СҮЛЖЭЭ” ХХК шалгарсан. “Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлт” төслийн гэрээний
нөхцөлийн талаар хэлэлцээр хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 05
дугаар сарын 04-ний өдрийн А/43 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. Хэлэлцээрийн шатанд
тус компанитай түншлэл болж орсон Хятадын компани цаашид хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэх
боломжгүй гэсэн албан тоот ирүүлснээр хэлэлцээр түр зогсонги байдалд орсон байна.
3.5
2015 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр баригдах
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын цахилгаан хангамжийн ажилд 2015/17-Ц дугаартай зураг
төсөл боловсруулах ажлын даалгаврыг боловсруулан үнэлгээний хороонд хүргүүлсэн. Барилга
угсралтын ажил гүйцэтгэгчид 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны 22/2015 тоот дугаартай ажил
эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.
3.6
Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэх Дорнод аймгийн Чулуун хороот сумын 35кВ-ын
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барилга угсралтын ажилд зураг төсөл
боловсруулах ажлын даалгаврыг боловсруулж үнэлгээний хороонд хүргүүлсэн.
Барилга
угсралтын ажил гүйцэтгэгчид 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны 21/2015 тоот дугаартай ажил
эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.
Дөрөв. Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг бий болгох, ашиглах бодлогыг төлөвлөх,
эхлүүлэх зорилтын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:
4.1
Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц эрчим хүчний суурь дэд бүтцийг бий болгох зорилгоор
ДЦС-5-ыг барих хүрээнд ДЦС-5 төслийн концессын гэрээний дагалдах гэрээнүүдийг
байгуулах ажлыг зохион байгуулсан.
4.1.1
“ДЦС-5” төслийн концессын гэрээний хэлцэлийг хийж, гэрээ хийх эрхийг олгуулахаар
Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлсэн. Засгийн газрын 2014.06.12-ны өдрийн ээлжит
хуралдаанаар “Дулааны V станц төсөл”-ийн концессийн гэрээг “Фифт Комбайнд Хийт энд Пауэр
Плант” ХХК-тай “барих-ашиглах-шилжүүлэх” нөхцөлөөр байгуулахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд
Н.Батбаярт зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дагуу 2014.06.20-ны өдөр Дээрх гэрээг байгуулсан.
4.1.2
Концессийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нүүрс, ус хангамж, үнс зайлуулах,
цахилгаан дулааны шугам сүлжээнд холбох, төмөр зам, авто зам бусад барилга байгууламж
барих зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох болон байгаль орчинд үзүүлэх
нөлөөллийн үнэлгээг хянан баталгаажуулахыг холбогдох удирдлагуудад даалгасан.
4.1.3
Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 1,5 тэрбум ам.доллар байх бөгөөд концессийн
гэрээний хугацаа 25 жил, барилгын ажлыг 2016 онд эхлүүлж, 4,5 жилийн хугацаанд гүйцэтгэх юм.
4.1.4
“Дулааны V станц төсөл”-ийн Цахилгаан эрчим хүч худалдах худалдан авах,
Дулааны эрчим хүч худалдах худалдан авах, Нүүрс нийлүүлэх гэрээг “Фифт Комбайнд Хийт энд
Пауэр Плант” ХХК-тай байгуулах ажлын хэсгийг ТНБД-ын тушаалаар байгуулан ажиллуулж
Гэрээний хэлцлийг хийж харилцан санал солилцон ажилласан.
4.1.5
2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Эрчим
хүчний яам эрх олгосноор Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХК, Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний
Сүлжээ ТӨХК-ууд ДЦС-5 төслийн концесс эзэмшигчтэй “Цахилгаан худалдах, худалдан авах
гэрээ”-нд гарын үсэг зурсан. Дагалдах гэрээнүүд болон ЦЭХХХАГ-ний тарифыг батлах ажлыг
2016 оны 1 дугээр сард багтаан дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
4.2
“ДЦС-5”-ын дулаан дамжуулах магистраль шугам барих техник эдийн засгийн үндэслэл
боловсруулах, шугамын трасс сонгох ажлыг зохион байгууллаа.
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4.2.1
ДЦС-5 –ын дулааны шугам сүлжээний техник эдийн засгийн судалгаа хийлгэх
талаар АХБ-ны хотуудын хөгжлийн санаачлага байгууллагатай санамж бичиг байгуулж хамтран
ажиллахыг хүссэн албан тоотыг Нийслэлийн засаг дарга Э.Бат-Үүлд хүргүүлж, улмаар нийслэлийн
санаачлагаар энэхүү ажлыг гүйцэтгэх санамж бичгийг АХБ-тай байгуулсан. Санамж бичгийн
хүрээнд хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа яамны зүгээс Нийслэлд уламжилсан болно.
4.2.2
Түүнчлэн ДЦС-5 төслийн инженерийн шугам сүлжээний трасс тодорхойлж
баталгаажуулах ажлын хэсгийн дулааны дэд ажлын хэсэг нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний
газартай хамтран трасс сонгохоор газар дээр нь ажиллаж анхны зураглал гаргасан.
4.2.3
ДЦС-5 –ын дулааны шугам сүлжээний техник эдийн засгийн судалгаа хийлгэх ажлын
даалгаврын төслийг боловсруулж, төслийн шаардлагатай өгөгдөл мэдээллий хамт АХБ-ны
холбогдох мэргэжилтэнд өгсөн.
4.2.4
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр гадаадын нэг зөвлөх инженер, монгол талаас
“Монэнержи” ХХК-ийн дулааны 3 зөвлөх инженер ажилласан. ДШС-ний нэвтрүүлэх чадвар,
дулааны ачааллын хуваарилалт, гидравлик тооцоо, барилга угсралтын ажлын шаардагдах
хөрөнгө оруулалтын тооцооны урьдчилсан үр дүнгийн талаар дулаан хангамжийн мэргэжилтэн,
зөвлөх инженерүүд, ашиглалтын байгууллагын төлөөллүүдийн дунд 2015 оны 12 дугаар сарын 02ны өдөр танилцуулж хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан зөвлөмжийг тусган тайланг бэлтгэхээр
шийдвэрлэсэн. АХБ-наас ДЦС-5-ийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтанд дэмжлэг үзүүлэхээр
шийдвэрлэсэн шийдвэрт ДШС-г барьж байгуулахад 64 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн
дэмжлэг үзүүлэхээр АХБ-ны төлөөлөгчдийн 2015 оны 12 дугаар сарын 1-нээс 3-нд хийсэн ажлын
уулзалтын үеэр урьдчилан тохиролцсон.
4.2.5
ДЦС-5–ын дулааны шугам сүлжээний техник эдийн засгийн судалгааг Эрчим хүчний
яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр яаманд ирүүлээд байна.
4.3
“ДЦС-5”-ын 220 кВ-ын дамжуулах агаарын
санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллалаа.

шугам

барихад

шаардлагатай

4.3.1
ТЭЦ-5-ын 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжаас 220 кВ-ын Сонгино дэд станц
хүртэлх 220 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ТЭЗҮ, зураг төсөв
боловсруулагдсан. Барилга угсралтын ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг улсын төсвийн төсөлд
тусгасан боловч батлагдаагүй. Иймээс АХБ-ны хөнгөлөлтай зээлд хамруулах саналыг хүргүүлсэн.
4.3.2
АХБ-наас ДЦС-5-ийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтанд дэмжлэг үзүүлэх зээлийн
хөрөнгөд ЦДАШ-г барьж байгуулах хөрөнгийг шийдвэрлэхээр АХБ-ны төлөөлөгчдийн 2015 оны 12
дугаар сарын 1-нээс 3-нд хийсэн ажлын уулзалтын үеэр тохиролцсон.
4.4
Баруун бүсийн нүүрсний ордуудыг түшиглэн ДЦС барих ажлыг эхлүүлэх хүрээнд,
Баруун бүсийн 60 МВт хүчин чадалтай Дулааны цахилгаан станцыг барих талаарх асуудлыг
Засгийн газрын хуралдаанаар оруулж, 2015 оны 107 тоот тогтоолоор концессийн зүйлийн
жагсаалтанд шууд гэрээгээр байгуулуулахаар тусгасан. “Баруун Монгол Энержи” компанитай
концессийн гэрээний хэлцэл эхлүүлээд байна.
4.5
Тэлмэний 100 МВт-ын ДЦС-ын барих төслийг бодлогын удирдамжаар хангаж
ажиллах хүрээнд хөрөнгө оруулагчдаас концесс эзэмшигчид олон улсын аудит хийлгэж байна.
Төслийн компани хөрөнгө оруулагч хайж байна.
4.6
ХБНГУ-ын санхүүжилттэй Дарханы ДЦС-ын 35 МВт-ын өргөтгөлийн төслийн ажилд хяналт
тавин ажиллаж байна. Тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр Дарханы ДЦС, KfW банктай
хамтран ажиллаж байна. Дарханы ДЦС, KfW, ЭХЯ-ны удирдлагын хамтарсан уулзалтыг нийт 1
удаа зохион байгуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тохиролцон, тэмдэглэл,
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 2015 оны 7 дугаар сард турбин генератор,
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трансформаторыг ачуулахаар тохиролцсоны үндсэнд Интерпром банкинд зохих төлбөрүүдийг
хийж тоног төхөөрөмжүүдийг Монголд татан авсан.
4.7
Эрдэнэтийн ДЦС-ын хүчин чадлыг 35 МВт-аар нэмэгдүүлэх асуудлыг Засгийн Газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж 2015 оны 211 тоот тогтоол гарсан. Сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний
хороо байгуулагдан ажиллаж, гүйцэтгэгч компаниар “Хунань электрик экьюпмент” компанийг
шалгаруулан гэрээг хийсэн.
4.8
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн “Амгалан" 300 Гкал/цаг чадалтай дулааны станц
барих ажлыг бодлогын удирдамжаар ханган ажиллалаа. 348 МВт-ын хүчин чадалтай “Амгалан
дулааны станц”-ын БУА-ын гүйцэтгэгч “Хятадын машин инженеринг” компанид олгосон 72/2013
дугаар, Амгалан дулааны станцаас ДДТ-5 хүртэлх 2*Ф700 мм-ийн голчтой 770 м дулааны
шугамын БУА-ын гүйцэтгэгч “Хасу-Мегаватт” ХХК-д олгосон 83/2014 дугаар ажил эхлүүлэх
зөвшөөрлүүдийг гэрээний сунгалт, график төлөвлөгөөг үндэслэн сунгалт хийв. Цэвэр ус хангамж,
бохир ус зайлуулах шугам сүлжээний хөрөнгө оруулалтыг Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр
шийдвэрлүүлсэн. Амгалан дулааны станцад улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд хүлээн
авсан.
4.9
Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 100 МВт-ын шинэ
ДЦС барих ажлын хүрээнд, Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 тоот тогтоолоор
батлагдсан Концессийн зүйлийн жагсаалтанд энэхүү төсөл арга хэмжээ шууд гэрээ байгуулахаар
тусгагдсаны дагуу сонирхсон төслийн мэдээллийг 2014 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн а/1211
тоотоор 13 компанид хүргүүлж 05 дугаар сарын 01-ний дотор 6 компани саналаа ирүүлсэн. ЭЗХЯ,
ЭХЯ-наас хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ирүүлсэн материалуудыг Эрчим хүчний яам,
Эдийн засгийн хөгжлийн яамны хамтарсан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. Засгийн газрын 2013
оны 317 тоот тогтоолоор батлагдсан Концессийн зүйлийн жагсаалтанд тусгагдсаны дагуу сонгон
шалгаруулалт явуулсан. Гуравдахь сайн санал үрүүлсэн “Мега Си Ти Эл” ХХК-тай Концессийн
гэрээний хэлцэл хийж санал солилцон ажиллаж байна.
4.10 Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн 450 МВт-ын ДЦС-ыг барьж байгуулах
төслийг бодлогын удирдамжаар хангаж ажилласан. Үүнд, “Бүтээн байгуулалтын томоохон
төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 02-ны
өдрийн 71 дүгээр тогтоол, “Төсөл санхүүжүүлэх тухай” Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 7ны өдрийн 80 дугаар тогтоол дээр үндэслэн “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах, ажилд томилох
тухай” Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 36 дугаар тушаалаар
Тавантолгой цахилгаан станц төслийн нэгж байгуулагдсан. Төслийн олон улсын санхүүгийн
зөвлөхөөр Японы “Sumitomo Mitsui Banking Corporation”, хуулийн зөвлөхөөр АНУ-ын “Shearman &
Sterling”, техникийн зөвлөхөөр Австралийн “Worley Parsons” компаниуд сонгогдон ажиллаж байна.
Олон улсын зөвлөхүүдтэй хамтран төслийг хэрэгжүүлэх схемийг, Рио Тинтогийн баталгаагаар
баталгаажсан Цахилгаан худалдах, худалдан авах гэрээг Оюутолгой ХХК-тай байгуулах замаар
төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг босгох; Төслийн санхүүжилтийг босгох, барьж
байгуулах, ашиглах үүрэг бүхий гадаадын хөрөнгөоруулагчийг (IPP)1 олон улсын нэр хүндтэй,
чадвартай компаниудаа сөрсөлдүүлэн сонгох; Цахилгаан станц ашиглалтанд орсны дараа
Оюутолгой төслийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бүрэн хангахаас гадна Монгол улсын
Өмнөд бүс дэх бусад томоохон хэрэглэгчдийн цахилгааны хэрэглээг бүрэн хангах гэж
тодорхойлсон. Японы Марубени корпораци, Японы Кансай Электрик, “GDF Suez”-ийн Солонгосын
“Posco Energy”-тэй хамтарсан концорциум, мөн Солонгосын “Daewoo E&C” компани, консорциумд
2014 оны 6дугаар сард төслийн нөхцөл шаардлага, холбогдох харилцаануудыг зохицуулах гэрээ,
мөн ус, газрын болон бусад шаардлагатай зөвшөөрлүүд бүхий Арилжааны даалгаварыг
боловсруулж хүргүүлсэн. Оролцогчид саналаа 2015 оны 11 дүгээр сард ирүүлэх ёстой. Эрчим
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Хүчний Зохицуулах Хорооноос төслийн холбогдох тусгай зөвшөөрлүүдийг олгосон. Төслийн
урьдчилсан ТЭЗҮ болон бусад холбогдох техникийн суурь судалгаа, шинжилгээ, тайлангийн
ажлууд хийгдсэн.
4.11 Нялга-Чойрын бүсийн нүүрсний сав газарт том чадлын цахилгааны эх үүсвэрийг
барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх зорилтын хүрээнд, Багануурын 700 МВт ДЦС барих ТЭЗҮийг яамны ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн шийдвэр гарсан. ЭЗХЯ, ЭХЯ-наас
хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 тоот
тогтоолоор батлагдсан Концессийн зүйлийн жагсаалтанд тусгагдсаны дагуу сонгон шалгаруулалт
явуулсан. Хамгийн сайн санал ирүүлсэн Хятадын цөмийн эрчим хүчний корпорацитай Концессийн
гэрээг 2015 оны 4 дүгээр сарын 1-нд Хөрөнгө оруулалтын газартай байгуулсан. Эрчим хүчний
тухай хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам эрх олгосноор Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХК,
Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК-ууд Багануурын 700 МВт-ын ДЦС төслийн концесс
эзэмшигч Багануур Пауэр ХХК-тай “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-нд 2015
оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр гарын үсэг зурсан.
4.12 Архангай, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий,
Төв аймгийн төвүүдэд дулааны эх үүсвэр, дулааны шугам барих ажлын эхлүүлэхийн тулд
дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:
4.12.1 Төрөөс оруулах хөрөнгө оруулалтыг 2015 оны төсвийн төсөлд тусгагдсан байсан
боловч төсвөөс хасагдсан. Төслийг төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд
хэрэгжүүлэхээр 2014 онд гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгчидтэй дэд сайдын түвшинд уулзаж ярилцан
цаашид хэрхэн ажиллах талаар санал солилцсон.
4.12.2 Төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэх зорилгоор Монгол улсын Засгийн
газар, УИХ-ын зарим гишүүд, Япон, БНХАУ, БНСУ, БНПУ, БНЭУ, “Мянганы сорилын сан” зэрэг
салбарт зээл олгох, хөрөнгө оруулах боломжтой байгууллагуудад танилцуулга, мэдээлэл хүргэж
ажилласан. Үүний үр дүнд “Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангаас 2011-2015 онд
авах зээлийн тухай Монгол Уулсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар
хоорондын ерөнхий хэлэлцээр”-ийн хүрээнд авах зээлийн ашиглагдаагүй үлдэгдэл хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтанд оруулж Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн
459 дүгээр тогтоолоор батлуулсан.
4.12.3 Уг төслийг БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээлд хамруулахаар шийдвэрлэсний дагуу
холбогдох баримт бичгийг Сангийн яаманд хүргүүлээд байна.
4.12.4 Булганы дулааны станцын барилга угсралтын ажлын явцад хяналт тавьж байгаа
ЭХХТөв, гүйцэтгэгч компанийн ажлын тайлантай тогтмол танилцаж, бодлогын удирдамжаар
ханган ажиллаж байна. Дулааны станц 2016 онд ашиглалтад орохоор байна.
Тав. Улаанбаатар хотын цахилгаан, дулааныг дамжуулах дэд бүтцийг шинэчлэх,
“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах
ажлуудыг гүйцэтгэлээ. Үүнд:
5.1
“Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлтийн ажил”-ын багц-9,
багц-4, “Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил”-ын багц-1, багц-2 зэрэг ажлуудыг хүлээн авах улсын
комисст ажиллаж байнгын ашиглалтанд хүлээн авав.
5.2
“Солонго хорооллын гадна дулааны шугам өргөтгөх, 43,53 Гкал/ц-ийн ачаалалтай дулааны
шугамын БУА”-ын гүйцэтгэгч “Энергосервис монтаж” ХХК-д олгосон 68/2014 дугаартай ажил
эхлүүлэх зөвшөөрлийг гэрээний сунгалт, график төлөвлөгөөг үндэслэн сунгалт хийв. Ажлын тоо
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хэмжээг тодотгох асуудлаар СБТГ-ын даргын түвшинд 1 удаа, БХЗГ-ын даргын түвшинд 1 удаа
ажлын уулзалт зохион байгуулж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж өгсөн. Барилга угсралтын ажил
дуусч техникийн комисс 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр, улсын комисс 2015 оны 03 дугаар
сарын 18-ны өдөр ажилласан.
5.3
“ДЦС-4-өөс Яармаг хүртэлх 2*600/700 мм-ийн 2450 м дулааны шугам, 150 м гүүрэн тулгуур”
БУА-ын гүйцэтгэгч “Алъянс тех”, “Тэргүүн инвест” компанийн түншлэлд олгосон 90/2014 дугаартай
ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг гэрээний сунгалт, график төлөвлөгөөг үндэслэн сунгалт хийв. Ажлын
тоо хэмжээг тодотгох асуудлаар СБТГ-ын даргын түвшинд 1 удаа, БХЗГ-ын даргын түвшинд 1
удаа ажлын уулзалт зохион байгуулж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж өгсөн. “ДЦС-4-өөс
Яармагийн гэр хороолол хүртэл 2ф600/700 мм голчтой дулааны шугам 2450 метр, 150 м гүүрэн
тулгуурын барилга угсралтын ажил”-д техникийн комисс 2015 оны 09 дүгээр сарын 16-нд, улсын
комисс 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд ажилласан.
5.4
Дэд бүтэц эрчим хүч төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх байгаа ДЦС-4–ийн шинэ коллектор
станц, 210 МВт-ын дэд станцыг хотын сүлжээтэй холбох Ф100 мм-ийн 1,3 км шугам, хуучин
коллектор станцын өргөтгөл” БУА-ын гүйцэтгэгч “Алъянс тех” компанид олгосон “91/2014
дугаартай ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг гэрээний сунгалт, график төлөвлөгөөг үндэслэн сунгалт
хийв. Барилга угсралтын ажилд техникийн комисс 2015.08.24-нд, улсын комисс 2015.10.15-ны
өдрүүдэд ажилласан.
5.5
“Шинэ яармаг хорооллыг дулаанаар хангах Пумагаас баруун тийш Ф300-Ф500 мм-ийн 2,5
км дулааны шугам, зам доор хөндлөн гарах 360 м урттай 6ш хонгил” БУА-ын гүйцэтгэгч “Тэргүүн
инвест” компанид олгосон 92/2014 дугаартай ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг сунгаж, ажлын тоо
хэмжээг тодотгох асуудлаар 2 удаагийн ажлын уулзалт зохион байгуулж холбогдох шийдвэрүүдийг
гаргаж өгсөн. Пумагийн өмнөх талбайг чөлөөлөх асуудлаар нийслэлтэй уулзалт хийж шийдвэр
гаргуулсан. “Шинэ яармаг хорооллыг дулаанаар хангах Пумагаас баруун тийш 2ф500-2ф300 ммийн голчтой дулааны шугам 2.5 км барилга угсралтын ажил”-д техникийн комисс 2015.08.24-нд,
улсын комисс 2015.10.08-ны өдрүүдэд ажилласан.
5.6
“ДЦС-4-өөс У18 хүртэл 4,2 км Ф800 мм-ийн голчтой дулааны шугамын БУА” гүйцэтгэгч БСДОд ХХК-д олгосон 42/2014 дугаар ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг гэрээний сунгалт, ажлын график
төлөвлөгөөг үндэслэн сунгалт хийв. БУА 84 хувьтай.
5.7
Эрчим хүч дэд бүтэц төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа “Насос станц -8-ын өргөтгөл” –ийн
БУА-ын гүйцэтгэгч “Гкал” ХХК-д график төлөвлөгөө, гэрээний хугацааг үндэслэн 11/2015 дугаартай
ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгов. Ажил графикийн дагуу хийгдэж, техникийн комисс 2015.10.28-ны
өдөр ажилласан.
5.8
Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх цэг хүртэлх 2Ф700мм –ийн 4 км шугам /урд
чиглэл/-ын барилга угсралтын ажил, станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн шугамын
угсралтын ажлуудыг Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэн Дэд бүтэц-эрчим хүч төслийн хүрээнд
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн. Үүний дагуу 2014 онд Хасу-Мегаватт ХХК-тай гэрээ байгуулан
ажлыг эхлүүлсэн ба 41/2014 дугаартай ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг 2015 оны ажлын график,
гэрээний сунгалтыг үндэслэн 2015.09.30 хүртэл сунгалт хийсэн. Дулааны станцаас гарах дулааны
магистраль шугамын трасс чөлөөлөх, нэмэлт ажлуудыг хэрхэн зохион байгуулах талаар
Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар, нийслэлийн өмчийн газар, төслийн нэгжийн хамтарсан
ажлын уулзалтуудыг зохион байгуулж шийдвэр гаргуулсан. Техникийн комисс 2015 оны 11 дүгээр
сарын 10-ний өдөр ажилласан.
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5.9
110/10 кВ-ын “Буянт ухаа” дэд станцын газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн ба ажил эхлүүлэх
зөвшөөрлийг олгож барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлсэн. Барилга угсралтын ажил бүрэн
дуусч техникийн комисс 2015.12.11-ний өдөр ажилласан.
5.10 110/35/10 кВ-ын “Яармагийн гүүр” дэд станцын барилга угсралтын ажил дуусч техникийн
комисс 2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр ажилласан.
5.11 110/35/10 кВ-ын 2х40 МВА "14-р хороолол" дэд станцын зураг төсөл, барилга угсралтын
ажил дуусч техникийн комисс 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр ажилласан.
5.12 110/35/10 кВ-ын “Шинэ яармаг” дэд станцын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил бүрэн
дуусч техникийн комисс 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр ажилласан. Дэд станцтай
холбогдох дамжуулах сүлжээний барилга угсралтын ажил дуусаагүй байгаа тул гүйцэтгэгч “Цагаан
хорол” ХХК-аар 2018 он хүртэл харуул хамгаалалт хийлгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Зургаа. Эрчим хүчний барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт, их болон урсгал
засварын ажлын стандарт, норм нормативын бодлогын баримт бичгийг шинэчилж
боловсронгуй болгох, хүчин чадлын ангиллын жишиг нэгж өртгийг тогтоох ажлуудыг
зохион байгуулан гүйцэтгэв.
6.1
Эрчим хүчний салбарын норматив баримт бичгийг боловсронгуй болгох хүрээнд
салбарын засвар, угсралт, өргөтгөлийн ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай стандарт,
норматив баримт бичгийг шинэчлэх, шинээр боловсруулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд:
6.1.1
Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, аюулгүй, найдвартай, үр ашигтай үйл
ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлага дахь удирдлагын болон
техникийн нормативын баримт бичгийг шинэчлэх, шинээр боловсруулах ажлыг бодлогын хүрээнд
зангидсан хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан.
Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн ээлжит хуралдаанд
“Эрчим хүчний салбарын баримт бичгийг боловсронгуй болгох хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө”-ний төслийг хэлэлцүүлэн дэмжигдсэний дагуу Сайдын тушаалаар
батлуулсан.
6.1.2
Эрчим хүчний салбарын баримт бичгийг боловсронгуй болгох хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд 2015 онд боловсруулахаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хүрээнд
засварын ажлын төсөвт өртгийг урьдчилан тодорхойлох, тойм төсөл боловсруулах, хөрөнгө
оруулалтын тооцоо судалгаанд ашиглах зорилгоор засварын ажлын нормативын баримт бичиг
болох цахилгаан дамжуулах шугамын угсралтын ажлын суурь нормыг шинэчлэх, технологийн карт
боловсруулах, дулаан дамжуулах шугамын засварын ажлын суурь норм, технологийн карт шинээр
боловсруулах ажлын 01/2015, 02/2015 тоот даалгаврын дагуу Эрчим хүчний эдийн засгийн
хүрээлэнгийн стандарт, норм нормативын секторыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган
ажилласан.
6.1.3
ЭХЭЗХ-ээс холбогдох нормын төслүүдийн явцын тайланг 2015 оны 11 дүгээр сард
ЭХЯ дээр тавьж хэлэлцүүлсэн.
6.1.4
Цахилгаан дамжуулах 0.4-22, 35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн дэд өртөө, агаарын
шугам, 0.4-35 кВ-ын хүчдэлийн хүчний кабель шугам, чадлын урсгал, хүчдэлийг тохируулах,
хуурмаг чадлыг компенсацлах удирдлагатай байгууламж, удирдлагын автоматжуулсан систем,
цахилгаан эрчим хүчийг тооцох мэдээлэл-хэмжилтийн автоматжуулсан систем, системд мэдээлэл
дамжуулах ба цуглуулах холбооны системийг барьж байгуулахад тавигдах шаардлага, хий,
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шингэн, хатуу түлшээр ажиллах 3-50 кВт-ын чадалтай ердийн болон усан халаалтын зууханд
суурилуулах янданд тавигдах шаардлагын 10 стандартыг Эрчим хүчний стандартчиллын
хороогоор хэлэлцүүлэн дэмжигдсэний дагуу Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр батлагдав.
6.1.5
Эрчим хүчний сайдын 2015.04.10-ны өдрийн 60 дугаар тушаалаар 0.4, 6-10, 35-220
кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын цагирган огтлолтой конусан төмөрбетон шонгийн хийцийн
нэг маягийн зургийн 16ш цомгийг батлуулав.
6.1.6
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнд салбарын нормативын баримт бичгийг
боловсруулах чиг үүрэг шилжсэнтэй холбогдуулан Түлш, эрчим хүчний сайдын 2005 оны 87 дугаар
тушаалд оруулсан өөрчлөлтийн тухай ЭХ-ний сайдын 2015 оны 70 дугаар тушаалыг ХЗЯ-аас
зөвшөөрч 3/1923 тоотоор мэдэгдэл ирүүлсэн. Уг өөрчлөлт бүхий журмыг ЭХЭЗХ-д хүргүүлэн,
холбогдох ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажилласан.
6.1.7
Засгийн газрын 2015 оны 360 дугаар тогтоолоор “Эрчим хүчний хөгжил, стратегийн
болон нормативын баримт бичгийг боловсруулах, баланс гаргахтай холбогдсон зардлыг
санхүүжүүлэх журам”-ыг батлуулсан. Тогтоолыг дагалдан гарах журмыг Сайдын тушаалаар
батлуулав.
6.1.8
ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн, СХЗГ-тай хамтран “Эрчим хүчний
стандартчиллын тулгамдсан асуудал” сэдэвт семинарыг 2015.11.02-ны өдөр зохион байгуулж,
эрчим хүчний хүрээлэн, компани, ЭХИС-ийн төлөөллийг оролцуулав.
6.2
Олон улсын цахилгаан техникийн үндэсний хорооны тусгал техникийн хороодын
бүрэлдэхүүнд салбарын төлөөллийг хамруулах, IEC стандарт орчуулах ажлыг зохион байгуулан
ажиллалаа. Үүнд:
6.2.1 Эрчим хүчний салбарт олон улсын стандартаар дамжуулан дэвшилтэт техник, тоног
төхөөрөмж, технологийг нэвтрүүлэх хэрэгцээг харгалзан Олон улсын цахилгаан техникийн
хорооны стандартуудыг судалсны үндсэн дээр эрчим хүчний салбарт зайлшгүй шаардлагатай
стандартыг үнэгүй нийлүүлэн авах саналаа СХЗГ-т албажуулан хүргүүлсэн.
6.2.2. СХЗГ, ОУЦТХ-ны хооронд байгуулсан гэрээний үндсэн дээр эхний ээлжинд эрчим
хүчний салбарт нэн тулгамдсан 53 IEC стандартыг нийлүүлсэн тухай СХЗГ-аас 2015.06.11-ний
өдрийн 11/542 албан бичгээр мэдэгдсэний дагуу холбогдох стандартуудыг цахим хэлбэрээр
хүлээн авч, Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнд хүлээлгэн өгөв.
6.2.3 Олон улсын цахилгаан техникийн хорооноос ирүүлсэн стандартыг орчуулж нутагшуулах
ажлыг зохион байгуулахтай холбогдуулан Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд
тодотгол оруулан, холбогдох ажилтнуудыг бодлогын удирдамж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр
ханган ажиллаж байна.
6.2. 4. Улаанбаатар Эрдэм сургуулийн багаас орчуулсан IEC 60721 стандартын 7 цуврал,
IEC 60076 стандартын 6,7 дугаар цуврал, нийт 9 стандартын төслийг ЭХЭЗХ болон яамны
шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн.
5. ЦДҮС ХК-ийн үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн хийн хөндийрүүлэгтэй цахилгаан тоноглолын
6.2.5. найдвартай ажиллагааг хангахад нэн шаардлагатай байгаа “Цахилгаан тоног төхөөрөмжөөс
гексафторт хүхрийн хийг шалгах, ашиглах удирдамж” MNS IEC 60480, “Цахилгаан тоног
төхөөрөмжид хэрэглэгдэх гексафторт хүхрийн хийн (SF 6) техникийн чанарт тавигдах шаардлага”
MNS IEC 60376, “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад ханасан эрдэс тосон дахь
уусмал болон чөлөөт хийн агуулалтыг тодорхойлох шинжилгээний заавар” MNS IEC 60599
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6.2.6. Эрчим хүчний салбарт олон улс, Европын холбооны стандартыг нэвтрүүлж
нутагшуулах замаар салбарыг хөгжүүлэх үүднээс шаардлагатай стандартын хэрэгцээг судалж
гаргасан.
6.2.7. Монгол Улсын Шадар сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын 27–ны өдрийн 93 дугаар
тушаалаар Олон улсын цахилгаан техникийн хорооны үндэсний хороог Монгол улсад байгуулсан.
ОУЦТХ-ны 2015 оны 9 дүгээр сард зохион байгуулагдсан Ерөнхий ассамблейн хуралд оролцсон
төлөөллийг эрчим хүчний талаарх мэдээллээр хангаж ажиллав.
6.2.8. Үндэсний хорооны 2015.11.19-ний өдрийн ээлжит хуралд оролцож, гишүүдэд эрчим
хүчний салбарын эрэлт хэрэгцээ, стандартчилал-нормчлолын асуудлаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл
бэлтгэж тавив.
6.2.9. 2016 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэн батлуулав. Үндэсний
хорооны дор ажиллах цахилгаан техник, нэр томьёо, сэргээгдэх эрчим хүчний тусгал дэд хороодыг
байгуулан, эрчим хүчний салбарын холбогдох төлөөллийг хамруулах саналаа СХЗГ-т хүргүүлсэн.
6.3.
Эрчим хүчний салбарт нэвтрүүлэх боломжтой Европын холбооны стандартын
судалгаа хийх, шаардлагатай стандартыг нийлүүлэн авч орчуулах талаар дараах ажлуудыг зохион
байгуулав. Үүнд:
6.3.1. Эрчим хүчний салбарт нутагшуулах боломжтой Европын холбооны стандартуудыг
нягтлан судалсны үндсэн эрэлт хэрэгцээгээ тодорхойлон, СХЗГ-т хэрэгжиж буй “Монгол Улсын
стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд эрчим хүчний салбарт үнэгүй
нийлүүлэх стандартын жагсаалтыг Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт 2015.04.10-ны өдрийн
в/1044 албан бичгээр хүргүүлэв.
6.3.2. Эрчим хүчний хэмнэлтийн үйл ажиллагааны зохицуулалт, цахилгаан тоноглолыг
ашиглахтай холбогдсон 52 стандартыг орчуулах, 64 стандартыг нутагшуулах боломжийг судлах
зорилгоор Европын холбооноос авахаар төлөвлөсөн. Өнөөгийн байдлаар Стандартчилал, хэмжил
зүйн газраас үнэгүй авах стандартууд хараахан ирээгүй байна.
6.3.3. Монгол, Германы Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжиж буй “Эрчим
хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг сайжруулах” төслийн хүрээнд ЭХ-ний салбарт
боловсруулахаар шийдвэрлэсэн салхин станцын үйл ажиллагааны зохицуулалтын нормативын
баримт бичгийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр шалгарсан ШУТИС-ийн ЭХИСийн багш нарын багаас орчуулсан IEC 61400-12, IEC 61400-24 стандартуудыг нутагшуулахтай
холбогдуулан 2015.01.21-ний өдөр орчуулгын төслийг хэлэлцэх семинарыг ХБНГУ-ын PTB
хүрээлэнгээс СХЗГ, ЭХЯ-тай хамтран Эрчим хүчний болон холбогдох бусад байгууллагын
мэргэжилтнүүдийн дунд зохион байгуулав.
6.3.4. Салхин цахилгаан үүсгэврээс үйлдвэрлэсэн чадал MNS IEC 61400-12, Эрчим хүчний
төвлөрсөн системд холбогдсон салхин эх үүсгэврийн аянгын хамгаалалтад тавигдах шаардлага
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MNS IEC 61400-24 стандартын төслүүдийг Эрчим хүчний стандартчиллын техникийн хорооны
хурлаар хэлэлцүүлэн Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 6-р сарын ээлжит хурлаас
үндэсний стандартаар батлуулав.
6.3.5. Энэхүү төслийн 2 дугаар шатыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх хүсэлтийг 2015.09.29-ний
өдөр ХБНГУ-ын РТВ хүрээлэнгийн төслийн зохицуулагч К.Вайгельттэй хийсэн уулзалтын үеэр
тавьсан. Төсөл 2016 онд үргэлжлэн хэрэгжихээр болсон тухай 2015.12.10-ны өдөр урьдчилсан
байдлаар мэдэгдсэн.
Долоо . Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд дараах
ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:
7.1.
“Шүрэнгийн усан цахилгаан станц” төслийн ТЭЗҮ боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах тендерийг олон улсад 2014 оны 12 сард зарлан, саналаа ирүүлсэн 19 компанийн
тендерийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013.07.15-ны өдрийн 156 дугаар тушаалаар
байгуулагдсан тендерийн үнэлгээний хороо 3 удаа хуралдаж хуулийн дагуу үнэлгээг хийсэн.
Тендерийг Дэлхийн банкны үнэлгээний журмын дагуу үнэлгээ хийж үнэлгээний хорооны хурлаар
хэлэлцүүлэн тендер ирүүлсэн компаниудаас хураангуй жагсаалтыг гарган Дэлхийн банкны
зөвшөөрөл авахаар хүргүүлээд байна. Түүнчлэн төслийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ
хийх гүйцэтгэгчийг шалгаруулах олон улсын тендер зарлах асуудлаар БОНХАЖЯ нь ОХУ-ын
талаас санал авах хүсэлтээ ГХЯ-д хүргүүлээд байна.
7.2.
Эгийн голын УЦС-ыг барих хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг БНХАУ-ын Засгийн газрын
хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр шийдвэрлэхээр Засгийн газрын 2015 оны 89 дүгээр тогтоолыг
батлуулаад байна. Монгол Улсын Сангийн яам болон БНХАУ-ын Экспорт-Импорт банк хооронд
тус зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн төслийг нийт 3 удаа солилцож, 2015 оны 10 дугаар сарын 28ны өдөр БНХАУ-ын Бээжин хотноо болсон уулзалтаар зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн төслийг
эцэслэн тохиролцож, эрчим хүчний болон бусад шаардлагад нийцсэн салбарын төслийг
санхүүжүүлэхээр тогтсон. УИХ-ын 2015 оны 11 дүгээр сарын хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн
газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Экспорт Импорт банк хооронд байгуулах 1.0 тэрбум
ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон баталсан.
7.3.
Засгийн газрын 2015 оын 5 дугаар сарын хуралдаанд Эгийн голын усан цахилгаан станцын
урьдчилсан шатны дэд бүтцийн ажлыг Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад нэмэх
шийдвэр гаргасан. Энэ төслийн хүрээнд 2 хэлхээ 220 кВ-ын 72 км цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, төслийн талбар дахь 110/10 кВ-ын түр дэд станц, Эрдэнэт дэд станцын 110 кВ хүчдлийн
түвшин талын нэг гаргалгааны өргөтгөл, Эрдэнэтийн Говил тосгоноос төслийн талбар хүртлэх 71
км авто зам, Сэлэнгэ мөрөн дээгүүр гарах гүүр зэрэг ажил багтаж байна.
7.4.
Эгийн голын усан цахилгаан станцыг Концессийн хуулийн дагуу “барих-шилжүүлэх”
нөхцөлтэйгөөр Хятадын төрийн өмчийн “Чайна гэжүба групп лимитэд” компаниар гүйцэтгүүлэхээр
Засгийн газар шийдвэрлэсэн.
7.5.
Салхитын салхин цахилгаан станц 2013-2015 онд нийт 310 сая.кВтц ЦЭХ үйлдвэрлэж
ТЭХС-д нийлүүлсэн байна. Үүнээс, 2013 онд 4,5 сая.кВтц, 2014 онд 4 сая.кВтц, 2015 оны 9 сарын
байдлаар 9 сая.кВтц ЦЭХ-ийг хязгаарласан байна. ЦЭХХХА гэрээг 2015 онд дүгнэж, нийт 2,7 сая
ам.долларын төлбөрийн нэхэмжлэлийг барагдуулахаар болсон. Нийт 5,5 сая ам.долларын
алдангийг чөлөөлсөн. 2016 оноос хязгаарлалтыг 3 хувь байхаар талууд харилцан тохиролцоод
байна.
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7.6.
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар ЭХЗХ-оос 552,5 МВт нийлбэр хүчин чадалтай
салхин цахилган станцууд барих тусгай зөвшөөрлийг 5 компанид олгосон байна. Сэргээгдэх эрчим
хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан ЭХЗХ-оос 58 МВт нийлбэр хүчин
чадалтай нарны цахилгаан станцууд барих тусгай зөвшөөрлийг 4 компанид олгосон байна.
Түүнчлэн 148 МВт нийлбэр хүчин чадалтай нарны цахилгаан станцууд барих ТЭЗҮ-ийг Эрчим
хүчний яамны дэргэдэх Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжсэн
байна.
7.7.
Дэд сайд Ө.Пүрэвбаатараар удирдуулсан ЭХЯ, ЭХЗХ, “ЦДҮС” ХК, “ДҮТ” ХХК зэрэг
байгууллагын оролцоотой ажлын хэсэг “Улаанбаатар усан цэнэгт цахилгаан станц” ХХК болон
“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ХХК хооронд байгуулах “Цахилгаан эрчим хүч худалдах
худалдан авах гэрээ”-ний төслийн талаар хуралдаж, гэрээнд талуудын саналыг оруулан, Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 111 дүгээр тушаалаар гэрээ байгуулах
зөвшөөрлийг “ДҮТ” ХХК-д олгосон.
7.8.
Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн “Бага орлоготой орнуудын сэргээгдэх эрчим
хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөр”-т хамрагдсан орны хувьд төсөл хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөө боловсруулахаар ЭХЯ, АХБ хооронд 300 мянган ам.долларын техникийн туслалцаа
олгох санамж бичигт 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр гарын үсэг зурсан.
7.8.1. Техникийн тусламжийг АХБ-аас санхүүжүүлэх шийдвэр гаргасантай холбогдуулан
төслийн зөвлөх багийг сонгон шалгаруулах ажлыг эхлүүлсэн. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
боловсруулах үүрэг бүхий гадаад, дотоодын зөвлөх багийг сонгон шалгаруулсан.
7.8.2. Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах талаар сургалт семинарыг төслийн зөвлөх багтай хамтран
2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр УБ-т зохион байгуулсан.
7.8.3. Семинарт төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 60 гаруй төлөөлөгчдийг
оролцуулсан. Энэхүү семинарт SREP хөтөлбөрийн талаар Эрчим хүчний дэд сайд Ө.Пүрэвбаатар,
Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт үг хэлж, АХБ-ны мэргэжилтэн Шигеру Ямамура,
төслийн зөвлөх Майк Еммертон, Сакари Оксанен нар илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэг зохион
байгуулсан.
7.8.4. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дунд шатны тайлангийн хэлэлцүүлгийг яамны
хурлын танхимд ЭХЗХ, ДҮТ, СЭХҮТ-ийн удирдлагыг оролцуулан 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны
өдөр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт СБТГ-ын дарга П.Товуудорж тэргүүлэн Олон талт
хөгжлийн банк болон төслийн зөвлөх багийг хүлээн авч холбогдох асуудлаар санал солилцсон.
7.8.5. Олон талт хөгжлийн банк болон SREP баг 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр
Диспетчерийн үндэсний төвд, Эрчим хүчний зохицуулах хороонд санал солилцох уулзалт хийсэн.
ЭХЯ, ЭХЗХ, ДҮТ, Олон талт хөгжлийн банк, SREP төслийн зөвлөх баг оролцсон нэгдсэн уулзалтыг
дэд сайд Ө.Пүрэвбаатар дүгнэж үг хэлсэн бөгөөд өмнөх уулзалтын үеэр ярилцаж, санал
солилцсон асуудлаарх санамж бичигт яамнаас П.Товуудорж дарга, зөвлөх багийг төлөөлөн АХБын ахлах мэргэжилтэн Ямамура нар гарын үсгээ 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр яамны
хурлын танхимд зурж, санамж бичгийг англи хэлнээс монгол руу орчуулан дэд сайд
Ө.Пүрэвбаатарт танилцуулсан. “Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө”-ний дунд шатны тайлантай
танилцан саналаа хүргүүлсэн. Эцсийн тайланг төслийн зөвлөх баг яаманд ирүүлсэн.
7.8.6. Төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй Баруун бүст Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн
банкны төлөөлөгчдийн хамт томилолтоор ажилласан. “Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын
сангууд”-ийн удирдах зөвлөлд Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөг хэлэлцүүлж өгөхийг хүссэн албан бичгийг Сангийн яамнаас хүргүүлсэн. “Монгол
улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө”-г батлуулахад дэмжлэг авах
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зорилгоор АНУ, Их Британ, Япон, Шведын Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яаманд уулзалт
зохион байгуулсан.
7.8.7. Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогтоор ахлуулсан ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнд АНУ-ын Вашингтон хотод 2015 оны 11 дүгээр сарын 08-наас 16-ны өдөр хүртэл
хугацаанд томилолтоор ажиллах тушаал гаргаж, холбогдох томилолтын бэлтгэл ажлыг зохион
байгуулсан. Албан томилолтоор ажилласан тухай тайлан гаргаж удирдлагад танилцуулсан. Олон
нийтийн хэвлэл мэдээлэлд мэдээлэл гаргаж өгсөн. Томилолтын ажлын үр дүнд олон улсын
байгууллагаас Монгол улсад хэрэгжүүлэх төсөлд 30 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж
олгохоор шийдвэрлүүлсэн.
7.9 Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын УЦС-г барьж байгуулах бэлтгэлийг хангах ТЭЗҮ, зураг
төсөл боловсруулах төслийн нэгж ажиллуулах ажлуудыг зохион байгууллаа.
7.9.1 Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын УЦС-ыг барьж байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх
зорилгоор Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулан яамдаас санал авч нэгтгэн ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн.
7.9.2 Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 86 дугаар тогтоолоор “Ховд
аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын нутагт Ховд гол дээр усан цахилгаан станц барих” техник, эдийн
засгийн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулж, шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг төр-хувийн
хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд шийдвэрлэх боломжийг судлан саналаа 2015 оны 03 дугаар
улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулахыг Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтод даалгасугай” гэсэн
шийдвэр гаргасан. Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 133 дугаар тогтоолоор
төслийг концессын зүйлийн жагсаалтад шууд гэрээ байгуулахаар оруулсан.
7.9.3 Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 72 дугаар тушаалаар Эрдэнэбүрэн УЦС-ын төсөл
хэрэгжлүүлэх нэгжийг байгуулсан. Мөн төслийн удирдах хороог ТНБД-ын 2015.08.04 өдрийн
тушаалаар байгуулсан. ТУХ-ны хурлыг 3 удаа зохион байгуулж ТХН-ийн 2015 оны ажлын
төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн баталж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажиллаж байна.
7.9.4 Хөрөнгө оруулалтын газрын даргын 2015.11.10-ны өдрийн тушаалаар Эрдэнэбүрэнгийн
УЦС-ыг барих төслийн концессын гэрээний нөхцлийн талаар хэлэлцээр хийх үүрэг бүхий ажлын
хэсгийн байгуулаад байна. ТХН-ийн зүгээс төслийг концессын гэрээгээр гүйцэтгэх сонирхол бүхий
20 гаруй гадаадын компаниудын саналыг авч нэгтгэн судалгаа хийж байна. /Эрдэнэбүрэнгийн
УЦС-ийн ТЭЗҮ 2008 онд ШУТЗ-ийн хурлаар батлагдсан бөгөөд концесс эзэмшигч ТЭЗҮ-д тодотгол
оруулж шинэчлэн батлуулах юм/.
Найм. Яамны чиг үүрэгт хамрах нийтэд үйлчлэх ажил үүргийн хүрээнд Хэрэглэгчдэд
дулааны техникийн нөхцөл, Улсын төсвийн хөрөнгөөр төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэх
гүйцэтгэгчид ажлын болон зургийн даалгавар, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгох, Эрчим
хүчний салбарын Шинэжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион
байгууллаа.
8.1
Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын
06, 03 дугаар сарын 12, 07 дугаар сарын 08, 10 дугаар сарын 08-ний өдрүүдийн хуралдааны
бэлтгэл ажлыг ханган зохион байгуулсан. Хуралдаануудаар нийт 36 асуудал хэлэлцэн
шийдвэрлэсэн. Хурлын шийдвэрийг асуудал оруулсан талуудад тухай бүр хүргүүлсэн.
8.2
Өмнөх жилүүдэд Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байгаа
судалгааны ажлын биелэлтийг авч танилцан зохих зөвлөмж, дүгнэлт өгч ажилласан. 2016 онд
Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас санхүүжүүлэх төслийн саналуудыг нэгтгэн Боловсрол, соёл,
шинжлэх ухааны яаманд хүргүүлсэн.
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8.3
Эрчим хүчний яамны Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн хурлын бэлтгэл
хангаж зохион байгууллаа. 2015 онд Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсэг
4
удаагийн хурлаар 154 хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох тооцоо судалгааг хийлгэн шийдвэрлэсэн.
Үүнд, 51 техникийн нөхцөлийг шинээр олгож, 33 техникийн нөхцөлийн хугацааг сунгасан байна.
8.4
Эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний 41 ажлын болон зургийн даалгавар боловсруулж
ажлыг эхлүүлсэн ба барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч 39 гүйцэтгэгчид ажил эхлүүлэх,
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг зохих журмын дагуу олгож ажиллалаа.
8.5
Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр удирдлагаас гаргах тушаал, шийдвэр, албан бичгийг
боловсруулж, ирсэн албан бичиг, иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийг зохих журмын дагуу
шийдвэрлэн ажиллалаа.
Ес. Мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр дараах ажлууд хийгдлээ.
Үүнд:
9.1
Гадаадын богино хугацаат сургалтанд давхардсан тоогоор 6 мэргэжилтэн, дотоодын
сургалтанд 8 мэргэжилтэн хамрагдаж, мэргэжилтнүүдийн дунд яамнаас зохион байгуулсан
сургалтанд бүрэн хамрагдав.
9.2
“Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний 6 дугаар форум”-д “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний
хөтөлбөрийн хэрэгжилт ба хууль эрх зүйн орчны шинэчлэлт” сэдэв илтгэл бэлтгэн оролцсон.
9.3
Ази Европын уулзалт (ACEM) -ын хүрээнд “Монгол улс - Сэргээгдэх эрчим хүчний өлгий
нутаг” сэдэвт олон улсын бага хуралд илтгэл тавьж оролцсон.
9.4
Олон Улсын СЭХ-ний агентлаг, ХАҮТ-тай хамтран сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр үйл
ажиллагаа эрхлэх байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан “Төсөл боловсруулах арга зүй сэдэв” –т
сургалтыг зохион байгуулсан.
9.5
Монголын салхины эрчим хүчний ассиоциас санаачлан Даян дэлхийн салхины эрчим
хүчний зөвлөл (GWEC), Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагатай (GGGI) хамтран
Улаанбаатар хотноо 2015.06.04-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Монгол улсад салхины
эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх нь” сэдэвт олон улсын хурлыг зохион байгуулахад оролцож “Салхины
эрчим хүчний нөөцийг ашиглах сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл” сэдэвт илтгэл тавьсан.
9.6
БН Филиппин Улсын Манила хотод 2015.06.15-19-ний өдрүүдэд АХБ-ны төв байранд Азийн
цэвэр эрчим хүчний ээлжит 10-р форумд оролцсон.
9.7
Монголын Азийн супер сүлжээ нийгэмлэг санаачлан зохион байгуулсан “Зүүн Хойд Ази
дахь супер сүлжээ” сэдэвт олон улсын анхдугаар бага хуралд илтгэж тавьж оролцсон.
9.8
УУЯ, 2015 оны 04 сарын 09-10-ны өдөр зохион байгуулсан “COAL MONGOLIA-2015”
нүүрсний салбарт хөрөнгө оруулагчдын олон улсын чуулга уулзалт,
ЭХЯ-аас 2015 оны 5
дугаар сард зохион байгуулсан “ASEM: Mongolia-Country of Renewable energy” СЭХ-ний олон
улсын хуралд оролцсон.
9.9
ЭХЯ, Солонгосын Korea Gas Safety Corporationтай байгуулсан хамтын ажиллагааны
хүрээнд зохион байгуулагдсан “Хийн аюулгүй ажиллаааны менежмент сургалтанд оролцсон.
9.10 Монгол-Германы Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын ЭХЯ,
ХБНГУ-ын Туссен групп /"Thyssen Krupp"/-ын хооронд Метан хий боловс-руулах төсөлд хамтран
ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд ХБНГУ-ын Эссен хотод ажиллаж Minegas-Power in Dinslaken,
Frauenhofer institute in Oberhausen, Enerjieagentur NRW in Dusseldorf, Power Plant Training Centert–
ийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судалсан.
9.11 ЭХЯ, “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн нэгжээс хамтран
зохион байгуулсан “Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомж” сэдэвт сургалтад оролцсон.
Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар:
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Хоёр. Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах чиглэлээр:
Нэг. Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд:
1. Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 11 дүгээр сарын 26-ны
өдрийн 23 дугаар тогтоолоор “Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний
тухай” Улсын Их Хурлын 2010 оны 72 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг шалгаж, санал дүгнэлт
боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын Их хурлын гишүүн А.Тлейханаар ахлуулан
гишүүдэд Улсын Их хурлын гишүүн Ц.Баярсайхан, Д.Сумъяабазар, Д.Зоригт, Ц.Даваасүрэн нарыг
ажиллуулахаар байгуулсан.
Түүнчлэн энэхүү ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх дэд ажлын хэсгийг
байгуулж Улсын Их хурлын Тамгын газрын Хяналт үнэлгээний хэлтсийн дарга Л.Энхтуяагаар
ахлуулан холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас албан тушаалтнууд оролцож ажиллалаа.
Ажлын хэсэг 2015 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр тайлангаа Эдийн засгийн байнгын
хороонд танилцуулж, Монгол Улсын Их хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооноос “Түлш, эрчим
хүчний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх
тухай” 2015 оны 02 дугаар тогтоолыг гаргасан.
Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас Улсын Их Хурлын 2010 оны 72 дугаар
тогтоолын биелэлтийг нэгтгэн гаргаж, ажлын хэсгийн гишүүдэд танилцуулж, Дэд ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнд ажиллаж, ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлтийг нэгтгэн бэлтгэж байнгын хорооны
хуралдаанаар хэлэлцэх материалыг боловсруулж, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг бэлтгэх
ажлыг хийлээ.
Эдийн засгийн байнгын хорооны 2015 оны 02 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг
гарган Эрчим хүчний сайдаар батлуулан хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.
2. Ерөнхий сайдын 2015 оны 50 дугаар захирамжаар байгуулагдсан эрчим хүчний
салбарын санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадвар, ашиг, алдагдлын шалтгаан, нөхцөл, эрчим хүч
үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, борлуулах байгууллагуудын өртөг, үнэ тарифын бүтцийг судалж
өртөг зардлыг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх талаар санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын
хэсгийг Эрчим хүчний дэд сайд Ө.Пүрэвбаатараар ахлуулан байгуулсан.
Ажлын хэсгийн тайлан дүгнэлтийг гаргаж Монгол Улсын Ерөнхий сайдад танилцуулсан.
Эрчим хүчний салбарт 2015 онд нийтдээ 20.6 тэрбум төгрөгийн хэмнэлтийг дотоод нөөц
бололцоогоо ашиглан хийхээр тооцоо гарган хүргүүлсэн.Мөн үнэ тарифыг нэмэгдүүлэх, өртөг
зардалд хүргэх талаар тооцоо судалгааг хийж боломжит хувилбаруудыг танилцуулсан.
3. Эрчим хүчний салбар 2014 оныг “Бүтээн байгуулалтын жил” болгон зарлаж томоохон
төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ажилласан. Бүтээн байгуулалтын жилийн тайланг нэгтгэн
гаргаж удирдлагад танилцуулсан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр сурталчилгаа хийлээ.
4. Эрчим хүчний салбарт хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын явцад хяналт тавьж,
шаардлагатай зохион байгуулалтын ажлуудыг хийж, техникийн болон улсын комиссоор хүлээн
авлаа. Үүнд:
Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх, өргөтгөх, хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх ажлуудын барилга угсралтын явцад хяналт тавьж, техникийн болон улсын
комиссуудыг ажиллуулсан.
- ДЦС-4-ийн хүчин чадлыг 123 МВт-аар нэмэгдүүлэх төслийн угсралт, туршилт
тохируулгын ажлын явцад газар дээр нь хяналт тавин ажилласан. Тус ТГ-7 турбины
дулаан техник туршилт тохируулга бүрэн хийгдсэн бөгөөд номиналь ачаалал 124 МВт
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хүрсэн. Барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан Төрийн нарийн бичгийн
даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 72 дугаар тушаалаар техникийн
комиссыг томилон ажиллуулаад байна.
“ДЦС-3”-ын зуух №9-ын туршилт, тохируулгын ажил дууссантай холбогдуулан байнгын
ашиглалтад хүлээн авах Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ний
өдрийн 30 дугаар тушаалын дагуу улсын комисс ажиллуулсан.
“ДЦС-2”-ын турбингенератор №2-ын шинэчлэлийн барилга угсралтын ажил дуусч,
туршилт тохируулга хийгдэн сүлжээнд залгасан. Тус турбиныг байнгын ашиглалтад
хүлээн авах Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 83 дугаар
тоот тушаал гарган 2015 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын комисс ажиллуулаад
байна.
Амгалан дулааны станцын барилга угсралтын ажлыг бүрэн дуусгуулж 2015 оны 09
дүгээр сарын 27-ны өдөр галлаж явуулан Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн (Жуков
музей) зүүн хэсгийн хэрэглэгчийг дулааны эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна. Уг
станцын нээлтийн үйл ажиллагааг 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ний өдөр зохион
байгуулан ажилласан. Монгол Улсын засгийн газрын 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ны
өдрийн 371 тоот тогтоолын дагуу “Амгалан дулааны станц”-ыг “Дулааны дөрөвдүгээр
цахилгаан станц” ТӨХК-ийн охин компани хэлбэрээр ажиллуулах шийдвэр гарсан. 2015
оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Улсын бүртгэлд бүртгүүлэн “Амгалан дулааны станц”
ХХК байгуулагдан “Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц” ТӨХК-ийн ТУЗ 2015 оны 10
дугаар сарын 02-ний өдөр хуралдаанаар гүйцэтгэх захирлыг томилсон.
УТХО-аар хэрэгжсэн “ДЦС-4”-ийн зуухнуудын үнс гаргах, утааны хийн ялгаруулалтыг
бууруулах технологи нэвтрүүлэх” барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан
ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссыг ажиллуулав.
Баянголын амны дулааны шугам сүлжээний IV ээлжийн угсралтын ажил дууссантай
холбогдуулан байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын тушаал гаргасан.
Шугам сүлжээний горим, ажиллагаа холбогдсон хэрэглэгчийн ачаалал бага байгаагаас
шалтгаалан байнгын ашиглалтад аваагүй байна.
Хөвсгөл аймгийн дулааны станцын техникийн үйл ажиллагаанд ЭХХТ-ийн дэргэдэх
металл, химийн лабораторийн баг ажиллаж, дүгнэлт гаргасантай холбогдуулан
дүгнэлтийн талаар гүйцэтгэгч, захиалагчийн төлөөллийг оролцуулан хуралдаан зохион
байгуулсан. Тус хурлаас зуухны галлагааны горим ажиллагааг хэвийн болгох, хими, ус
бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, техникийн комиссоос өгсөн
үүрэг даалгавар, мөн ашиглалтын явцад гарсан гэмтэл, зөрчил дутагдлуудыг
арилгуулан ажилласан. Утааны хийн янданг зургийн дагуу өндөрсгөх, зуухны туршилт,
тохируулгын ажлыг бүрэн хийх, үнс зайлуулах, түлш дамжуулах конейвейрийг зургийн
дагуу угсрах ажлуудыг гүйцээн Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 130 дугаар тушаалын
дагуу 10 дугаар сарын 25-30-ны өдрүүдэд Улсын комисс ажиллаж барилга
байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.
БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр Замын-Үүдийн чөлөөт бүсэд баригдсан дулааны
станцыг Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 288 дугаар
тушаалаар XI/24-28-ны өдрүүдэд ажилласан.

Засгийн газрын 118 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэж буй Дэд бүтэц-эрчим хүчний
төслийн ажлын хүрээнд 2015 онд хийгдэх барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргасан.
Тус нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу дулааны шугам сүлжээний ажлуудад техникийн хяналт тавин
ажиллаж байна. Үүнд:
- Амгалан дулааны станцын урд чиглэлийн дулааны 4 км урт Ф700 мм диаметртэй
шугамын ажлаас 2.3 км шугамын барилга угсралтын ажил дуусаад байна. Төрийн
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нарийн бичгийн даргын 2015.11.04-ний өдрийн 260 тоот тушаалын дагуу XI/10-ны өдөр
техникийн комиссыг ажиллуулсан.
ДЦС-4 ТӨХК-ийн 210 МВт-ын дэд станцаас У-18 цэг хүртэлх 4,2 км урт Ф800 мм-ийн
диаметртэй шугамын барилга угсралтын ажилд хяналт тавин ажилласан.
Насосны станц 8-ын өргөтгөлийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажилд хяналт тавин
ажилласан. Ажлыг дуусган Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015.10.17-ны өдрийн 232
дугаар тушаалын дагуу X/28-ны өдөр техникийн комиссыг ажиллуулсан.
“ДЦС-4”-өөс Яармагийн гэр хороолол хүртэл 2ф700-2ф600 мм голчтой дулааны шугам
2450 метр, 150 м гүүрэн тулгуурын зураг төсөл, барилга угсралтын ажилд хяналт тавин
ажилласан.
Пумагаас баруун тийш 2ф500-2ф300 мм-ийн голчтой дулааны шугам 2.5 км-ын барилга
угсралтын ажилд хяналт тавин ажилласан. Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015.08.13ны өдрийн 192 дугаар тушаалын дагуу техникийн комиссыг ажиллуулсан. Эрчим хүчний
сайдын 2015.10.08-ны өдрийн 137 дугаар тушаалаар улсын комисс ажиллан байнгын
ашиглалтад оруулсан.
“Солонго” хорооллын гадна дулааны шугам өргөтгөх, 43,53 ГКал/цагийн ачаалалтай
дулааны шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажилд хяналт тавин ажиллаж байна.
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015.08.27-ны өдрийн 201 дугаар тушаалын дагуу
техникийн комиссыг ажиллуулсан.
"Ирээдүй цогцолбор" хорооллын дулааны 4100 м гол шугам, 6 ш дулааны дамжуулах
төвийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажлуудад техникийн хяналт тавин ажиллаж
байна.

Дээрх ажлуудын барилга угсралтын ажлыг эрчимжүүлэх, гарсан хүндрэлүүдийг
шийдвэрлэх асуудлаар ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагчийн төлөөллүүдийг оролцуулан тухай бүр
хуралдаан зохион байгуулан холбогдох үүрэг даалгавар, чиглэл, зөвлөмж өгч ажилласан.
Цахилгаан дамжуулах, түгээн шугам сүлжээ, дэд станцуудад улсын төсвийн хөрөнгө
оруулалтаар он дамжин хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж,
техникийн комиссыг Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар, Улсын
комиссыг Эрчим хүчний сайдын тушаалаар тус байгуулан, шинээр баригдсан шугам, дэд станцын
барилга угсралтын ажлуудыг техникийн комиссоор ашиглалтад оруулан, улсын комиссоор хүлээн
авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллалаа.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн дараах ажлын техникийн комиссын
тушаал төлөвлөн, техникийн комисс ажиллуулсан. Үүнд:
1. 35/6 кВ-ын “Баянхошуу” 2х10 МВа хүчин чадалтай дэд станц барьж, 35 кВ-ын 2.37
км хоёр хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
дууссантай холбогдуулан, ашиглалтад оруулах эрх бүхий техникийн комиссыг
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 12 дугаар тушаалаар,
2. Улаанбаатар хотын “Их тойрог” 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
Баянголын амны 110/35/10 кВ-ын 2х40 МВа хүчин чадалтай трансформатор бүхий
“Баянгол” дэд станц, 22 км хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах эрх бүхий
техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 19 дүгээр тушаалаар
3. Улаанбаатар хотын “Их тойрог” 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
110/35/10 кВ-ын 2х40 МВа хүчин чадалтай трансформатор бүхий “Зайсан” дэд
станц, дэд станцаас “14 дүгээр хороолол” дэд станц хүртэлх хоёр хэлхээт 2 км
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад
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оруулах эрх бүхий техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 20
дугаар тушаалаар,
a. Улаанбаатар хотын Залаат, Бага тэнгэр, Их тэнгэрийн ам, Хан-Уул, Баянзүрх
дүүргийн хорооллуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах зорилгоор 110 кВ-ын
7.6 км урттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/10 кВ-ын дэд станцын
барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах эрх бүхий техникийн комиссыг
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 32 дугаар тушаалаар,
b. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын
бүсийн айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-12/ (Чингэлтэй, Сүхбаатар
дүүрэг) барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан, ашиглалтад оруулах
эрх бүхий техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 45
дүгээр тушаалаар,
4. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын
бүсийн айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-14/ (Чингэлтэй, Сүхбаатар
дүүрэг) барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан, ашиглалтад оруулах эрх
бүхий техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 46 дүгээр
тушаалаар,
5. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугам шинэчлэлтийн ажил /Багц-9
/Сүхбаатар дүүрэг/-ын дууссантай холбогдуулан, ашиглалтад оруулах эрх бүхий
техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 47 дугаар тушаалаар
6. Улаанбаатар хотын “Дашчойнхор” 35/10 кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын
ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах эрх бүхий техникийн комиссыг
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 83 дугаар тушаалаар
7. Байдлаг дэд станцыг 35/10 кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан,
ашиглалтад оруулах эрх бүхий техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын
2015 оны 84 дүгээр тушаалаар,
8. Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг
сайжруулах барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах
эрх бүхий техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 85 тоот
тушаалаар
9. Амгалан дэд станцаас кабель шугам татаж, ХТП208-ын дэргэд шинээр 10 кВ-ын
хуваарилах байгууламж барих ажлын барилга угсралтын ажил дууссантай
холбогдуулан, ашиглалтад оруулах эрх бүхий техникийн комиссыг Төрийн нарийн
бичгийн даргын 2015 оны 152 тоот тушаалаар
10. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1 ,8 дугаар багуудын цахилгаан хангамж
сайжруулах барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан, ашиглалтад хүлээн
авах техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 156 тоот
тушаалаар
11. Төв аймгийн
шинэ суурьшлын
бүсийн
хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамж
сайжруулах Багц-2 /Төв / гэрээт ажлын барилга угсралтын ажил дууссантай
холбогдуулан
барилга
байгууламжийг
ашиглалтадоруулах
техникийн
комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 186 тоот тушаалаар
12. Аймгийн төвийн 6кВ-ын цахилгаан хуваарилах байгууламжийн шинэчлэл / БаянӨлгий,
Өлгий
сум/-ийн
барилга
угсралтын
ажил
дууссантай
холбогдууланхолбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтадоруулах техникийн
комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 231 тоот тушаалаар
13. Монгол улсын төсвийн хөрөнгө, БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн
санхүүжилтээр Барилга хот байгуулалтын яамнаас хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар
хотын VII , XIV,МҮОНРТ орчмынхорооллын орон сууц, дэд бүтцийн төсөл”-ийн
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хүрээнд 220/110/35кВ-ын “Улаанбаатар” дэд станцаас 110/35/10кВ-ын “7-р
хороолол” дэд станц хүртэл 14.9 км 110кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10кВ-ын “7-р хороолол”
дэд станцын тоног төхөөрөмж угсралтын ажил, “7-р хороолол” дэд станцаас “Радио
Телевиз” дэд станц хүртэл 8.4 км 110кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10кВ-ын “Радио Телевиз”
дэд станцын тоног төхөөрөмж угсралтын ажлууд дууссантай холбогдуулан
ашиглалтад оруулах техникийн комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны
234 тоот тушаалаар
14. Баянхонгор аймгийн Галуут сум Мандал баг хоорондох 15кВ-ын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, 100/0.4кВА чадалтай агаарын дэд станц”-ын барилга
угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 238 тоот
тушаалаар
15. Улаанбаатар хотын “Их тойрог ” шугамын “Улаанбаатар” дэд станцаас 14-р
хороолол дэд станц хүртэлх 110кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын барилга
угсралтын нэмэлт
ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг
ашиглалтад оруулах техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны
256 тоот тушаалаар
16. Улаанбаатар хотын 110кВ-ын
“Баянгол” дэд станцаас 110кВ-ын “Радио
телевиз”дэд станц хүртэлх 24 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил
дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн
комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 257 тоот тушаалаар
17. Улаанбаатар хотын Баянголын амны “Баянгол” 110/35/10кВ-ын 2*40 МВА дэд
станц, 22 км 110кВ-ын ЦДАШ-ын нэмэлт хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй ажил дууссантай
холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн комиссыг
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 258 тоот тушаалаар
18. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын
бүсийн айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-11/ (Сонгинохайрхан дүүрэг)
барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдууланбарилга байгууламжийг
ашиглалтад оруулах техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны
282 тоот тушаалаар,
19. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын
бүсийн айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-10/ (Сонгинохайрхан дүүрэг)
барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдууланбарилга байгууламжийг
ашиглалтад оруулах техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны
283 тоот тушаалаар,
20. Дорнод аймгийн Мардай-Чулуунхороот сумын 35кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын барилга
угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах техникийн комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 287 тоот
тушаалаар,
21. Дорнод аймгийн Тамсаг-Халх гол сумын 35кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын барилга
угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах техникийн комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 286 тоот
тушаалаар,
22. “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд
хэрэгжсэн Берлин Эко хотхоны дунд баригдсан “Буянт Ухаа” 2х40 МВА чадалтай
110/10кВ-ийн дэд станц, 2.5км урт 110кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил
дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн
комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 308 тоот тушаалаар,
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Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн дараах ажлын улсын комиссын
тушаал төлөвлөн, улсын комиссыг зохион байгуулан ажиллуулсан. Үүнд:
1. “Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил /Багц-5/-ын барилга
угсралтын ажлын дууссан холбогдуулан ашиглалтанд оруулах улсын комиссыг Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 1 дүгээр тушаалаар,
2. Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн тоолуурын нэгдсэн системийн өргөтгөлийн
ажлыг ашиглалтанд оруулах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 2 дугаар
тушаалаар,
3. “Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлтийн ажил /Багц-4/ын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах улсын
комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 20 дугаар тушаалаар,
4. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумаас Хунт, Хулж багийн 15 кВ-ын 21.5 км урттай
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х160 кВА чадалтай дэд станцын барилга
угсралтын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015
оны 23 дугаар тушаалаар,
5. Увс аймгийн Завхан сумаас Хэцүү хад хүртэлх 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, 15/0.4 кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах
улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 24 дүгээр тушаалаар,
6. Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрийн районы 35/6 кВ-ын 2х6300 кВа дэд станц, 35 кВ-ын
хуурай салгуурын пунктын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад хүлээн
авах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 25 дугаар тушаалаар,
7. “Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлтийн ажил /Багц-1/ын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах улсын
комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 26 дугаар тушаалаар,
8. “Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил /Багц-2/-ын барилга
угсралтын ажил дууссан холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссыг Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 32 дугаар тушаалаар,
9. “Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил /Багц-1/-ын барилга
угсралтын ажил дууссан холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссыг Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 33 дугаар тушаалаар,
10. Солонго хорооллын гадна цахилгаан хангамж 110/35/10 кВ-ын “Цэвэрлэх” дэд станцын
10 кВ талын өргөтгөл, 2 ком 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж, 10 кВ-ын 19.5 км
цахилгаан дамжуулах кабель шугам, 10/0.4 кВ-ын 2х630 кВа хүчин чадалтай 12 ширхэг
ХТП-ны барилга угсралтын ажил дуусантай холбогдуулан, ашиглалтад хүлээн авах
улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 44 дүгээр тушаалаар,
11. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 11, 12, 24, 25, 26 дугаар хорооллын гадна цахилгаан
хангамжийн 6/0.4 кВ-ын 2х630 кВа хүчин чадалтай ХТП 15 ком, 6 кВ-ын 34.9 км кабель
шугамын барилга угсралтын ажил дуусантай холбогдуулан, ашиглалтад хүлээн авах
улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 63 дугаар тушаалаар,
12. Архангай аймгийн “Булганхангай хорооллыг цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр хангах
барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах улсын
комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 69 дугаар тушаалаар,
13. Байдлаг дэд станцыг 35/10 кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам татах ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад хүлээн
авах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 76 дугаар тушаалаар,
14. Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын 110/6кВ-ын 2*25МВа чадалтай “Бурхант” дэд
станцын барилга угсралтын ажил дуусантай холбогдуулан, ашиглалтад хүлээн авах
улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 78 дугаар тушаалаар,
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15. “Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажил /Багц-12/,/Багц-14/-ын
барилга угсралтын ажил дууссан холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах улсын
комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 105 дугаар тушаалаар,
16. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1 ,8 дугаар багуудын цахилгаан хангамж сайжруулах
барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан, ашиглалтад хүлээн авах улсын
комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 109 дугаар тушаалаар,
17. Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамж сайжруулах
/Төв / (ХХY.1.1.32 ) гэрээт ажлын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан,
ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 128 дугаар
тушаалаар,
18. Баянхошуу 2х10 мВа чадалтай дэд станц барьж, 35 кВ-ын 2.37 км хоёр хэлхээ
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил дууссантай
холбогдуулан, ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны
129 дугаар тушаалаар,
19. Монгол Улсын 2014-2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа
Улаанбаатар хотын Дашчойнхор 35/10кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажил
дууссан тул барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссыг Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 142 дугаар тушаалаар,
20. Улаанбаатар хотын төвийн 6/10кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын
шинэчлэлийн /Багц-5/ угсралтын ажил дууссан тул барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015 оны 143 дугаар тушаалаар,
21. Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамж сайжруулах
Багц-2 /Төв / гэрээт ажлын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга
байгууламжийг ашиглалтадоруулах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны
144 дугаар тушаалаар,
22. Дархан-Уул аймгийн Хөтөл хорооны 6кВ-ын дэд станц, 0.4кВ-ын ЦДАШ татах барилга
угсралтын ажил дууссан тул барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын
комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015 оны 146 дугаар тушаалаар,
23. Баянхонгор аймгйин Галуут сум, Мандал баг хоорондох 15кВ-ын ЦДАШ, 100/0.4 кВА
чадалтай агаарын дэд өртөө,0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын шугамын барилга угсралтын ажил
дууссан тул барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний
сайдын 2015 оны 155 дугаар тушаалаар,
24. Улаанбаатар хотын төвийн 6,10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын
шинэчлэлийн /Багц-2/ барилга угсралтын ажил дууссан тул барилга байгууламжийг
ашиглалтад оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015 оны 158 дугаар
тушаалаар,
25. Улаанбаатар хотын Баянголын амны “Баянгол” 110/35/10кВ-ын 2*40 МВА дэд станц,
23.7 км 110кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга
байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015 оны
157 дугаар тушаалаар,
26. Улаанбаатар хотын Залаат,Бага тэнгэр,Их тэнгэрийн ам,Баянзүрх дүүргийн
хорооллуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах 110/35/10кВ-ын дэд станц, 110кВ-ын
ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг
ашиглалтад оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015 оны 163 дугаар
тушаалаар,
27. Амгалан дэд станцаас кабель шугам татаж ХТП208-ын дэргэд шинээр 10кВ-ын
хуваарилах байгууламж барих/Улаанбаатар/ барилга угсралтын ажил дууссан тул
барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015
оны 175 дугаар тушаалаар,
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28. Дорнод аймгийн Мардай-Чулуунхороот сумын 35 кВ-ын 160 км урттай цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажил дууссан тул барилга
байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны
165 дугаар тушаалаар,
29. Дорнод аймгийн Тамсаг, Халх гол суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Петро чайна дачин
тамсаг Монгол ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 19 дүгээр талбайн дэд станцаас 21 дүгээр
талбай хүртэлх 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын барилга угсралтын ажил дууссан тул
барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын
2015 оны 173 дугаар тушаалаар,
Мөн эрчим хүчний салбарт Хөгжлийн банкны санхүүжилт, гадаад зээл тусламж, хувийн
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй барилга угсралтын ажилд техник хяналт тавих, улсын
комиссоор хүлээн авах ажлын хүрээнд:
1. ХБНГУ-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй Улиастайн шугам сүлжээний
шинэчлэлийн ажлыг дуусгах талаар ажил гүйцэтгэх график гарган, хэрэгжилтэнд
хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн ХБНГУ-ийн KfW банкны төлөөлөгч болон холбогдох
хүмүүстэй Төрийн нарийн бичгийн даргын хэмжээнд уулзалт хийсэн. Зөвлөх
ажиллуулах талаар харилцан тохиролцсон.
2. “Мөнхийн баян гал” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 110/35/10 кВ-ын “Налайх” дэд
станцын өргөтгөл, 110/35/6 кВ-ын “Өндөр толгой” дэд станцаас “7 дугаар зөрлөг” дэд
станц хүртэлх 110 кВ-ын цахилгаан агаарын дамжуулах шугам, 110/35/10 кВ-ын 16
МВа хүчин чадалтай “Өндөр толгой” дэд станц, Цементийн үйлдвэрийн цахилгаан
хангамжийн 110/10 кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажлуудад Төрийн нарийн
бичгийн даргын 2015 оны 115 дугаар тушаалын дагуу техникийн комиссоор ажиллаж,
зөрчил дутагдлуудыг арилгах, сайжруулах холбогдох үүрэг даалгавруудыг өгсөн.
3. Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд баригдсан Говь-Алтай аймгийн
Төгрөг-Бугат сумын 15кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,15/0.4кВ-ын дэд
станцын барилга угсралтын ажлуудыг дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах
эрх бүхий техникийн комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 157
тушаалаар
4. БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжиж буй Замын-Үүдийн
дэд бүтцийг сайжруулах төслийн Замын-Үүдийн дэд станцыг өргөтгөж 2 ячейк
суурилуулах, Замын-Үүд Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд 6/10 кВ-ын 30 километр кавель,
2х16МВ трансформаторын чадалтай 110/10 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж, 10/0.4
кВ-ын 16 ширхэг дэд станц, 10 кВ-ын далд хуваарилах байгууламж 2 ширхэг, 10 кВ-ын
19.3 километр ЦДАШ, 110 кВ-ын 2.8 километр ЦДАШын
барилга угсралтын
ажлуудыг дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах эрх бүхий техникийн
комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 160 тоот тушаалаар
5. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын буцалтгүй тусламж, Монгол Улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Завхан аймгийн Улиастай сумын шугам сүлжээ, дэд
станцын шинэчлэлтийн ажлын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан
ашиглалтад оруулах техникийн комиссыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 227
тоот тушаалаар
6. Монгол улсын төсвийн хөрөнгө, БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн
санхүүжилтээр Барилга хот байгуулалтын яамнаас хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар
хотын VII , XIV,МҮОНРТ орчмын хорооллын орон сууц, дэд бүтцийн төсөл”-ийн
хүрээнд 220/110/35кВ-ын “Улаанбаатар” дэд станцаас 110/35/10кВ-ын “7-р хороолол”
дэд станц хүртэл 14.9 км 110кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10кВ-ын “7-р хороолол” дэд станцын
тоног төхөөрөмж угсралтын ажил, “7-р хороолол” дэд станцаас “Радио Телевиз” дэд
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станц хүртэл 8.4 км 110кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10кВ-ын “Радио Телевиз” дэд станцын
тоног төхөөрөмж угсралтын ажлууд дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах
техникийн комиссыгТөрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 234 тоот тушаалаар
7. Дорнод аймгийн Тамсаг, Халх голд үйл ажиллагаагаа явуулж буй “Петро чайна Дачин
Тамсаг Монгол”ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “Тосон-Уул 19 дүгээр
талбай”-“Тамсаг -21 дүгээр талбай” хүртэл баригдсан 110кВ-ын 93.7 км ЦДАШ,
110/35/10кВ-ын “Тамсаг” дэд станцын барилга байгууламжын угсралтын ажил
дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах техникийн комиссыгТөрийн нарийн
бичгийн даргын 2015 оны 248 тоот тушаалаар
8. Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт ”Шангри-Ла
Улаанбаатар Хотел” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 10кВ-ын хуваарилах
байгууламжийн угсралтын ажил дууссан тул барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах улсын комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 145 дугаар тушаалаар,
9. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын буцалтгүй тусламж, Монгол Улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Завхан аймгийн Улиастай сумын шугам сүлжээ, дэд
станцын шинэчлэлтийн ажлын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан
ашиглалтад оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015 оны 153 дугаар
тушаалаар,
10. Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Эрчим хүчний төслийн нэмэлт
санхүүжилт” төслийн дотоод эх үүсвэрээр баригдах Улаанбаатар хотын 35кВ-ын
Дорнод-1,Эсгийлэх-Дөрвөн
зам
дэдстанцынбарилгаугсралтынажилдууссантул
барилга байгууламжийг ашиглалтадоруулахулсынкомиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015
оны 154 дугаар тушаалаар,
11. Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжсэн “ДЦС-4” ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин
чадлыг 123 МВт-аар өргөтгөх барилга угсралтын ажил дууссан тул
барилга
байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссыгЭрчим хүчний сайдын 2015 оны
159 дугаар тушаалаар,
12. “Энержи Стар” ХХК-ийн 110/35/10 кВ-ын “ Налайх” дэд стацын өргөтгөл,110/35/6 кВ-ын
“Өндөр толгой” дэд станцаас 7-р зөрлөг дэд станц хүртэлх 110 кВ-ыг ЦДАШ,
Багахангай дүүрэг, Өндөр толгойд шинээр 110/35/10 кВ-ийн хүчдэл бүхий 16МВА
чадалтай дэд станц ,110 кВ-ын Цементийн үйлдвэрийн 110/10 кВ-ын шинэ дэд
станцын барилга угсралтын ажлууд дууссан тул ашиглалтад хүлээн авах улсын
комиссыг Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 120 дугаар тушаалаар,
5. Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинэ бүтээн
байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийн хүрээнд эрчим хүчний салбарт 2014-2015 онд
хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл, биелэлтийг гарган Барилга хот байгуулалтын
яаманд хүргүүлсэн.
6. Монгол Улсын Их хурлын гишүүн С.Бямбацогтоос Монгол Улсад одоо мөрдөж буй эрчим
хүчний үнэ тариф болон салбарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ ирүүлэхийг хүссэн албан
бичгийн дагуу холбогдох мэдээ тайланг гарган хүргүүлсэн.
7. Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах
эрхийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль, Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж
ажиллах талаар Эрчим хүчний сайдын албан даалгаврыг бэлтгэн салбарын компаниудад
хүргүүлсэн.
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8. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн эрчим хүчний
салбарын талаарх танилцуулга, саналыг боловсруулан удирдлагад танилцуулсан.
2015 оны улсын төсвийн тодотгол, 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн
хүрээний мэдэгдэлд тусгах саналаа боловсруулан СХОГ-т хүргүүлсэн.
9. Шийдлийн Засгийн газрын 100 хоногт хийсэн ажлын тайлан, цаашид хийхээр төлөвлөж
буй ажлын талаар Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газартай хамтран мэдээлэл бэлтгэсэн.
10. Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 33
дугаар тушаалын 1.2 дахь заалтын дагуу Дулааны 5 дугаар цахилгаан станцын үйлдвэрлэсэн
дулааны эрчим хүчийг дамжуулах, түгээх шугамын трассыг сонгох, түүний зураг төслийн
даалгавар боловсруулах, дамжуулах шугамын трассыг сонгох үүрэг бүхий ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнд ажиллан ТЭЗҮ-ийн даалгавар боловсруулан гаргасан.
11. Монгол Улсын Их хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2015 оны 02 дугаар тогтоол,
Засгийн газрын 2015 оны 211 дугаар тогтоолоор “ЭДЦС” ТӨХК-ийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын
хөрөнгийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны гүүрэн санхүүжилтаар санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн
бөгөөд гүйцэтгэгчийг зохих хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулахыг ЭХ-ний сайд, Сангийн сайд
нарт үүрэг болгосон. Үүний дагуу Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 85, 115 дугаар тушаалаар
үнэлгээний хороо байгуулагдан түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй, олон улсын нээлттэй тендерийг
2015.07.09-ны өдөр зарлан, 2015.09.10-ны өдөр хүлээн авч, сонгон шалгаруулсан. Шаардлагад
нийцсэн тендер ирүүлсэн компанитай гэрээ байгуулах ажлын хэсэг Төрийн нарийн бичгийн даргын
2015 оны 246 дугаар тушаалаар байгуулагдан ажилласан.
Гэрээний маягтын дагуу нийт 44 зүйл, заалт, төслийн ерөнхий ажлын хэмжээ, техникийн
шаардлагыг тодотгон, нэмж тусгах ажлуудыг гүйцэтгэгч компанитай тохиролцон хэлцэл хийж,
2015.12.09-ний өдөр гэрээг байгуулаад байна.
Хоёр. Эрчим хүчний системийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээ, барилга
байгууламжийн найдвартай ажиллагааг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах
хүрээнд:
1. 2015 онд Дорнод аймгийн Мардай-Чулуун хороотын цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэр нь Хөгжлийн банкнаас
гаргахаар шийдвэрлэгдсэн. Үүний дагуу Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 175 тоот тушаалаар
“ЗМЗ” ХХК-тай байгуулсан захиалагч, гүйцэтгэгч хооронд байгуулсан гэрээг цуцлаж, өмнө нь
хийгдсэн барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах, үргэлжүүлэн “Дорнод бүсийн эрчим хүчний
систем” ТӨХК-аар гүйцэтгүүлэх гэрээг байгуулж ажиллах шийдвэрийн дагуу ажлын хэсгийн хурлын
зохион байгуулж, оролцогч талуудын төлөөллийг газар дээр нь байлгаж, ажил хүлээлцэх
графикийг гарган, ажил хүлээлцсэн.
2. Эрчим хүчний төрийн нарийн бичгийн даргад иргэн Шоотонгийн гаргасан өргөдлийн
дагуу газрын дарга, ТЗУГ-ын ахлах мэргэжилтэн Л.Мөнхжаргал, УБЦТС ТӨХК-ийн хэлтсийн дарга
Баярсайхан, зураг төслийн инженер Энхбат, Зүүн түгээх төвийн менежер Н.Пунцагноров, тус
ажлын зураг төслийн автор Электросеть проект ХХК-ийн захирал Нямбаяр нарын хамт газар дээр
очиж, үзэн танилцаж, техникийн шийдэл гаргасан. Үүний дагуу ажлын зургийг зургийн автор
“Электро сеть проект” ХХК-аар, төсвийг “УБЦТС” ТӨХК-аар тус хийлгэсэн. иргэн Шоотонгийн
гаргасан өргөдлийг шийдвэрлэх, 35 кВ-ын “Хайлааст-Яргайт” ЦДАШ-ын трасс өөрчлөхөд
шаардлагатай 240 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхийн тулд Эрчим хүчний
сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Шугамын трасс шилжүүлэх ажлыг УБЦТС ТӨХК
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлыг 2016 оны хоёр дугаар улиралд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна.
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3. Зэрлэг амьтан хамгаалах төрийн бус байгууллага 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын улмаас үхэж буй шувууны талаар уулзалт зохион байгуулсан. 15 кВ-ын
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын бүтцийг өөрчлөх санал гаргаж, Байгаль орчин, ногоон
хөгжлийн сайдын 2015 оны 174 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлыг хэсэгт танилцуулга хийсэн.
4. Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг тодорхойлох,
цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам, дэд станцын ачааллыг хөнгөлөх санал боловсруулахаар
2014-2015 оны Өвлийн их ачааллын улиралд “ЦДҮС” ТӨХК, “УБЦТС” ТӨХК-н дэд станцуудын
ажилласан судалгааг авч нэгтгэж, хийх ажлын санал гаргаж танилцуулсан.
5. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газартай хамтран гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтийн 6 газарт очиж дэд бүтцийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар судалгаа хийж шийдвэр
гаргуулсан.
Нийслэлийн удирдлагууд, яамны удирдлагуудын уулзалтаас гарсан шийдвэрийн дагуу Гэр
хорооллын дахин төлөвлөлтийн 6 байршлын газарт цахилгаан техникийн нөхцөл олгосон.
6. “Их тойрог сүлжээ” төслийн ажлыг дуусгах, улсын комиссоор хүлээн авах ажлын
хүрээнд:
“Их тойрог” 220, 110 кВ-ын 97 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 220 кВ-ын “Сонгино”
дэд станц, 110 кВ-ын “Зайсан”, “Баянгол”, “Яармагийн гүүр”, “Шинэ Яармаг”, “Буянт-Ухаа” дэд
станцуудын барилга угсралтын ажилд хяналт тавин, захиалагч, гүйцэтгэгчийн тулгамдаж буй
асуудлын талаар хэд хэдэн удаагийн хурал зохион байгуулсан бөгөөд тус шугам сүлжээний хувьд
нэгдсэн байдлаар ашиглалтад орох бололцоогүй болсон тул хэсэгчлэн ашиглалтад оруулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.
220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станцаас 110 кВ-ын “Зайсан” дэд станц хүртэл цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын трассын маргаантай газруудад очиж үзэж танилцсан бөгөөд
асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.
Мөн 110 кВ-ын “Баянгол” дэд станцаас 220/110/35 кВ-ын “Улаанбаатар” дэд станцын
өргөтгөл, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын гаргалгааны тоноглолын ажлын хөрөнгө
тусгагдаагүй байсныг Нийслэлийн засаг даргад хандан, нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлэхээр
шийдвэрлүүлсэн.
Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийг Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас зарлан
гүйцэтгэгчээр “Алтай трест” ХХК шалгаран барилга угсралтын ажил эхлэсэн бөгөөд 220/110/35 кВын “Улаанбаатар” дэд станцын өргөтгөлийн ажил дуусахад 110/35/10 кВ-ын “Баянгол” дэд станц
хүртэлх 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг залгах ажлыг хийхээр төлөвлөн
ажиллаж байна.
Үүнтэй уяалдуулан Барилга хот байгуулалтын яамны хөрөнгө оруулалтаар баригдсан
110/35/10 кВ-ын 2х40 МВа хүчин чадалтай “7-р хороолол” дэд станцын барилга угсралт, 110/35/10
кВ-ын 2х40 МВа хүчин чадалтай “Радио телевиз” дэд станцын барилга угсралтын ажлуудад
комисс ажиллуулах боломжтой болно.
“Их тойрог” тойрог сүлжээний дараах ажлуудад техникийн комисс ажиллаж, холбогдох
үүрэг даалгавар, дутуу ажлуудын жагсаалт гарган өгсөн.
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1. Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 19 дугаар тушаалын дагуу

220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станцаас 110/35/10 кВ-ын 2х40 МВа хүчин чадалтай
“Баянгол” дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 2 хэлхээт 22 км цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, барилга угсралтын ажилд Техникийн комисс,
2. Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 20 дугаар тушаалын дагуу
110/35/10 кВ-ын 2х40 МВа хүчин чадалтай “Зайсан”, 110/35/10 кВ-ын “14-р хороолол” дэд
станц хүртэлх 2 хэлхээт 2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын
ажилд Техникийн комисс,
3. Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 04 дугаар тушаалын дагуу
110/35/10 кВ-ын “14-р хороолол” дэд станцын барилга угсралтын ажилд Техникийн комисс
тус тус ажилласан.
“Их тойрог” 220, 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын барилга угсралтын ажил 2015 оны
байдлаар 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын трасс газрын маргаантай байдлаас
болж бүрэн ашиглалтад орох бололцоогүй болсон.
Хойд тойрог сүлжээг 220/110/35 кВ-ын “Улаанбаатар” дэд станцаас 110/35/10 кВ-ын “7-р
хороолол” дэд станц, 110/35/10 кВ-ын “Радио телевиз” дэд станц, 110/35/10 кВ-ын “Найрамдал”
дэд станцуудад техникийн комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулан, Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 157 дугаар тушаалаар Улсын комисс томилон, Улсын комисс 2015 оны
11 дүгээр сарын 08-ны өдөр ажиллан хүчдэлд залгаж ашиглалтад оруулсан.
Мөн тус шугам сүлжээний 110/35/10 “Зайсан”, “14-р хороолол”, “Шинэ яармаг” дэд
станцуудын барилга угсралтын ажил дууссан бөгөөд 220 кВ-ын “Сонгино” дэд станцаас 110 кВ-ын
“Зайсан” дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын трасс газрын
маргаантай байгаагаас шалтгаалан, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам битүүрч ашиглалтад
оруулах боломжгүй болсон. 220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станцын хувьд гүйцэтгэгч “ЭХБУТ”
ХХК-аас валютын ханшийн зөрүүнээс хөрөнгө мөнгө хүрэлцэхгүй болсон тул 220 кВ-ын хүчний
трансформатор нийлүүлэгдээгүй, энэ талаар захиалагч Нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт
эрчим хүчний яам болон “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-аас албан тоот
бичгүүдийг хүргүүлсэн. Их тойрог сүлжээний ашиглалтад оруулах боломжтой хэсгүүдийг хүчдэлд
залган, Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам сүлжээний ачаалал ихтэй
хэсгүүдийг ачааллыг хөнгөлөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
7. Оюутолгой шинэ дэд станц – Цагаансуварга220 кВ-ын ЦДАШ, Цагаансуварга-Мандахын
22 кВ-ын ЦДАШ, Цагаансуварга-Хатанбулагийн 35 кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажилд
хяналт тавьж ажиллах, улсын комиссоор хүлээн авах ажлын хүрээнд:
Оюутолгой шинэ дэд станц-Цагаансуварга 220 кВ-ын ЦДАШ, Цагаансуварга-Мандахын 22
кВ-ын ЦДАШ, Цагаансуварга-Хатанбулагийн 35 кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажилд хяналт
тавьж ажиллах, улсын комиссоор хүлээн авах ажлын хүрээнд:
220 кВ-ын “Шинэ Оюутолгой-Цагаансуварга” цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 220/22
кВ-ын дэд станцыг “Барих-Шилжүүлэх” нөхцөлөөр шууд гэрээ байгуулах аргаар концессын гэрээ
байгуулах тухай Засгийн газрын 2015 оны 87 дугаар тогтоол гарсан.
Үүнийг “МАК” ХХК-тай концессын гэрээ байгуулагдсан бөгөөд “Шинэ ОюутолгойЦагаансуварга” цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын материалын нийлүүлэлт 30%-
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тай, барилга угсралт ажил суурийн нүх ухах, суурь суурилуулалтын ажил 80%-тай ажил үргэлжилж
байна.
220/22 кВ-ын “Цагаансуварга” дэд станцын бараа материалын нийлүүлэлт, тээвэрлэлт
хийгдэн төслийн тайлбар ирсэн. Дэд станцын тоноглолуудыг угсрах суурийн ажлууд болон
удирдлагын байр хийгдэж дууссан.
Энэ талаар МАК ХХК-тай удаа дараалан уулзалт зохион байгуулж, хүсэлт тавьсан боловч
шийдвэрлэгдээгүй.
Цагаан суварга-Мандахын 22 кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг
сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер 2015 оны 04 дүгээр 16-нд зарлагдаж, гүйцэтгэгчээр Мон
энержи консалт ХХК, ДА хот ХХК-уудын түншлэл шалгарсан бөгөөд барилга угсралтын ажлыг
гүйцэтгэл 80%-тай явж байна.
Цагаан суварга-Хатанбулагийн 35 кВ-ын ЦДАШ-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах тендер 2015 оны 05 дугаар 27-нд зарлагдаж, гүйцэтгэгчээр “Багануур зүүн өмнөд
бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК шалгарсан бөгөөд барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэл 80%тай явж байна.
МАК ХХК-ийн “Барих-Шилжүүлэх” нөхцөлөөр шууд гэрээ байгуулах аргаар концессын
гэрээгээр баригдах 220 кВ-ын “Шинэ Оюутолгой-Цагаансуварга” цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, 220/22 кВ-ын дэд станцын баригдаж дуусаагүйн улмаас дээрх хоёр сумдыг төвлөрсөн
эрчим хүчний системд холбох ажил дуусах боломжгүй болсон.
8. Өмнөговь аймгийн Ноён, Сэврэй сумдын цахилгаан хангамжийг найдваржуулах үүднээс
“Чинхуа-МАК-Нарийн сухайт” ХХК-д Өмнөговь аймгийн Ноён, Сэврэй сумдын цахилгаан эрчим
хүчийг тасалсантай холбогдуулан шалтгааныг нь тодруулж, эрчим хүчээр хангах тухай 2015 оны
03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 4/701 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.
9. “ЦДҮС” ТӨХК-иасирүүлсэн Салхитын цахилгаан станцын “Цахилгаанэрчимхүчхудалдах,
худалданавах”гэрээндөөрчлөлторуулахаарирүүлсэнтөсөлд 2015 оны 3 дугаар сарын 23-ны 4/794
тоот албан бичгээр санал хүргүүлсэн.
10. ДЦС-5-ын дэд ажлын хэсгийн хуралдаанд сар бүр оролцож ажилласан. Цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, хамгаалалтын зурвас, шугамын трассыг харъяа дүүрэг, аймгаар
захирамжлуулах албан тоот хүргүүлсэн. Ил хуваарилах байгууламж, цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын төсөв, зургыг “ЦДҮС” ТӨХК-аар гаргуулсан.
11. 2015 оны жилийнэцсийн байдлаар 1 МВт-аас дээш ачаалалтай хэрэглэгчдэд цахилгаан
эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох асуудлаар нийт 557 МВт чадал хүссэн 153 хүсэлт
ирүүлсэн бөгөөдтехникийн нөхцөл авах байршлуудын газар дээр ажлын хэсгийн гишүүдийн
хамтаар очиж үзэж судалсан. Үүнээс нийт 500,7 МВт чадлын 137 хэрэглэгчийн хүсэлтийг
боловсруулж олгосон. Нийт ирүүлсэн хүсэлтээс 120,3 МВт-ын чадалтай 36 хүсэлт нь 2013-2014
онд авсан техникийн нөхцөлийн сунгалтууд бөгөөд ашиглалтад орсон обьектууд болно. Мөн
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт 50 МВт-ын СЦС, Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд
10 МВт-ын НЦС, Говь-Сүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд 50 МВт-ын СЦС, Говь-Алтай аймгийн
Тайшир суманд 15 МВт-н СЦС, Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл суманд 8 МВт НЦС, Багануурт
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700 МВт ДЦС, СХДүүрэгт 100 МВт чадлын Усан цэнэгт ЦС тус тус барих барих техникийн
нөхцөлүүд олгосон.
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөд 17 байршилт 258,9 МВт-ын чадлын
цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөлүүд олгосон. Улаанбаатар хотын шинэ
суурьшлын бүсийг 3 байршилд 18,7 МВт чадлын цахилгаан эрчим хүчээр хангах цахилгаан
техникийн нөхцөл олгосон. Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээнүүдийн хэрэглэгчдийг цахилгаан
эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгож байгаа байдалд хяналт тавьж, салбарын хэмжээнд
техникийн нөхцөл олголтын тайлан дүнг Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хуралдаанд
танилцуулсан.
Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд уулзалт зохион байгуулж, дэд бүтцийн асуудлыг шуурхай
шийдвэрлэн, Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд нийт 258.9 МВт
чадалын цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл олгосон.

Мөн Улаанбаатар хотын шинэ суурьшлын бүсийн дэд бүтцийг шийдвэрлэхээр нийт 18.7
МВт чадлын цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл олгосон.
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12. Эрчим хүчний эх үүсвэр барих, цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц, зуух,
даралтат сав, шугам хоолойн засвар, угсралт, туршилт тохируулга, бусад дагалдах ажил
үйлчилгээ, эрчим хүчний байгууламжийн зураг, төсөл хийх, ТЭЗҮ боловсруулах тусгай
зөвшөөрөлолгох урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг хурлыг нийт 6 удаа хэлэлцэн,
дүгнэлт гарган, эрчим хүчний сайдын 2015 оны 15, 52, 66, 92, 114, 164 дугаар тушаал гарган,
хавсралтанд заагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл шинээр олгон,
эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлүүдийг сунгасан. Ажлын хэсгийн хурлын үеэр ажлын хэсгийн
гишүүдэд өргөдөл гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хүсэлтийн дагуу шалгалт хийн,
илтгэх хуудсаар тайлагнан ажилласан.
Шинээр:
Цахилгааны барилга угсралтын чиглэрээр

- 150

Дулааны барилга угсралтын чиглэлээр -35
Цахилгаан, дулааны барилга угсралтын чиглэлээр

-68, зураг төсөл,

ТЭЗҮ боловсруулах чиглэлээ -35
Нийт

- 288

Сунгалтаар:
Цахилгааны барилга угсралтын чиглэрээр

- 159

Дулааны барилга угсралтын чиглэлээр - 20
Цахилгаан, дулааны барилга угсралтын чиглэлээр

- 86,

зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах чиглэлээ -24
Нийт

-289

13. Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны мэдээллийг
www.energy.gov.mn сайтад эрчим хүчний яамнаас олгож буй тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт, тусгай
зөвшөөрлийн тавигдах шаардлага, өргөдлийн маягтийг байршуулаж, өргөдлийн материалуудыг
шалган, заавар зөвлөгөөг тухай бүр өгч ажилласан. Эрчим хүчний сайдын Эрчим хүчний барилга
угсралтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай тушаалыг www.energy.gov.mn байрлуулан ажиллаж
байна.
Тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж байгууллагын өргөдөл материалтай танилцан,
холбогдох шаардлагыг биелүүлэх үүднээс заавар зөвлөгөө өгч аж ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэдэд өгөх мэдээллийг шуурхай зохион байгуулан ажилласан бөгөөд 450 гаруй заавар
зөвлөмж өгсөн байна.
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 35 ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн материалын үнэн зөв
бүрдэлтийг газар дээр нь шалгасан. ЭХЯ-ны ТНБД-ын 2015.10.19-ны өдрийн №252 тоот
тушаалын дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, компаниудын тусгай зөвшөөрөлд
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тавигдах шаардлагыг хангаж буй байдалд 2015.11.15-2015.12.01-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд
үзлэг, шалгалт хийж, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд ажил гүйцэтгэх чадвартай талаар үнэлэлт
дүгнэлт өгөх ажлыг ЭХЯ, ЭХХТөв хамтран зохион байгуулах ажлыг хэсэгт багтаж ажиллав. Уг
шалгалтаар дараах нэр бүхий 9 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-ийг хамруулсан.
14. Дизель станцуудын найдвартай ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд улсын төсвөөс ГовьАлтай, Завхан аймгуудын эрчим хүчний үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн
системд холбогдоогүй сумдын дизель цахилгаан станцад дизелийнтүлш нийлүүлэх тендерийн
үнэлгээний хороонд ажиллаж, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний үйлдвэрт дизель түлш нийлүүлэх
тендерт Монсуль ХХК-г, Завхан аймгийн эрчим хүчний үйлдвэрт дизель түлш нийлүүлэх тендер
болон Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй сумдын дизель
цахилгаан станцад дизелийнтүлш нийлүүлэх тендерт НИК ХХК-ийг тус тус шалгаруулан гэрээ
байгуулсан. Дизель станцуудад дизель түлш нийлүүлэх хуваарийг горим ажиллагаа, хэрэглээтэй
уяалдуулан гарган, батлагдсан гэрээний хавсралтаар мөрдүүлэн ажилласан.
15. Харъяа үйлдвэрүүд, үндсэн системд гарсан аваари саатлын техникийн комиссыг зохион
байгуулах, акт гаргах, үүрэг даалгавар өгөх ажлын хүрээнд:
220/110/35 кВ-ын “Улаанбаатар” дэд станц дээр 2015 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдрийн
гарсан гэмтэлийн улмаас системийн хэмжээнд гарсан аваарийн хурал хийж, анхан шатны актыг
гарган, яамны удирдлагуудад танилцуулсан.

Аваари саатал мөрөөр цаашид авч хэрэгжүүлэх 26 заалт бүхий хариуцах эзэн, хугацаатай
ажлуудыг төлөвлөсөн. Биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.
16. Баруун бүсийн эрчим хүчний системийн 110 кВ-ын дэд станцуудад 2014 оны 3 дугаар
сарын 01-07-ний хооронд “Эрчим хүний үр ашиг” төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан хэт улаан
туяаны төхөөрөмжөөр дэд станцын тоноглолуудад үзлэг, хэмжилт хийж тоноглолын гэмтэл
илрүүлэн, засварын ажлын зөвлөгөө бэлтгэн хүргүүлсэн.
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Гурав. Дулааны эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх сүлжээ, барилга байгууламжийн
найдвартай ажиллагааг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах ажлын хүрээнд:
1. Дулааны цахилгаан станц, дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ компаниудын үйл
ажиллагаа, тасралт, саатал, горим ажиллагаанд өдөр тутам хяналт тавьж мэдээллийг удирдлагад
танилцуулан ажиллаж байна. Төвлөрсөн дулаан хангамжтай аймгуудын төвийн дулааны станц,
дулааны шугам сүлжээний үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.
2. Нийслэлд шинээр баригдах хорооллуудын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахтай
холбогдуулан дулааны эх үүсвэр, дамжуулах сүлжээний чадал болон өргөтгөл, шинэчлэлийн
ажлуудын мэдээллийг гарган Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнд хүргүүлсэн.
3. “Налайхын дулааны станц”-ын дулаан хангамжийн системийг хамааралгүй схемд
шилжүүлсэнтэй холбоотой гарсан хүндрэлүүдийг судлан 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ний өдрийн
4/88 тоот зөвлөмжийг хүргүүлэв.
4. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Багануурын дулаан хангамжийн үл
хамаарах системийн шинэчлэлийн ажлын өмчлөгч, ашиглагч байгууллагын талаарх саналыг
Төрийн өмчийн хороонд 2015.01.06-ны өдрийн в/07 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
5. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй ДЦС-2-ын ТГ№2-ын шинэчлэлийн
барилга угсралтын ажилд зөрчил гаргаж байгаа, энэ талаар зургийн авторын дүгнэлт гаргуулах
тухай 2015.01.06-ны өдрийн 4/06 тоот албан бичгээр гүйцэтгэгч “Востокэнергомонтаж” ХХК-д
мэдэгдсэн.
6. Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа сумыг төвлөрсөн дулаан хангамжид шилжүүлэх тухай албан
тоотыг Аж үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн.
7. ДЦС-2-ын зуух№2, 5, ДЦС-3-ын зуух№9-ын галлагааны үед зарцуулсан мазут, түлшний
зарцуулалтын тооцоог гарган, дэд сайдад танилцуулав.
8. Дэд сайд Ерөнхий сайдад мэдээлэл хийхтэй холбогдуулан салбарын үйлдвэр
компаниудын 2014-2015 оны өвлийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэл, горим үйл ажиллагааны талаарх
танилцуулга бэлтгэсэн.
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9. KOICA байгууллага Төв аймгийг төвлөрсөн дулаан хангамжид шилжүүлэх урьдчилсан
судалгаа хийх гэж байгаатай холбогдуулан дулаан хангамжийн мэдээллийг гарган өгсөн.
10. Улаанбаатарын дулааны сүлжээний Насос станц №3-ын үйл ажиллагаанд гарсан
доголдол, барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах улсын комиссын актыг албажуулах талаар
хоблогдох байгууллагын төлөөллүүдийг оролцуулан хурал зохион байгуулж, оролцсон.
11. “ДЦС-2”-оос Тк860 хүртэлх дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажилд нэмэлтээр
зарцуулсан хөрөнгийн талаар гүйцэтгэгч “Боорчи” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлттэй холбогдуулан
ЭХХТ, “УБДС”, “ДЦС-4”-ийн төлөөлүүдийг оролцуулан хурал зохион байгуулан ажилласан.
12. Баянголын амны хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр хангахтай холбогдуулан дулаан
хангамжийн чиглэлээр хийгдэж буй ажлуудын явц, хүндрэлтэй асуудал, хэрэглэгчдийн дулааны
эрчим хүчээр хэрхэн хангах талаар Барилга хот байгуулалтыг яам, Нийслэл, ашиглагч
байгууллага, гүйцэтгэгч компаниуд, оршин суугчидын төлөөллийг оролцуулан Эрчим хүчний яаман
дээр 2015.09.01-ний өдөр хурал зохион байгуулсан. Хурлаас БХБЯ-ны захиалгаар “Мегаватт” ХХКийн хийсэн дулаан шугам сүлжээний 1, 2, 3-р ээлжийн шинэчлэлийн ажлыг сэргээх, дутуу ажлыг
гүйцээх, шугам угаах, шахах ажлыг яаралтай дуусгах, Баянголын амны одоогийн хэрэглэгчдийг
дулааны эрчим хүчээр хангахад гидравлик горимын хувьд хүндрэлтэй тул өөр эх үүсвэрээр
шийдэх талаар холбогдох шийдвэр, үүрэг даалгаваруудыг гарган ажилласан.
13. ДЦС-5-ын дулааны сүлжээний трасс сонгох ажлын хэсэг ажиллаж ТЭЗҮ-ийн даалгавар
боловсруулсан. Трассыг газар дээр нь үзэж судалсан.
14. Барилга, хот байгуулалтын яам, “Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах” төслийн
нэгжийн санал, хүсэлтийн дагуу Замын-Үүдэд баригдаж буй 87 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны
станц, дулааны шугам сүлжээ, цэвэр ус болон цэвэршүүлэх байгууламжийн барилга угсралтын
ажилтай танилцаж, дүгнэлт, зөвлөмж, чиглэл өгч холобгдох байгууллагуудад албан тоотоор
хүргүүлэн ажиллаа.
15. “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн 1в магистраль шугамын өргөтгөл,
шинэчлэлийн барилга угсралтын ажилд хяналт тавин ажиллаж байна. Барилга угсралтын ажлын
хэмжээнд нэмэлт тоноглолууд суурилуулахтай холбоотой хуралдаан зохион байгуулж, үүрэг
даалгавар, чиглэл өгч ажилласан.
16. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн үйл ажиллагаа болон засвар шинэчлэлийн ажлуудад
хяналт тавин ажиллаж байна. УБ хотын дулааны шугамын нягтын шахалт хийх графикыг
батлуулж, 10 удаагийн зогсолтоос 4 зогсолт буюу шахалтыг хийж гарсан гэмтлийг засварлуулан
ажилласан.
17. Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээний 12г магистраль шугам мөн 8 в, г магистраль
шугаманд гарсан гэмтлүүдийг газар дээр нь гэмтлийг устгах талаар шуурхай зохион байгуулалтын
арга хэмжээ авч, тайлан, дүгнэлт гарган ажилласан.
18. МХЕГ-ын улсын хяналтын ахлах байцаагч нар Хөвсгөл, Ховд аймгийн төвийн дулааны
станцын барилга угсралт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт хийж, зөрчил
дутагдлыг арилгуулах албан шаардлага өгсөнтэй холбогдуулан МХЕГ дээр 2015 оны 05 дугаар
сарын 3 дугаар 7 хоногт очиж хуралдав. Мөн зөрчилийг арилгуулах тал дээр МХЕГ-тай хамтран
хяналт тавин ажилласан.
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19. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэж буй 7-р хороолол, Баянголын ам,
Радио телевиз орчмын цахилгаан, дулааны инженерийн байгууламжийн талаар БХБЯ, дэд бүтэц
төсөл, Нийслэл, гүйцэтгэгч компани болон холбогдох төлөөллүүдийг оролцуулан 2015.04.28-ны
өдөр хурал зохион байгуулсан.
20. “ДЦС-2”-оос Тк860 хүртэлх дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажилд нэмэлтээр
зарцуулсан хөрөнгийн талаар гүйцэтгэгч “Боорчи” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлттэй холбогдуулан
ЭХХТ, “УБДС”, “ДЦС-4”-ийн төлөөлүүдийг оролцуулан хурал зохион байгуулан ажилласан.
21. Улаанбаатарын дулааны сүлжээний Насос станц №3-ын үйл ажиллагаанд гарсан
доголдол, барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах улсын комиссын актыг албажуулах талаар
хоблогдох байгууллагын төлөөллүүдийг оролцуулан хурал зохион байгуулж, оролцсон.
22. “ДзДЦС” ТӨХК-ийн турбогенератор №1-ийг шинэчлэх талаар танилцуулга, мэдээлэл
бэлтгэн ЭХ-ний сайдын зөвлөлийн 2015.05.13-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, ТГ№1-ийг
шинэчлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг төсвийн тодотголд тусган шийдвэрлүүлэхийг Санхүү,
хөрөнгө оруулалтын газарт, станцын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг бууруулж ажиллах талаар
тодорхой санал, техникийн шийдэл боловсруулж ажиллахыг “ДзДЦС” ТӨХК-д үүрэг болгон
шийдвэр гаргуулсан.
“ДзДЦС” ТӨХК-ийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах эвдэрсэн турбин генераторыг
ашиглалтад оруулах ажлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Засгийн газрын 2015 оны
293 дугаар тогтоол гаргуулсан. Тус тогтоолыг үндэслэн, Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 102
дугаар тушаалаар “ДзДЦС” ТӨХК-ийн найдвартай үйл ажиллагаа, 2015-2016 оны өвлийн бэлтгэл
хангах үүднээс эвдэрсэн турбингенераторыг шинэчлэн, солих ажлыг түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр
гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэх бүхий ажлын хэсгийг
байгуулсан.
Ажлын хэсгийн хурлыг 4 удаа зохион байгуулж, ажлын даалгаврын саналыг ДзДЦС ТӨХКаас авч, 2015/95 тоот ажлын даалгаврыг Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргаар
батлуулсан. Батлагдсан ажлын даалгавраар эрчим хүчний салбарт ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн
Хүрэл интернэйшнл ХХК, Восток энерго монтаж ХХК, Гкалл ХХК 3 компани, тус ажилд оролцох
хүсэлт гаргасан Энержи девелопмент ХХК-уудад Эрчим хүчний яамнаас 2015 оны в/2564 тоот
албан бичгээр санал авсан.
Дээрх албан бичгийн дагуу Хүрэл интернэйшнл ХХК, Гкалл ХХК, Энержи девелопмент
ХХК-уудаас ажил гүйцэтгэх санал ирүүлсэн бөгөөд ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэн, Хүрэл
интернэйшнл ХХК-аар гүйцэтгүүлэх зөвлөмжийг Эрчим хүчний сайдад 2015 оны в/3414 тоот албан
бичгээр хүргүүлсэн.
Санхүүжилт эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй улмаас “ДзДЦС” ТӨХК-ийн эвдэрсэн 3 МВт-ын
турбин генераторыг ашиглалтанд оруулах ажлыг хойшлуулсан.
Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх боломжгүй гэсэн тул хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх
хүртэл гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахыг түр зогсоосон. Энэ ажил 2016 онд хийгдэнэ.
Дөрөв. Эрчим хүчний салбарын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, нэгдсэн
удирдлагаар хангах, зохицуулах ажлын хүрээнд:
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1.Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн системийн 2015 оны үйлдвэрлэл, хэрэглээний
төлөвлөгөөнд байнгын хяналт тавьж, сар бүр гүйцэтгэлийг гаргаж, шаардлагатай тохиолдолд
тодотгол хийж ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд Төвийн эрчим хүчний системийн 2 дугаар
сарын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажилласан. Төлөвлөгөөнд
тодотгол оруулснаар ОХУ-аас 2 дугаар сард 9.4 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүч импортлохоос
гүйцэтгэлээр 5.1 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүч импортлон, сарын дундаж чадлыг 52 МВт-д
барьж ажиллан, нийт 1.9 тэрбум төгрөгийг Оросын холбооны улсад төлөхөөс 1.1 тэрбум төгрөгийг
төлж, 800 сая төгрөгийг хэмнэсэн.
2.Эрчим хүчний салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын үр дүнд
оргил ачааллын үед Оросын холбооны улсаас авдаг чадлыг 41.5 МВт-аар бууруулан ажиллаж
чадлаа.
3. Төвийн эрчим хүчний системийн 2015 оны үйлдвэрлэл, хэрэглээний төлөвлөгөөнд танай
компаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Улаанбаатар төмөр замын ЭХУХ-2 дугаар ангийн 2015 онд
хэрэглэх 30.0 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчийг төлөвлөгөөнд нэмж тусгах шийдвэрийг
“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-д өгсөн.
4.Монгол Улсын эрчим хүчний салбарт 2015 онд БНХАУ болон ОХУ-аас импортоор авах
эрчим хүчний хувь хэмжээг тогтоож, Эрчим хүчний сайдын тушаалыг бэлтгэн батлуулсан.
5.СХОГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол-Оросын худалдаа эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны ЗГХК-ын 18 дугаар хуралдаанаар хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хавсралтад
тусгагдсан ажлуудын гүйцэтгэлийн мэдээ гаргаж өгсөн.
6.Сар шинийн баяраар ажиллах горимыг Эрчим хүчний дэд сайдаар батлуулж, баярын
өдрүүдэд хэрэглэгчдийг тасралтгүй эрчим хүчээр хангах, шуурхай жижүүр, бригадуудын гарган
ажиллуулах, сахилга батыг чангатгах үүрэг өгч үйлдвэр, компаниудад албан тоотоор хүргүүлсэн.
7.Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14 дүгээр тушаалаар
эрчим хүчний салбарын 2015-2016 оны өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах Ажлын хэсгийг байгуулж,
нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд байнга хяналт тавин
ажилласан.
9.Өвлийн бэлтгэл хангах хүрээнд 2015 оны их засвар, техник зохион байгуулалтын арга
хэмжээний батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын тендерийг 2015 оны 3 дугаар сард
багтаан яаралтай зарлаж холбогдох хуулийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Эрчим хүчний
сайдаас үүрэг болгосны дагуу үйлдвэр, компаниудад албан тоот хүргүүлсэн. Үйлдвэр
компаниудын их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ны гүйцэтгэлийг сар бүр нэгтгэн гаргаж
танилцуулсан.
10. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын ерөнхий инженерүүдийн 2015 оны 5
дугаар сарын 5-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөр “Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн 2015
оны зуны бага ачааллын горим ажиллагаа”, “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний системийн 2015 оны
зуны багаачааллын горим ажиллагаа”, “Баруун бүсийн эрчим хүчний системийн 2015 оны зуны
бага ачааллын горим ажиллагаа”, “Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн 2015 оны зуны бага
ачааллын горим ажиллагаа”, “Өмнөд бүсийн эрчим хүчний системийн 2015 оны зуны бага

Эрчим хүчний яам

2015

ачааллын горим ажиллагаа”-г тус тус хэлэлцүүлэн, эрчим хүчний дэд сайдаар батлуулан,
мөрдөлтөд хяналт тавин ажилласан.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын ерөнхий инженерүүдийн 2015 оны 8 дугаар
сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөр “Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн 2015-2016
оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа”, “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний системийн 2015-2016
оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа”, “Баруун бүсийн эрчим хүчний системийн 2015-2016
оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа”, “Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн 2015-2016
оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа”, “Өмнөд бүсийн эрчим хүчний системийн 2015-2016
оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа”-г тус тус хэлэлцүүлэн, эрчим хүчний дэд сайдаар
батлуулан, мөрдөлтөд хяналт тавин ажиллаж байна.

11. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэл, хэрэглээний нэгдсэн дүнг гарган 2015 оны 2
дугаар сарын 27-ны өдрийн удирдлагын өргөтгөсөн шуурхай дээр танилцуулсан.
12.Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн системийн хэмжээнд 2014 онд 5476.7 сая кВт.цаг
цахилгаан эрчим хүч, 7075.5 мян.Гкал дулааны эрчим хүч тус тус үйлдвэрлэсэн байна. Эрчим
хүчний үйлдвэрлэлийг өмнөх онтой харьцуулвал цахилгаанд 6.7 хувиар буюу 344.4 сая
кВт.цагаар, дулаанд 4.3 хувиар буюу 305.2 мян.Гкал-аар тус тус өссөн байна.
13.Эрчим хүчний салбарын 2014-2015 оны өвлийн их ачааллын горимын хэрэгжилт, явцын
талаар танилцуулгыг бэлтгэн 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн удирдлагын өргөтгөсөн шуурхай дээр
танилцуулсан.
14. Төвийн эрчим хүчний системийн эх үүсвэр, хэрэглээний баланс тулгамдаж буй асуудал,
ачаалал маневарлах чадвар эх үүсвэр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын оновчтой
бүтэцийн талаар материал бэлтгэн Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж
зохих шийдвэрийг гаргуулсан.
15.Төвийн эрчим хүчний системийн Дархан-Сэлэнгийн бүсийн томоохон хэрэглэгчдийн нэг
болох “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-аас ирүүлсэн шөнийн цагт хэрэглэж буй цахилгаан
эрчим хүчний төлбөрийг ОХУ-д нийлүүлж буй экспортын эрчим хүчний үнээр худалдан авах
хүсэлтийг Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран судалж боломжгүй гэсэн хариуг хүргүүлсэн.
16.Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газраас цахилгаан эрчим хүчний үнийг хөнгөлж
бууруулах талаар санал ирүүлснийг Эрчим хүчний зохицуулах хороо хамтран судалж боломжгүй
гэсэн хариуг хүргүүлсэн.
17. Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 82 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Эрчим хүчний
салбарын ажиллагсдын цалингийн зэрэглэл, жишиг тогтоох, журам боловсруулах ажлын хэсэгт
ажиллаж байна. Ажлын хэсэг салбарын үйлдвэр компаниудын цалингийн судалгааг авч нэгтгэн
дүгнэлт гаргаж байна.
18. Төвийн эрчим хүчний системийн “Нэг худалдан авагчийн зах зээл”-ийг боловсронгуй
болгох, шинэчлэн зохион байгуулах, санал боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж
байна.

Эрчим хүчний яам

2015

19.Өмнөговь аймгийн Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц сүүлийн жилүүдэд
цахилгаан эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг бүрэн хангаж чадахгүй, дулааны эрчим
хүчний үйлдвэрлэлдээ түлхүү анхаарч, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь байнга доголдож
ажиллаж байгаагаас санхүү, эдийн засгийн хувьд хүндэрч улсын төсвөөс авч буй татаас нь
алдагдлаа нөхөхөд хүрэлцэхгүй байгааг харгалзан Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2015 онд
эрчим хүчний үнэ тарифыг өөрчлөхдөө тус станцын санхүүгийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан
туслалцаа дэмжлэг үзүүлж, дутагдаж буй хөрөнгийн асуудлыг шийдэж өгөхийг хүссэн албан
тоотыг Эрчим хүчний зохицуулах хороонд хүргүүлсэн. Энэхүү хүсэлтийг ЭХЗХ судлан үзээд зохих
хэмжээнд шийдвэрлэхээр болсон.
Тус станцын 2015-2016 оны өвлийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд ТГ№1-ийг шинэчлэх,
цаашдын үйл ажиллагааны талаарх танилцуулгыг бэлтгэн Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн
хуралдаанд танилцуулан холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан.
20.Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо сумдыг төвийн эрчим хүчний системтэй холбож
импортын өндөр үнэтэй эрчим хүчний хараат байдлаас гаргах үүднээс нийтдээ 5.1 км ЦДАШ
барихад шаардлагатай материалын зардлыг гаргуулах талаар “Оюутолгой” ХХК-тай уулзаж
дэмжлэг хүсэн шаардлагатай зардлыг санхүүжүүлэх шийдвэрийг гаргуулсан.
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо сумын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг
Оюутолгой ХХК-ийн уурхайн цахилгаан эрчим хэрэглээнээс салгах хүсэлтийг тус компаниас
гаргасны дагуу Төвийн эрчим хүчний системээс хангах техникийн шийдэл гарган, Эрчим хүчний
яамнаас Ханбогд, Баян-Овоо сумыг Төвийн эрчим хүчний системээс хангах 36/2015 тоот
техникийн нөхцөл олгосон.
Тус техникийн нөхцөлийн дагуу ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн эх
үүсвэрийг шийдвэрлэх хүсэлтийг гарган шийдвэрлүүлсэн. 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамын угсралтын ажлыг Багануур Зүүн Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК гүйцэтгэн
дуусч, 2015 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр залгаж, Төвийн бүсийн эрчим хүчний системээс
хангасан.
21.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2014 онд санхүүжүүлэн баригдсан
”Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 2*6300 кВа дэд станц, 35 кВ-ын хуурай салгуурын пунктын
өргөтгөл”, “Хөтөл хорооны 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6/0.4 кВ-ын дэд станц,
0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаар шугам татах”, “Хорооллын гадна цахилгаан хангамж 6/0.4
кВ-ын 2*630 кВа ХТП-15 ком, 6 кВ-ын 34.9 км кабель шугам татах/Дархан сум 11, 12, 24, 25, 26
дугаар хороолол/”, “Хорооллын гадна цахилгаан хангамж 6/0.4 кВ-ын 2*630 кВа ХТП-8 ком, 6 кВ-ын
10.5 км кабель шугам/Дархан сум 2, 3 дугаар хороолол/”, “Мандал сумын Хэрх тосгонд 35/6 кВ-ын
дэд станц барих” ажлууд нь “Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн эзэмшлийн дэд
станцуудаас хүчдэл авч тэжээгдэж байгаа төдийгүй тус компани Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн
хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж ажиллаж байгаа тул дээрхи цахилгаан
байгууламжуудыг “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэж,
“Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-тай ашиглалтын гэрээ байгуулах талаар албан
тоотыг Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлж, хариу албан бичгийг хүлээн авч, Эрчим хүчний сайдын
2015 оны 57 дугаар тушаал гарсан.
22.Эрчим хүчний төрийн өмчит компаниудын гүйцэтгэх захирлын Хөлсөөр ажиллах
гэрээний биелэлтэд Эрчим хүчний яамнаас өгдөг үнэлгээг удирдлагын шийдвэрийн дагуу гарган
Төрийн өмчийн хороонд албан бичгээр хүргүүлсэн.
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23. Эрчим хүчний үйлдвэр, компаний удирдлагуудын өргөтгөсөн шуурхай зөвлөлгөөнийг
2015 онд 4 удаа зохион байгуулж, хурлаас гарсан шийдвэр, өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох
албан тушаалтанд хүргүүлсэн. Хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гарган удирдлагуудад
танилцуулсан.
24. 2015-2016 оны өвлийн ачаалалд оролцох “Амгалан дулааны станц”-ыг ажиллагаанд
залгахад шаардлагатай 3 988 318 000.0 /гурван тэрбум есөн зуун наян найман сая гурван зуун
арван найман мянган/ төгрөгийн хөрөнгийг Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэн
шийдвэрлүүлэх тухай асуудлыг сайдын зөвлөлийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэв. Тус
хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулга бэлтгэн
яамдаас санал авч Засгийн газрын хуралдаанд оруулан хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлээд
байна.
Мөн Амгалан дулааны станцын үйлдвэрлэсэн дулааныг дамжуулах зориулалтаар
баригдаж буй урд дулааны шугамын барилга угсралтын ажлын трассын дагуу айлуудын газрыг
чөлөөлүүлэх талаар Дэд бүтэц-Эрчим хүч төсөл, гүйцэтгэгч “Хасу-Мегеватт” ХХК, Нийслэлтэй
хамтран ажиллаж байна. Мөн хойд чиглэлийн дулааны шугамын угаалт, шахалтын хөтөлбөр
гаргуулан баталж, хөтөлбөрийн дагуу дулааны шугамын угаалт шахалт хийлгэн актаар
баталгаажуулан ажилласан.
25.Эрчим хүчний үйлдвэр, компаний ерөнхий инженерүүдийн шуурхай зөвлөлгөөнийг 3
удаа хийж, хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.
26. ДЦС-4-ийн ТГ-1-ийн хүчин чадлыг 20 МВт-аар нэмэгдүүлэх ажлын тухай сайдын
зөвлөлийн хуралд танилцуулга бэлтгэн холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан.
27. Эрчим хүчний салбарын зуны бага ачааллын горим, өвлийн их ачааллын горимыг ДҮТтэй хамтран боловсруулж, Эрчим хүчний дэд сайдаар батлуулж, мөрдүүлэн хэрэгжилтэд байнгын
хяналт тавьж, шаардлагатай зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан.
28.Төвийн эрчим хүчний системийн эх үүсвэр, хэрэглээний баланс тулгамдаж буй асуудал,
ачаалал маневарлах чадвар эх үүсвэр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын оновчтой
бүтэцийн талаар материал бэлтгэн Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж
зохих шийдвэрийг гаргуулсан.
29.Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниуд өвөлжилтийн бэлтгэл хангах хүрээнд зайлшгүй хийх
шаардлагатай ажлууд хөрөнгө мөнгөний дутагдлаас үүдэн саатаж буйд анхаарлаа хандуулж “Нэг
худалдан авагчийн зах зээл”-д үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын өр, авлагыг барагдуулах
ажлыг зохион байгуулж, сар бүр уулзалт хийн өр авлага барагдуулах гэрээг хийж хэрэгжилтэд
хяналт тавин ажилласан.
30. Төвийн бүсийн гэр хорооллын айл өрхийн шөнө хэрэглэж буй цахилгаан эрчим хүчний
үнэ тарифыг 50 хувиар бууруулах талаар Засгийн газрын хуралдааны материалыг бэлтгэн
танилцуулсан.
Тав. Сэргээгдэх эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг бий болгох, ашиглах бодлогын
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн
найдвартай ажиллагааг хангуулах ажлын хүрээнд:
1. “Усны эрчим” ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Дагвадоржоос ирүүлсэн Майхан усан
цахилгаан станцын хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн албан бичгийн хариуг
хүргүүлсэн.
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техник, эдийн засгийн

3. Усан цахилгаан станцуудын ашиглалтын өнөөгийн байдлын талаар мэдээлэл ирүүлэх
тухай албан бичгийг “АУЭХС”ТӨХК, “Дөргөн УЦС”ХХК-д хүргүүлсэн.
4. Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр Нордикийн санд төвих төслүүдийн саналыг
боловсруулж Санхүү хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн.
5. Азийн хөгжлийн банкны төслийн шугамаар Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Дорноговь
аймгийн Эрдэнэ сумдад суурилуулсан салхины хэмжилтийн станцыг “Сэргээгдэх эрчим хүчний
үндэсний төв” ТӨҮГ, “Клин энержи ази” ХХК-ууд хамтран хэмжилтүүдийг нэгтгэн боловсруулж
байна. Тус 2 хэмжилтийн станцыг “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.
6. Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын 50 МВт-ын салхин цахилгаан станцын ТЭЗҮ-ийг
боловсруулж байгаа Япон улсын Mizuho банк, Клин энержи ази ХХК-ний төлөөлөгчтэй уулзсан.
7. Дөргөн, Тайширын УЦС-ын 2015 оны цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл, усан сангийн
түвшиний мэдээллийг тухай бүр газрын даргад танилцуулсан.
8. Эрчим хүчний яамны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хуралд Сэргээгдэх эрчим
хүчний чиглэлээр хийгдсэн техник, эдийн засгийн үндэслэлд шүүмж бичсэн.
o Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн 200МВт-ын хийгээр ажилладаг
цахилгаан дулаан хослон үйлдвэрлэх цахилгаан станцын ТЭЗҮ-д мэргэжилтэн
Д.Алтанчимэг шүүмж өгсөн.
o “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэсэн Бага оврын сэргээгдэх
эрчим хүчний үүсгүүрийг эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох техникийн оновчтой
шийдэл болон холбоход шаардлагатай эрх зүйн зохицуулалтын баримт бичгийн
бүрдлийг боловсруулах судалгааны ажилд мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар шүүмж
өгсөн.
o “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ-ын гүйцэтгэсэн Алслагдсан бүс нутгийн
бие даасан хэрэглэгчдийн дулаан хангамжийн дулааны ачааллын тооцоо, нарны
халаалтын системийн инженерийн тооцоо, судалгааны ажилд мэргэжилтэн
С.Пүрэвдаш шүүмж өгсөн.
o “Коёто энержи” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн “Мандалговийн 30 МВт-ын хүчин чадалтай нарны
цахилгаан станц”-ын ТЭЗҮ-д мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар шүүмж өгсөн.
o “Everyday Farm” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн “Моннаран 10 МВт-ын хүчин чадалтай нарны
цахилгаан станц”-ын ТЭЗҮ-д хэлтсийн дарга М.Ангараг шүүмж өгсөн.
o Япон улсын “Saisan”компанийн гүйцэтгэсэн Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд
баригдах 10 МВт-ын нарны цахилгаан станцын ТЭЗҮ-д мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар
шүүмж өгсөн.
o Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо суманд баригдах 52МВт-ын салхин цахилгаан станцын
ТЭЗҮ-д мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар шүүмж өгсөн.
o Физик технологийн хүрээлэнгийн боловсруулсан “Нарны эрчим хүчийг ашиглах”
Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайланд мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар шүүмж
бичсэн.
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9. “Салхины эрч” ХХК-д нь Тайширын усан цахилгаан станцтай зэрэгцэн ажиллах 15 МВтын хүчин чадалтай салхин цахилгаан станцын төслийг дэмжин ажиллахаа илэрхийлсэн албан тоот
явуулсан.
10. Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумаас 2 салхин турбин зөөвөрлөж Дорноговь аймгийн
Мандах сумын гэмтсэн 2 салхин турбиныг засварлаж, хэвийн ажиллагаанд оруулсан. Нарны
цахилгаан станцын контроллерын гэмтлийг засварлах гэсэн ч боловч холбогдох сэлбэг материал
дутагдсан тул гэмтлийг засварлаж чадаагүй. Шаардлагатай сэлбэг материалыг “БНЗӨБЦТС”
ТӨХК нь гадаадаас захиалж авчруулахаар болсон. Засварын ажлын үр дүнд салхин цахилгаан
станцын бүх турбин хэвийн ажиллагаанд орсон.
11. Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нарны цахилгаан станцыг Говь-Алтай аймгийн Алтай
сумруу шилжүүлэх барилга угсралтын ажлыг 6-р сард эхлүүлж, барилга угсралтын ажлын 8-р сард
дуусгаж ашиглалтад оруулсан. Дээрхи өргөтгөлийг гүйцэтгэснээр Говь-Алтай аймгийн Алтай
нарны цахилгаан станцын хүчин чадал 350 кВт болж нэмэгдсэн.
12. Хийн чиглэлийн норм стандартыг боловсруулах ажлын хэсгийг Төрийн нарийн бичгийн
даргын тушаалаар байгуулсан. Хийн чиглэлийн 14 ширхэг норм дүрэм, стандартыг орос хэлнээс
хөрвүүлээд байна. Ажлын хэсэг нь найруулга засварын ажил хийгдэж байна.
13. Эрчим хүчний сайдын Сайншандын 50 МВт хүчин чадалтай салхин паркыг дэмжсэн
бичгийг “Сайншанд салхин парк” ХХК-д хүргүүлсэн.
14. Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвд Сэргээгдэх эрчим хүчний
станцуудын 2010-2014 үйлдвэрлэлийг нэгтгэн гаргасан.
15. Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн нэгжийн үйл
ажиллагаатай танилцаж, төслийн удирдах хороог 2 удаа хуралдуулав.
16. Байгалийн хийг ашиглах талаар хэрэгжүүлж буй ажлууд болон цаашид хийх ажлын
талаарх Агаарын бохирдлыг бууруулах танилцуулга Үндэсний хороонд танилцуулга бэлтгэж
байгаа ба хийн нөөц бүрдүүлэх асуудлаар Эрдэнэс Тавантолгой компанитай хамтран ажиллах
талаар уулзалт зохион байгуулав.
17. Засгийн газрын тогтоолын төслүүдэд санал өгөв. Үүнд:
o Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас боловсруулсан “Гангийн нөхцөл байдалтай
холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд
санал өгсөн.
o БОНХАЖЯ-аас боловсруулсан “Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр
байршуулах, тээвэрлэх, устгах, дахин боловсруулах, хадгалахтай холбогдсон болон уг
үйл ажиллагааг эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвшөөрөл олгох журам”
батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгсөн.
o Барилга, хот байгуулалтын яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2014
оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Буянт-Ухаа 1 хорооллын орон сууцанд иргэдээс
захиалга авах журам”-ын 4.3, 6.4 дэх заалтуудыг хүчингүй болсонд тооцох тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгсөн.
18. АНУ-ын Вашингтон хотноо болсон Олон улсын Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын
сангийн “Бага орлоготой орнуудад сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөр”-ийн дэд
хорооны хуралд Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга М.Ангараг Монгол Улсын сэргээгдэх
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эрчим хүчний хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг танилцуулсан. Олон улсын Уур амьсгалын хөрөнгө
оруулалтын сангийн Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн дэд хорооны хурлаас
“Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай 30 саяам.долларын хөрөнгө оруулалтыг буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олгох
шийдвэр гаргасан.
Судалгаа, мэдээлэл, үнэлгээ, горим тооцооны чиглэлээр:
19. Сэргээгдэх эрчим хүчний станцуудын 2014 оны цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлт,
түгээлт, үр ашгийн мэдээллийг нэгтгэж гаргасан.
20. Усан цахилгаан станцуудын ашиглалтын өнөөгийн байдлын талаар мэдээлэл гаргаж
ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн.
21. Чойрын салхин паркын мэдээллийг гаргаж Санхүү хөрөнгө оруулалтын газарт өгсөн.
22. Мэргэжилтэн Э.Мѳнхбилэг НҮБ-ийн бага хурлаас ирсэн албан бичиг орчуулав.
23. Монголын энхтайван найрамдлын байгууллагын ерөнхийлөгчид БНХАУ, Монгол Улсын
хоорондын найрамдалт харилцааны бэлэг тэмдэг болохБНХАУ-ын Энх тайван, Зэвсэг хураахын
төлөө нийгэмлэгийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалтаар нарны эрчим хүчийг ашиглан хэрэгжүүлэх
төслүүдийн жагсаалтыг хүргүүлсэн.
24. Сэргээгдэх эрчим хүчний сангийн холбогдох материалуудыг Үндэсний аудитын газарт
хүргүүлсэн.
25. Усан цахилгаан станцуудын зуны горимын графикийг нэгтгэн гаргасан.
26. Аж үйлдвэрийн яаманд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрийн судалгааг гаргаж өгсөн.
27. БНСУ-ын Мэдлэг солилцох хөтөлбөрийн хүрээнд “Хийн аюулгүй ажиллагааны
менежмент сургалтыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион
байгуулсан. Тус сургалтад Эрчим салбарын 70 орчим инженер техникийн ажилтнууд хамрагдсан.
Гадаад хамтын ажиллагааны талаар:
28. Япон улсын JCM төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа Тайширын 10 МВтын нарны цахилгаан станц байгуулах төслийн хүрээнд тул улсад ажиллах хүмүүсийн ТНБД-ын
тушаалын төслийг бэлтгэсэн.
29. БНСУ-ын орон сууцны дулаан хангамжийн корпорацийн “Хог хаягдлыг
дахинболовсруулах” төслийн танилцуулах уулзалтад мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар оролцсон.
30. Өмнөговь аймгийн Цэций салхин паркын төслийн талаар хөрөнгө оруулагч JICA
байгууллагын төлөөлөгчтэй уулзсан.
31. АНУ-ын Төрийн Департаментын Эрчим хүчний нөөцийн газрын Олон улсын Эрчим
хүчний асуудлыг зохицуулагч, тусгай элч Амос Ж.Хокштейнтэй сайд Д.Зоригтыг уулзах үеэр
сэргээгдэх эрчим хүчний салбар хэрэгжих боломжтой төслүүдийн саналыг бэлтгэсэн.
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32. Японы элчин сайдын яаманд хөдөлгөөнт сэргээгдэх эрчим хүчний станцын товч
танилцуулгыг хүргүүлсэн.
33. Гадаад хэргийн яаманд Малайзын Засгийн газрын Техникийн хамтын ажиллагааны
хүрээнд зохион байгуулагдах “Сэргээгдэх болон ногоон эрчим хүч” сэдэвт сургалт /2015.06.08-17/нд “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ-ын Т.Ганхүлэг, “Тайширын усан цахилгаан
станц” ХХК-ийн О.Заяабаатар нарыг дэвшүүлсэн.
34. БНХАУ-ын Ханжау хотын усан цахилгаан станцын сургалтын төвд “СЭХҮТ” ТӨҮГ,
Дөргөний УЦС, Тайширын УЦС, БНЗӨБЦТС ТӨХК-аас тус бүр нэг хүн 21 хоногийн хугацаатай
сургалтад хамруулав.
35. БНХАУ-ын Ханжау хотын усан цахилгаан станцын сургалтын төвтэй хамтран 2016 онд
сургалт зохион байгуулах хүсэлтийг Монгол Улсад суугаа БНХАУ-ын Элчим сайдын яаманд
хүргүүлсэн.
36. Сайншандын Салхин паркт хөрөнгө оруулах сонирхолтой олон улсын банк, санхүүгийн
байгууллага “European Investment Bank”, ХБНГУ-ын “Nord LB”, Данийн “ETF”, ХБНГУ-ын
“Ферростаал Индастриал Прожектс” компаниудын төлөөлөгч нартай уулзсан.
37. Дэлхийд нарны зайн үйлдвэрлэлээрээ 3-т ордог “Canadian solar” компанийн
төлөөлөгчтэй уулзсан.
38. Хийн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр мэдлэг солилцох норм стандарт бий болгох
төслийн төлөвлөгөө дээр Korea gas safety corporation-тай гарын үсэг зурж, төслийн нээлтийг хийв.
39. ХБНГУ-ын Туссен групп-тай“Нүүрснээс байгалийн хий гаргах үйлдвэр байгуулах”
хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан.
Зургаа. Түлш/эрчим хүчний нүүрс/-ний хангамжийн тасралтгүй, найдвартай
байдлыг хангах болон түлш олборлолт, ашиглалтын техник, технологийн найдвартай
ажиллагаагхангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах ажлын хүрээнд:
1.“ДЦС-2” ХК-ийг түшиглэн баригдсан хагас коксон түлшний үйлдвэрийг ашиглах асуудлаар
“MCS-Интернейшнэл” ХХК болон “Шарын гол энерго” ХХК-ийн хамтран боловсруулсан саналыг
танилцуулах хурлыг зохион байгуулж, яамны ШУТЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр
шийдвэрлэж саналд шүүмж бичсэн.
2.“ДЦС-2” ХК-ийн зуух №2, 5, “ДЦС-3” ХК-ийн зуух №9-ын галлагааны үед зарцуулсан мазут,
түлшний зарцуулалтын тооцоог гаргаж удирдлагад танилцуулсан.
3.Төвийн бүсийн дулааны цахилгаан станцууд болон нүүрсний уурхайнуудын 2014 оны нүүрс
нийлүүлэлт, худалдан авалтын гэрээний биелэлт, төлбөрийн судалгааг гарган СХОГ-т өгсөн.
4.Шивээ-Овоогийн уурхайн хүндрэлтэй асуудалтай газар дээр нь танилцах, цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга замыг судлах ажлын хэсгийг ТНБД-ын тушаалаар томилсон ба уг ажлын хэсэг
газар дээр нь ажиллаж уурхайн бодит байдалтай танилцан цаашид авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний тухай санал боловсруулсан. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн 2015-2016 оны өвлийн
бэлтгэл ажлыг газар дээр нь очиж танилцан хүндрэлтэй асуудлуудын талаар мэдээлэл,
танилцуулга бэлтгэн 27.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Эрчим
хүчний сайдын зөвлөлийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлсэн. Сайдын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн
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дагуу яамдаас санал аван Засгийн Газрын хуралдаанд оруулахаар Эрдэнэс МГЛ ХХК-д
хүргүүлээд байна.
5. Дулааны цахилгаан станцуудын 2015 оны нүүрсний хэрэглээний судалгааг гарган эрчим
хүчний нүүрс олборлогч уурхайнуудад хүргүүлэн 2015 оны “Уулын ажлын төлөвлөгөө”-нд санал
оруулан тусгуулсан.
2015-2016 оны өвлийн их ачааллын үед уурхайнуудаас нийлүүлэх нүүрсний хэмжээ, ДЦСуудын нүүрс нөөцлөлтийн төлөвлөгөөг гаргаж батлуулсан.
Эрчим хүчний нүүрс олборлогч уурхайнуудын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавин
ажиллаж, удирдлагыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж байна. ДЦС-уудын
нүүрсний нөөц бүрдүүлэлтэд өдөр тутмын хяналт тавин ажиллаж байна.
6. Төвийн эрчим хүчний системийн эх үүсвэр, хэрэглээний баланс тулгамдаж байгаа
асуудлын талаар Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулахтай холбогдуулан станцуудын 2016-2017
оны нүүрсний хэрэглээ болон станц, уурхай хоорондын өр авлагын талаарх материалыг гаргаж
өгсөн.
7. Багануурын уурхай, “ДЦС-4” ХК-ийн хооронд үүсээд байгаа 2014 оны 12 дугаар сарын
нүүрсний үнийн зөрүүний талаарх албан бичгийг судалж байна.
8. 2015 онд шинээр ашиглалтанд орох “Амгалан дулааны станц”-ын нүүрсний хангамжийн
асуудлыг шийдвэрлэн Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн 2015 оны уулын ажлын
төлөвлөгөөнд тусгуулан бэлтгэл ажлыг хангасан.
9. Бөөрөлжүүтийн нүүрсний уурхай дээр газар дээр танилцан, холбогдох төлөөлөлтэй
хуралдаж, Амгалангийн дулааны станцад нүүрс нийлүүлэх боломжийн талаар хэлэлцэж,
танилцуулга бэлтгэн яамны удирдлагад танилцуулсан.
Долоо. Хурал, семинарт оролцсон талаар:
1. Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын Абу Даби хотод 2015 оны 1 дүгээр сарын 17-18 өдрүүдэд
болох ОУСЭХА-ын V хуралд хэлтсийн даргын М.Ангараг Монгол Улсыг төлөөлөн оролцсон.
2. JCM төслийн хүрээнд 2015 оны 1 дүгээр сарын 19-23-ны өдрүүдэд Япон улсад албан
томилолтоор газрын дарга Ц.Баярбаатар, ахлах мэргэжилтэн С.Цэрэнжамц, мэргэжилтэн
Б.Баясгаланбаатар нар ажилласан.
3. Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний форумыг Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв,
Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацитай хамтран 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулсан.
4. GIZ-ийн “Эрчим хүчний хэмнэлтийн төсөл”-өөс 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион
байгуулсан 3-р багц ажлын хүрээнд гүйцэтгэх ажлын танилцуулга уулзалтанд мэргэжилтэн
С.Пүрэвдаш, Б.Баясгаланбаатар нар оролцсон.
5. Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга М.Ангараг БНСУ-ын Чэжү хотноо болсон “Азийн
салхины эрчим хүч-2015” хуралд 2-р сарын 03-06-ны өдрүүдэд оролцов.
6. Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний агентлаг /IRENA/-тай хамтран Сэргээгдэх эрчим
хүчний бэлэн байдлын үнэлгээний семинарыг 2015 оны 3-р сарын 16-ны өдөр зохион байгуулсан.
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7. Зүүн хойд азийн эрчим хүчний холбооны хуралд хэлтсийн дарга Т.Батдондог, М.Ангараг,
мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг нар оролцов.
8. Мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг БНСУ-д метан хийний сургалтанд 2015 оны 03 дугаар сарын
23-27-ны өдрүүдэд хамрагдаж байна.
9. Хэлтсийн дарга М.Ангараг Замын-Үүдийн чөлөөт бүсэд албан томилолтоор ажилласан.
10. Японы “The Power Grid Solution“компаний зүгээс зохион байгуулсан “Монгол улсын
цахилгаан эрчим хүчний системийг тогтворжуулснаар дамжуулалтын алдагдлыг багасгаж,
цахилгаан үүсгүүрийн ашиглалтыг сайжруулах” сэдэвт судалгааны ажлын төсөл танилцуулах
хуралд оролцлоо.
11. GIZ-ын “Эрчим хүчний үр ашиг” төслийн ХБНГУ-д зохион байгуулагдсан сургалт, олон
улсын үзэсгэлэнд 2015 оны 2 дугаар сарын 28-аас 3 дугаар сарын 12-ны хооронд мэргэжилтэн
Л.Мөнхцог оролцсон.
12. Хятад-Монголын хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн анхдагч
зөвлөлдөх уулзалтад хэлтсийн дарга Л.Ганхуяг оролцож Хятадын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй
зээлээр хэрэгжсэн чөлөөт бүсийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцав.
13. Монгол улс, ОХУ-ын хооронд Стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны
хөтөлбөрийн төслийг тохиролцох хоёр талын нэг, хоёрдугаар хэлэлцүүлэгт хэлтсийн дарга
Л.Ганхуягт оролцож Гадаад хэргийн сайдад саналаа хүргүүлсэн.
14. МУ-ын Эрчим хүчний яам, Гадаад хэргийн яам, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал
жуулчлалын яам хамтран зохион байгуулсан АСЕМ-н Сэргээгдэх эрчим хүчний ОУ-ын хурал 2015
оны 05 дугаар сарын 22-23 өдрүүдэд “АСЕМ: Монгол Улс – Сэргээгдэх эрчим хүчний өлгий нутаг”
нэрийн дор амжилттай Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан.
15. Улаанбаатар хотноо 6 дугаар сарын 4-5-ны өдрүүдэд болсон Салхины эрчим хүчний
олон улсын хуралд оролцсон.
16. Дулааны ИТА, ажиллагсадын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, шинэ техник технологи
судлах, нэвтрүүлэх зорилгоор дулаан хангамжийн чиглэлийн сургалт, семинар, зөвлөлгөөн,
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах талаар
17. ДС, ДШС-ний үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-дийн удирдлага ИТА-дын дунд “ДС, ДШСний ашиглалт тулгамдаж буй асуудал шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт сургалт зөвлөлгөөнийг
Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд зохион байгуулав.
18. “Coal Mongolia 2015” олон улсын хуралд оролцсон.
19. “УБ хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх” төслөөс зохион
байгуулсан семинарт оролцсон.
20. Хэлтсийн дарга М.Ангараг нь Турк улсад 2015 оны 6 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд
зохион байгуулсан Зүүн өмнөд газар дундын тэнгисийн бүс нутагт нүүрстөрөгч бага ялгаруулдаг
тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэхийг үнэлэх арга зүй ба бодлого олон улсын хуралд оролцсон.
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21. Хэлтсийн дарга М.Ангараг нь БНХАУ-ын Бээжин хотноо 2015 оны 7 дугаар сарын 15-18ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Олон сэргээгдэх эрчим хүчний агентлагийн хуралд “Азийн супер
сүлжээ” сэдвээр илтгэл тавьсан.
22. Хэлтсийн дарга М.Ангараг, мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар нар БНХАУ-ын Хөх хотод
2015 оны 10 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Монгол-Хятадын экспо” арга
хэмжээний хүрээнд “Монгол Хятадын сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх тухай” олон улсын
хуралд оролцсон.
23. Хэлтсийн дарга М.Ангараг нь АНУ-ын Вашингтон хотод 2015 оны 11 дүгээр сарын 8-15ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан SREP-ийн хуралд оролцож Монголын талын төслийг
танилцуулсан.
24. Мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар нь БНЭУ-ын Нью дели хотноо 2015 оны 11 дүгээр
сарын 23-27-ны өдрүүдэд НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр (UNEP), Уур амьсгалын технологийн
сүлжээ санхүүгийн төв (CTNFC)-тэй хамтран зохион байгуулж байгаа “Барилгын эрчим хүчний үр
ашиг болон сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих бодлого зохицуулалтын бүс нутгийн семинар”-т
оролцож, илтгэл тавьсан.
25. Мэргэжилтэн Э.Мөнхбилэг нь Гүрж улсын Тбилис хотноо 2015 оны 12 дугаар сарын 0206-ны өдрүүдэд Эрчим хүчний харт байгууллагын 26 дахь удаагийн хуралд оролцсон.
26. Хэлтсийн дарга М.Ангараг нь Япон улсын Токио хотноо 2015 оны 12 дугаар сарын 1416-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Монгол Японы цэвэр эрчим хүч форум”-д оролцсон.
27. Мэргэжилтэн М.Гансүх КOEMA-гаас зохион Бүгд Найрамдах Солонгос улсад
байгуулагдсан эрчим хүчний шинэ дэвшилтэт техник, технологийн үзэсгэлэн, семинарт 2015 оны 5
дугаар сарын 11-ны өдрөөс 16-ны хооронд оролцсон.
28. Мэргэжилтэн М.Гансүх ЖАЙКА-аас зохион байгуулсан “Energy policy” сэдэвт сургалтанд
2015 оны 6 дугаар сарын 21-7 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд хамрагдсан.
Эрчим хүчний салбарын нэгдсэн дүн мэдээ, үйл ажиллагаатай холбоотойгоор
дараахь илтгэл, танилцуулгыг бэлтгэж удирдлагад танилцуулсан. Үүнд:










Эрчим хүчний салбарын 2014-2015 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагааны тайлан
Эрчим хүчний салбарын 2014 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн дүн
Эрчим хүчний салбарт 2012-2015 онд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд
Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын 2015 оны үйлдвэрлэл, хэрэглээний төлөвлөөгийн
биелэлт, хэрэглээ буурсан шалтгаан, цаашид авах арга зам
Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд
Эрчим хүчний салбарын 2015-2016 оны өвлийн бэлтгэл ажлын явц байдал, хүндрэлтэй
асуудлууд
Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, өртөг зардлыг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх
талаарх ажлын хэсгийн дүгнэлт
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэгийн УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд
танилцуулсан мэдээлэлд Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх
ажлын талаар материал
Монгол Улсад гамшиг, гэнэтийн аюул учирсан үед Эрчим хүчний салбарын хэрхэн ажиллах
талаарх танилцуулга, материал
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 Төвийн эрчим хүчний системийн эх үүсвэр, хэрэглээний баланс тулгамдаж буй асуудал,
ачаалал маневарлах чадвар эх үүсвэр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын оновчтой
бүтэц
 Хан-Уул дүүргийн шүүхийн 2012 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдрийн 923 дугаар шийдвэрээр
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн Ж.Шоотонгийн эзэмшлийн газар дээгүүр
дайран өнгөрч буй 35 кВ-ын “Хайлааст-Яргайт” хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамын трасс шилжүүлэх тухай ажлын танилцуулга
Найм. Албан бичгийн хариу өгсөн талаар:
Засгийн газрын 11-11 төвд нийт 116 санал хүсэлт гомдол ирж, харъяа үйлдвэр
компаниудтай холбогдож зохих хариулалтыг өгч ажиллаа. Ирсэн санал хүсэлтийг задалж үзвэл:





Цахилгааны тасралттай холбоотой – 35
Цахилгааны хөнгөлөлт болиулсантай холбоотой гомдол – 42
Цахилгааны үнэ нэмсэнтэй холбоотой гомдол – 30
Бусад асуудлаар – 9

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт жилийн эцсийн дүнгээр нийт 663 албан бичиг
ирсэн байна. Үүнд:
 хариу өгсөн -412
 хугацаа хэтэрсэн- 8
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар:
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг,
нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтууд, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын
газрын 2015 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.
Гурав. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн ажлын талаар:
Санхүүжилтийн хуваарь боловсруулсан тухай:
“Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай” хууль батлагдсантай холбогдуулан Төсвийн тухай
хуулийн дагуу болон тэдгээртэй холбогдон гарсан журам, зааврын дагуу Эрчим хүчний сайдын
багцын төсвийн багцын зарлагын сар, улирлын дэлгэрэнгүй хуваарийг боловсруулан Сангийн
яаманд хүргүүлж Сангийн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 18-ны 10 тоот тушаал, 2015 оны 2
дугаар сарын06-ны өдрийн 21 дугаар тушаалуудад оруулж батлуулан эрчим хүчний алдагдлын
татаасыг санхүүжүүлж, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. 2015 онд эрчим хүчний
алдагдлын татааст 20.5 тэрбум төгрөг батлагдсанаас ЭХҮ-ийн тайлан балансын дүнд шинжилгээ
хийн батлагдсан хуваарийн дагуу сар бүр Сангийн яаманд албан тоот явуулж, санхүүжүүлж
ажиллалаа.
Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсруулсан тухай:
Төсвийн хүрээний мэдэгдлийн саналыг боловсруулахдаа Монгол Улсын Засгийн газрын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, Сайдын 2014 оны төсвийн багцын гүйцэтгэл, Монгол Улсын 2015 оны
Төсвийн тухай хууль, Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,
арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт, өмнөх онуудын гүйцэтгэл, салбарын үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний хүрэх түвшингийн талаар үйлдвэр, компаниудаас ирүүлсэн зарим санал, тооцоо
зэргийг харгалзан үзэж боловсруулсан.
Төсвийн хүрээний мэдэгдэлд Эрчим хүчний сайдын багцыг 2016 онд 603,6 тэрбум
төгрөгөөр, 2017 онд 480,2 тэрбум төгрөгөөр, 2018 онд 503,5 тэрбум төгрөгөөр төсөвлөн Сангийн
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яаманд хүргүүлэн Засгийн газар, УИХ-аар хэлэлцүүлсэн бөгөөд үүнтэй холбогдсон бүх тооцоо,
үндэслэлийг гаргаж яамны удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажилласан.
Сайдын төсвийн хүрээний мэдэгдлийн саналыг боловсруулахдаа төсвийн байгууллагын
зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг өсөхөд нөлөөлж байгаа дотоод,
гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөллийг харгалзан үзэж, хэмнэлтийг аль болох урамшуулах, салбарт
менежментийн шинэ хандлага, арга барил нэвтрүүлэх, ингэснээр үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг
баримталсан болно.
Дунд хугацааны төсвийн саналд тусгаж буй орлого, урсгал зардал, хөрөнгө оруулалтын зардлын
дүнг харуулбал:
Эрчим хүчний сайдын 2015-2017 оны дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлт
/сая төгрөгөөр/
2015
2016
Байгуул
2017
2018
Батлагдс
ХБГүйцэт
ЭХЯ
лагын
ан
-гэл
санал
санал
772,145.
113,163.4
113,218.4
603,561.2
480,173.9
503,454.5
ЭХС
1
Урсгал
25,241.2
25,296.3
23,953.0
23,953.0
23,786.9
23,454.5
ЭХЯ
2,612.3
2,612.3
2,612.9
2,612.9
3,096.8
3,096.8
Татаас
20,050.0
20,050.0
17,400.0
17,400.0
16,750.0
16,250.0
Төсөл,
2,578.9
2,633.9
3,940.1
3,940.1
3,940.1
4,107.6
хөтөлбөр
Байгуул
ЭХЯ
УТӨСӨВ
ХБАНК
лагын
2017
2018
санал
санал
Хөрөнгө
748,192.
6,605.7
81,316.5
579,608.2
456,386.9
480,000.0
оруулалт
1
Төсвийн тодотголын төсөл боловсруулсан тухай:
Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлт болон улс орны төсөв, санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас
шалтгаалан 2015 оны 01 дүгээр сар, 10 дугаар саруудад төсвийн хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт орж
эрчим хүчний сайдын 2015 оны багцад тодотгол хийх саналаа Сангийн яаманд а/53, а/1669 тоот
албан бичгүүдээр хүргүүлсэн.
Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тодотголын төслийг боловсруулахдаа эрчим хүчний
салбарт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдийн БУА бүрэн дууссан боловч
2015 оны төсвийн хуулинд санхүүжилт нь тусгагдаагүй хөрөнгө оруулалтыг оруулахад чиглэсэн.
Үүнд:
2013 оны төсвийн хуулинд тусгагдан хэрэгжиж барилга угсралтын ажил нь бүрэн дууссан
22 төсөл, арга хэмжээний 6,5 тэрбум төгрөг /Улсын их хурлын 2015 оны 7 дугаар тогтоолын
хавсралт/
2014 оны төсвийн хуулинд тусгагдан хэрэгжиж буй 2014 оны санхүүжилтээ бүрэн аваагүй
хураагдсан 5 төсөл, арга хэмжээний 5,3 тэрбум төгрөг
2013-2014 оны төсвийн хуулинд тусгагдан хэрэгжиж буй 2015 онд үлдэгдэл санхүүжилт нь
олгогдох шаардлагатай 17 төсөл, арга хэмжээний нийт 24,8 тэрбум төгрөгөөс 2016 он руу шилжсэн
12,4 тэрбум төгрөг /УИХ-ын 2015 оны 07 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтын дагуу 2016 онд төлөх
12,4 тэрбум төгрөгийг 2015 онд векселээр санхүүжүүлэх/
2016 оны төсвийн төсөл боловсруулсан тухай:
Монгол Улсын төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны 262 дугаар “Төсвийн
ерөнхийлэн захирагч нарын 2016 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай” тогтоол, тэдгээртэй
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холбогдон гарсан журам, зааврыг баримтлан 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсөөллийг
боловсруулан ЭХС-ын 2015-08-12-ны а/2468 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд уламжилсан.
ЭХС-ын багцын 2016 оны төсвийн төслийг боловсруулсан талаарх тооцоо, судалгаа болон
холбогдох мэдээллээр Засгийн газар, УИХ-аар хэлэлцэгдэх үед яамны удирдлагуудыг хангаж
ажилласан.
“Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль” 2015-11-14-ний өдөр батлагдаж, ЭХС-ын
багцад нийт 107.3 тэрбум төгрөг тусгагдсанаас: Урсгал зардал – 11.9 тэрбум төгрөг, Хөрөнгийн
зардал – 29.9 тэрбум төгрөг, Гадаад зээлээр санхүүжигдэх – 25.6 тэрбум төгрөг, Хөгжлийн банкны
санхүүжилтээр – 40.0 тэрбум төгрөг /Улсын төсвөөс шилжсэн 35.8 тэрбум төгрөг, “Шинэ бүтээн
байгуулалт-118”-ын хүрээнд 4.2 тэрбум төгрөг/ байна.
Эрчим хүчний яамны урсгал зардлын товъёог харуулбал:
/сая төгрөг/
2016 онд
Зардалд эзлэх
№
Урсгал зардал
санхүүжигдэх
хувь
НИЙТ
11,900.8
100%
1
Эрчим хүчний яам
1,480.6
12.4%
2
Хөтөлбөр, төслийн дотоод зардал
1,570.3
13.2%
3
Татаас
8,850.0
74.4%
Эрчим хүчний салбарт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний
санхүүжилтийн хуваарийг боловсруулахдаа 2015-2016 онд дамжин үргэлжилж байгаа төсөл, арга
хэмжээний санхүүжилтийг барилга, угсралтын ажлын явц, графикт хугацааг харгалзан барилга
угсралтын ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулсан байдлаар боловсруулсан болно.
“Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай” хууль, “Төсвийн байгууллагын удирдлага
санхүүжилтийн тухай” хууль болон тэдгээртэй холбогдон гарсан журам, зааврын дагуу Эрчим
хүчний сайдын багцын төсвийн багцын орлого, зарлагын сар, улирлын дэлгэрэнгүй хуваарийг
боловсруулан Сангийн сайдын тушаалд оруулахаар ЭХС-ын 2015-12-11-ний өдрийн а/3807 тоот
албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүллээ.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагааны алдагдалд улсын төсвөөс
олгох татаасын хуваарийг харуулбал:
/сая төгрөг/
№
Эдийн засгийн ангилал
2016 онд санхүүжих
НИЙТ ТАТААС
8,850.0
Дизелийн станцын алдагдлын татаас
1,216.6
1
Говь-Алтай аймгийн Эрчим хүчний үйлдвэр
695.0
2
Завхан аймгийн Эрчим хүчний үйлдвэр
446.6
Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд
3
75.0
холбогдоогүй сумдын дизель түлшний үнэ
Цахилгаан дамжуулах системийн алдагдлын татаас
4,941.7
4
“Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ХК
4,441.7
5
“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ХК
500.0
Дулааны станцын алдагдлын станц
2,619.7
6
“Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ХК
800.0
7
“Налайхын дулааны станц” ХК
770.0
8
“Багануурын дулааны станц” ХК
621.7
9
“Шарын голын дулааны станц” ХК
250.0
10
“Сэлэнгэ аймгийн дулааны станц” ХК
250.0
Хоёр: Хөрөнгө оруулалт, яамны урсгал зардал болон алдагдлын татаасын
санхүүжилтийн талаар:
Санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн талаар:
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Монгол улсын “Төсвийн тухай” хуулийн 54 дүгээр зүйл,Сангийн сайдын 2006 оны 32 дугаар
тушаалаар батлагдсан журам, маягтын дагуу эрхлэх асуудлынхаа хүрээний 1 төсөвт байгууллага,
3 төрийн өмчит аж ахуйн газар, хороо, 16 төслийн нэгж, судалгааны баг, нийт 20 байгууллагын
2014 оны жилийн санхүүгийн тайланг аудитдагдсан тайлангийн хамт 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн
дотор шалган хүлээн авч, Сайдын багцын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гаргаж, удирдлагад
танилцуулан баталгаажуулж, 2015.04.03-ны өдрийн в/949 тоотоор Үндэсний аудитын газарт,
2015.04.24-ны в/1259 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд тус тус хүргүүлэн, Засгийн газрын
тайланд нэгтгүүлсэн.
ҮАГ, Сайдын багцын нэгдсэн тайланд “ЭХС-дын төсвийн багцын 2014 оны 12 дугаар сарын
31-ны өдрөөр тасалбар болсон санхүүгийн байдлын болон үр дүнгийн тайлангууд, мөнгөн гүйлгээ,
өмчийн өөрчлөлтийн тайлангууд УСНББОУС-д нийцэж, Сангийн сайдын баталсан нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлого, журам, аргачлалын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн шударга
илэрхийлэгдсэн байна” гэж үзээд “зөрчилгүй” гэсэн сайн дүгнэлт өгсөн.
“Төсвийн тухай” шинэчилсэн хуулийн дагуу төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг цэвэр дүнгээр
гаргаж Сангийн яамны Төрийн санд хүргүүллээ. Засгийн газрын тайланд аудит хийх явцад
Сайдын багцын санхүүгийн тайлангийн талаарх тайлбар, тодруулгуудыг тухай бүр гарган өгч
ажиллаа. Яам, харьяа төсөл, нэгжүүдийн 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг шалган
хүлээн авч, нэгтгэн Сайдын багцын санхүүгийн нэгдсэн тайланг гарган, тайлбар тодруулгын хамт
2015 оны 8 дугаар сарын 14-ны өдрийн в/2479 тоотоор Сангийн яаманд, 9 дүгээр сарын 23-ны
3/2870 тоотоор Үндэсний аудитын газарт хүргүүлсэн.
ЭХС-дын багцын харьяа төсөвт байгууллага, төслийн нэгжүүдэд мөрдөгдөх “Нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулж, ТнБД-ын 2015 оны 3 дугаар сарын 20-ны
өдрийн 74 дугаар тушаалаар батлуулж, мөрдөн ажиллав.
Төсвийн нийт зардлын талаар:
Сайдын багцын төсөв 2015 оны төсвийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар
47,7 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан.Үүнд:
Төсвийн
Батлагдсан
Тодотголоор
Төсвийн
Үзүүлэлт
гүйцэтгэл
төсөв
батлагдсан
гүйцэтгэлийн хувь
/ХБГ/
А
96,.9
Нийт төсөв
47 749,2
45 170.1
43 772.6
1
Урсгал зардал
25 241,2
24 062.0
23 340.7
97.0
2
Хөрөнгийн зардал
6 605,7
5 205.7
4 529.5
87.0
3
Гадаад
зээл,
тусламжаас
15 902,4
15 902,4
15 902,4
100.0
санхүүжих зардал
Нийт төсөвт урсгал зардал 52,8 хувь, хөрөнгө оруулалт 13,8 хувь, гадаад төслийн зээлээс
санхүүжих зардал 33,4 хувийг эзэлж байна.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн талаар:
УИХ-аас “Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” хуулиар
Эрчим хүчний салбарт улсын төсвөөс шинээр эхлэх ЦДАШ, дэд станцын 3, шилжин хэрэгжих
ЦДАШ, дэд станцын 9, нийт 12 төсөл, арга хэмжээг 6,6 тэрбум төгрөг, Хөгжлийн банкны эх
үүсвэрээр 24 төсөл, арга хэмжээг 81,3 тэрбум төгрөгөөр тус тус санхүүжүүлэхээр батласан.
2015 оны 10 дугаар сард УИХ-аар батлагдсан “Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд
өөрчлөлт оруулах тухай” хуулиар Эрчим хүчний салбарт улсын төсвөөс нийт 11 төсөл арга,
хэмжээнд 5.2 тэрбум төгрөг, Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр 57,1 тэрбум төгрөг болгон бууруулж
баталсан.
Сангийн сайдын 2015 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт
оруулах тухай” 21 дугаар тушаалын хавсралтын дагуу улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа
хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд 4.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. Хүснэгтээр
харуулбал:
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/сая төгрөг/
Төсөл, арга хэмжээний нэр
Төл
ХБГ
Биелэлт %
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
5,205.6
4,529.5
87.0
Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцууд
5,205.6
4,529.5
87.0
Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр ХБГ-ээр 54,2 тэр бум төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна.
/сая төгрөг/
Төсөл, арга хэмжээний нэр
Төл
ХБГ
Биелэлт %
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
57,151.2
54,186.0
94.8
Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцууд
44,849.6
43,257.6
96.5
Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам
12,301.6
10,928.4
88.8
Хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн талаар:
2012 оноос 2015 онд шилжин хэрэгжүүлсэн нийт 6 төсөл арга хэмжээнээс 2 төсөл арга
хэмжээнд улсын комисс, 2-д техникийн комисс ажилласан ба 2 төсөл арга хэмжээ 2016 онд
шилжинэ;
2013 оноос 2015 онд шилжин хэрэгжүүлсэн нийт 7 төсөл арга хэмжээнээс 5 төсөл арга
хэмжээнд улсын комисс, 1-д техникийн комисс ажилласан ба 1 төсөл арга хэмжээ 2016 онд
шилжинэ;
2014 оноос 2015 онд шилжин хэрэгжүүлсэн нийт 42 төсөл арга хэмжээнээс 33 төсөл арга
хэмжээнд улсын комисс, 6-д техникийн комисс ажилласан ба 3 төсөл арга хэмжээ 2016 онд
шилжинэ;
2015 онд шинээр эхэлсэн нийт 8 төсөл арга хэмжээнээс 2 төсөл арга хэмжээнд улсын
комисс, 1-д техникийн комисс ажилласан ба 5 төсөл арга хэмжээ 2016 онд шилжинэ;
Нийт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд 63 төсөл арга хэмжээний БУА гүйцэтгэж
байгаагаас 42 төсөл арга хэмжээнд улсын комисс, 11 төсөл арга хэмжээнд техникийн комисс
ажилласан ба 11 төсөл арга хэмжээ 2016 онд шилжинэ. Эдгээр төсөл арга хэмжээний БУА 92,5
хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
Улсын комисс ажиллаж 43 төсөл арга хэмжээний БУА-ыг хүлээн авсан байна. Үүнд:
1. Мардай-Чулуунхороот сумын 35 кВ-ын 160 км ЦДАШ, дэд станц /Дорнод/
2. Дулааны станцын БУА /Хөвсгөл/
3. Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн тоолуурын нэгдсэн системийн өргөтгөл
/Улаанбаатар/
4. Дулааны станцын КВТС-10/150 зуух барих /Улаанбаатар, Налайх/
5. "ДЦС-4"-д зуухнуудын үнс, утааны хийн ялгаруулалтыг бууруулах технологи нэвтрүүлэх
/Улаанбаатар/
6. Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй "Эрчим хүчний төслийн нэмэлт
санхүүжилт" төслийн дотоод эх үүсвэр
7. ХБНГУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй "Улиастайн шугам сүлжээний төсөл"-ийн
Монголын талын хөрөнгө
8. Тамсаг-Халхголын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Дорнод, Халхгол/
9. Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6-р бичил хороололд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах
байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/
10. 1-р хорооллын ХТП5-ын дэргэд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж шинээр барих
/Улаанбаатар/
11. Амгалан дэд станцаас кабель шугам татаж ХТП208-ын дэргэд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах
байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/
12. 35/6 кВ-ын Баянхошуу 2*10 МВА чадалтай шинэ дэд станц барьж, 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ
ЦДАШ татах /Улаанбаатар/
13. 35/10 кВ-ын Дашчойнхор 2*6.3 МВА чадалтай шинэ дэд станц барих /Улаанбаатар
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14. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-1
15. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-2
16. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-5
17. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-6
18. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-7
19. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-8
20. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-12
21. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-14
22. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ багц-1
23. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ багц-2
24. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ багц-3
25. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ багц-4
26. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ багц-5
27. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ багц-9
28. Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 35/6 кВ-ын 2*6300 кВА дэд станц, 35кВ-ын хуурай салгуурын
пунктын өргөтгөл /Дархан-Уул/
29. Хөтөл хорооны 6 кВ-ын ЦДАШ, 6/0.4 кВ-ын дэд станц, 0.4 кВ-ын ЦДАШ татах /Дархан-Уул,
Хөтөл/
30. Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын ЦДАШ татах
/Улаанбаатар, Багануур/
31. Залаат, Бага тэнгэр, Их тэнгэрийн ам, Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн хорооллуудын
цахилгаан хангамжийг сайжруулах зорилгоор 110/10 кВ-ын дэд станц 110 кВ-ын 7.6 км
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Улаанбаатар/
32. Завхан сумаас Хэцүү хад хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын дэд
станц /Увс/
33. Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км ЦДАШ, дэд станц /Дорноговь/
34. Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах
/Төв/ багц-2
35. Багуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, 1, 8 дугаар баг/
36. Булган хангай хорооллыг дулаан, цахилгааны эрчим хүчээр хангах /Архангай/
37. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Цагаанхайрхан сум, Хунт, Хулж баг/
38. 35 кВ-ын 25 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Баян-Өлгий Сагсай,
Улаанхус сумд/
39. Хорооллын гадна цахилгаан хангамж 6/0,4 кВ-ын 2*630 кВа ХТП-15 ком, 6кВ-ын 34,9 км
кабель шугам татах /Дархан-Уул, Дархан сум 11, 12, 24, 25, 26 дугаар хороолол/
40. 1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм
шугам болгон өргөтгөх /УБДС/
41. Дарханы дулааны цахилгаан станцад хаягдал үнсэн сан шинээр барих /Дархан-Уул/
42. Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд
шилжих /Багануур/
43. Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/
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44. Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын хүчдэл
100 кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц /Баянхонгор, Галуут сум, Мандал баг/
45. Аймгийн төвийн 6 кВ-ын цахилгаан хуваарилах байгууламжийн шинэчлэл /БаянӨлгий,Өлгий сум/
Техникийн комисс ажилласан 7 төсөл, арга, хэмжээнүүд. Үүнд:
1. Эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох, 3 сум /Говь-Алтай, Бугат сум/
2. Дархан хотын 110/6 кВ-ын "Давхар" дэд станцын 110 кВ-ын ил, 6 кВ-ын хаалттай
хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх /Дархан-Уул/
3. Баянлиг-Шинэжинст сумын 35 кВ-ын 135 км ЦДАШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл
боловсруулах, шугамын ажлыг эхлүүлэх /Баянхонгор/
4. ДЦС-2-ийн зуухны шинэчлэл /Улаанбаатар/
5. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-10
6. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл
өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-11
7. Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах
/Төв/ Багц-1
Мөн Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээний БУАын гүйцэтгэлд байнгын хяналт тавьж, гүйцэтгэлийн ажлыг баталгаажуулах, тулгарч буй
хүндрэлтэй асуудлуудыг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна.
Хөрөнгө оруулалтын ажлын барьцаа хөрөнгийн талаар:
Хөрөнгө оруулалтын барьцаа данс 2014 оны жилийн эцэст 8,1 тэрбум төгрөгийн
үлдэгдэлтэй байсан бөгөөд чанарын баталгаат хугацаа дууссан болон банкны баталгаагаагаар 59
төсөл, арга хэмжээний 4571,5 сая төгрөгийн барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөв.
Эрчим хүчний яамны урсгал санхүүжилтийн талаар:
Сангийн сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 27-ны 10, 2015 оны 02 дугаар сарын 06-ны 21, 11
дүгээр сарын 09-ний 307 тоот тушаалаар батлагдсан санхүүжилтийн хуваарийн дагуу Эрчим
хүчний яамны 2015 оны төлөвлөгөөг гарган, ñàð á¿ðèéí óðñãàë çàðäëûí ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâüæ
àæèëëàñíààð ýõíèé õàãàñ æèëèéí áàéäëààðõ òºñâèéí ã¿éöýòãýë, õ¿ëýýãäýæ áàéãàà ã¿éöýòãýëýýð
Урсгал санхүүжилт тодотгосон төсвөөр 4,012.1 сая төгрөг байхаас гүйцэтгэлээр 3,358.4 сая
төгрөг, урсгал зардал төлөвлөгөөгөөр 4,012.1 сая төгрөг байхаас, гүйцэтгэлээр 3,283.8 сая
төгрөгийн зардал гарч 728.3 сая төгрөгөөр хэмнэн, гүйцэтгэл 82 %-тай байна.
ЭХЯ-ны 2015 оны жилийн эцсийн хүлээгдэж байгаа төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/ сая,төг /
2015
оны
Зөрүү
ХБГүйц
ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ
төсөв
(хэмнэсэн,х
хувь
этгэл
/тодотгосон/
этэрсэн)
I. ОРЛОГЫН ДҮН
3,971.80
67%
Төсвөөс сурсгал санхүүжилт
3,971.80
67%
Үйл ажиллагааны бус орлого
3,309.2
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
3,971.80
662.56
83%
4
3,175.1
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
3,822.57
647.38
83%
9
3,175.1
1. Бараа үйлчилгээний зардал
3,822.57
647.38
83%
9
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл
1,087.9
1,109.30
21.31
98%
урамшил
9
Үндсэн цалин
970.04
959.39
10.65
98%

Эрчим хүчний яам
Нэмэгдэл, урамшил
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
1.2 Ажил олгогчоос төлөх НДШимтгэл
Тэтгэврийн даатгал
Тэтгэмжийн даатгал
Ажилгүйдлийн даатгал
ҮОМШ өвчний даатгал
ЭМД –байгууллага төлөх
1.3 Тогтмол зардал
Гэрэл, цахилгаан
Түлш, халаалт
Цэвэр, бохир ус
1.4 Хангамж, бараа материалын
зардал

2015

68.25
71.00
122.02
77.42
8.92
2.23
11.15
22.30
76.93
36.09
34.54
6.30

61.85
66.75
119.67
76.11
8.71
2.18
10.89
21.78
67.50
33.38
28.34
5.78

6.40
4.25
2.35
1.31
0.21
0.05
0.26
0.52
9.43
2.71
6.20
0.52

45.52

45.52

-

Бичиг хэрэг

10.58

10.58

-

Тээвэр (шатахуун)

10.11

10.11

-

Шуудан, холбоо

17.59

17.59

-

Ном, хэвлэл авах

0.59

0.59

-

Хог тээвэр, үйлчилгээ

1.51

1.51

-

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс

5.13

5.13

-

19.69

19.69

-

Урсгал засвар

18.45

18.45

-

Нормын хувцас, зөө/эдлэл

0.35

0.35

-

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл

0.89

0.89

-

1.6 Томилолт зочны зардал

79.83

78.80

1.03

Дотоод албан томилолт

64.60

64.60

-

Гадаад томилолт (аргахэмжээ)

11.12

10.09

1.03

Гадаад зочны зардал

4.11

4.11

-

282.70

277.70

5.00

98%

0.0

0

0

4.66

4.66

-

100
%

10.00

5.00

5.00

7.50

7.50

-

250.00

250.00

-

1.5 Эд хогшил, нормын хувцас

1.7 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн
төлбөр хураамж
Газрын төлбөр

ажил,

Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх
Өмгөөлөл,
хуулийн
зөвлөхийн
үйлчилгээ
Зөвлөл, хороо комиссын гишүүдийн
хөлс
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажил

90%
94%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
88%
92%
82%
92%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
84%
100
%
100
%
100
%
99%
100
%
91%
100
%

50%
100
%
100
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Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ

6.52

6.52

-

Тээврийн хэрэгслийн татвар

4.02

4.02

-

2,086.59

1,478.3
2

608.27

Сургалт семинарын зардал

0.72

0.72

-

Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх

4.19

3.04

1.15

Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

2.12

2.12

-

1.8 Бусад бараа үйлчилгээний зардал

2015
%
100
%
100
%
71%
100
%
73%
100
%
100
%

Олон улсын хурал зөвөлгөөн зохион
156.54
72.13
84.41
байгуулах
Хөтөлбөр болон төслийн дотоод
1,400.3
1,923.01
522.70
55%
урсгал зардал
1
1.9 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,
136.72
131.85
4.87
96%
урамшуулал
1 удаагийн тэтгэмж, шагнал
36.10
34.10
2.00
94%
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн
34.62
33.41
1.21
97%
хүмүүсийн тэтгэмж
Тэтгэвэрт гарахад олгох 1 удаагийн
66.00
64.34
1.66
97%
тэтгэмж
1.10
Засгийн
газрын
гадаад
12.50
2.20
10.30
18%
шилжүүлэг
Олон улсын байгууллагын гишүүний
12.50
2.20
10.30
18%
татвар
Ажилчдын цалинг сард 2 удаа тогтмол бодож олгосон ба 2015 оны 11 сарын байдлаар
нийгмийн даатгалд 372,5 сая төгрөг, хувь хүний орлогын албан татварт 150,1 сая төгрөгийг
шилжүүлсэн байна.
2014 оны жилийн эцсийн болон 2015 оны 1,2,3-р улирлын ХХОАТ-н тайланг Маягт 11-1,
Маягт 12-1-н дагуу гаргаж e-tax.mn сайтад цахим хэлбэрээр шивж баталгаажуулан цаг хугацаанд
нь тушаасан.
С а р б ү р и й н 5-н ы д о т о р н и й г ми й н д а а т г а л ын т а й л а н г ndaatgal.mn с а й т а д
ц а х и м х э л б э р э э р ши в ж, Х а н -У у л д ү ү р г и й н Н и й г ми й н д а а т г а л ын х э л т с э э р
б а т а л г а а жу у л ж и р л э э . Ìºí àæèë÷äûí /135 õ¿í/ íèéãìèéí äààòãàëûí äýâòýðò ýõíèé 5 ñàðûí
áè÷èëòèéã õèéæ ÍÄ-í áàéöààã÷ààð áàòàëãààæóóëñàí áà 5 õ¿íä øèíýýð äýâòýð íýýæ
áàòàëãààæóóëëàà.
Эрчим хүчний салбарт гадаадын болон дотоодын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн НББ-н хөтлөлт, үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
талаар:
Ãàäààä îðîí, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí çýýë òóñëàìæààð õýðýãæèæ áóé òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ
íýãæ¿¿äèéí /íèéò 9 òºñëèéí/ äîòîîäûí ñàíõ¿¿æèëòèéã áàòëàãäñàí òºñâèéí äàãóó õóâààðèëàí, ñàð
á¿ð ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòóóäûã ãàðãàæ, ÍÁÁ-í õºòëºëòèéã ã¿éöýòãýæ èðëýý. Òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ
íýãæ¿¿äèéí ñàð, óëèðàë, æèëèéí òºëºâëºãºº, ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàñàí. ÒÕÍ-¿¿äèéí
ñàíõ¿¿æèëò áîëîí ã¿éöýòãýëèéã õàâñðàëòààð ãàðãàâ.
Ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðò ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæààð õýðýãæèæ áóé òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ2015
îíû жèëèéí íýãæ¿¿äèéí э ц с и й н ìýäýý
/с а я .т ө г /
¹ Òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ íýãæ¿¿äèéí íýð
2015 îíû
Çºð¿¿
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Æèëи й н э ц э с
Òºëºâëºãºº

Ã¿éöýòãýë

1

Улаанбаатар ДЦС-5 төсөл

150,0

151,4

-1,4

2

Эрчим хүчний системийн үр ашгийн төсөл

198,0

152,1

46,9

3

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл
Сумдын нарны дулааны станцын төслийн
судалгааны баг
ХБНГУ-н сэргээн босголтын зээлийн банкны
“Чойбалсан, Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-ын
шинэчлэлтийн төсөл”-ийн судалгааны баг
Улаанбаатар хотын дулааны 4 дүгээр
цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх
төсөл
Түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах
төсөл”-ийн 2 дугаар үе шатны ажлын
төслийн судалгааны баг
Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын
төсөл
ХБНГУ-н зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжи буй
Дарханы ДЦС-ын техникийн шинэчлэлтийн
ажлын зөвлөхийн төлбөр /Дархан-Уул/

157,6

158,5

- 0,9

71,0

71,6

-0,6

215,0

93,0

122,0

289,4

228,8

60,6

200,0

181,0

19,0

409,0

130,9

278,1

233.0

233,0

-

4
5

6

7
8
9
Ä¯Í

1,923.0

1,400.3

522.7

Төрийн сангийн ажлын талаар:
Яамны Төрийн сангийн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, холбогдох хууль, дүрэм,
журам, зааврын талаар төрийн сангийн мэргэжилтнүүдэд заавар зөвөлгөө өгч, 1,6-р сард Сангийн
яамнаас зохион байгуулсан Төрийн сангийн удирдах ажилтаны сургалт, семинарт оролцон
ажиллаа.
Гурав: Салбарын үйлдвэр, компаниудын эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн зорилтод
түвшингийн биелэлт, өр, авлагын талаар:
“Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын 2015 оны зорилтот түвшинг хянах” Эрчим
хүчний яамны ажлын хэсэгт оролцон, ЭЗХГ-тай хамтран эрчим хүчний салбарын үйлдвэр
компанудын 2014 оны оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийн зорилтот түвшингийн
төлөвлөгөөний биелэлт, 2015 оны зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөг үйлдвэр тус бүрээр
хянан үзэж зөвлөмж гарган ТӨХ-д явуулж батлуулав.
УИХ-ын ЭЗБХ-ны 2015 оны 02-р тогтоолын 2,1 заасны дагуу үндсэн хөрөнгийн дахин
үнэлгээ, элэгдэл тооцох журам боловсруулах шийдвэрийн дагуу 2015-03-26-ны ЭХЗХ-ны 86-р
тогтоолоор үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журмыг гаргалаа.
Засгийн газрын 2014 оны 186-р тогтоолын дагуу Түлш, эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн
засгийн чадавхийг сайжруулах ажлын хүрээнд Монголбанк, ЭХЯ хамтран хэрэгжүүлж байгаа
“Нүүрсний аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх, түлш эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах,
эрчим хүчний үнэ тогтворжуулах” дэд 2 жилийн хөтөлбөрийн 2015 оны 1, 2, 3-р улирлын зээлийн
зарцуулалт, явц, эргэн төлөлт үлдэгдлийн тайланг гаргаж Монголбанканд хүргүүлсэн. Дээрх дэд
хөтөлбөрийн дагуу арилжааны банкаас хөнгөлөлттэй зээл авсан 17 ЭХҮ-үүд 2015-12-01-ны
байдлаар зээлийг хугацаанд нь бүрэн төлж дууссан болно.
ҮАГ-аас Монголбанк, ЭХЯ хамтран хэрэгжүүлсэн дээрх дэд хөтөлбөрийн дагуу арилжааны
банкаас хөнгөлөлттэй зээл авсан ЭХҮ-ийн зээлийн зарцуулалт, эргэн төлөлт, хэрэгжилтийг ДДЦС,
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ДДС, ББЭХС, АУЭХС, ДБЭХС, УБЦТС, ДСЦТС, СЭХҮТ, ДЦС-2, ДЦС-3, ЦДҮС, ДЦС-4, БНЗӨБЦТС,
БНДС, Налайхын ДС,ЭДЦС ТӨХК-иудаар шалгалт хийгдлээ.
Тайлан балансын талаар
Эрчим хүчний томоохон 20 компани / Эрчим хүчний яаманд тайлан тэнцэл өгдөг
үйлдвэрүүдийн хувьд / 2014 онд нийт 496.7 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого олж 540.6
тэрбум төгрөгийн зардал гарган үндсэн үйл ажиллагаанаас 43.9 тэрбум төгрөгийн, татварын
дараах балансын дүнгээр 20.8 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.
Төвийн бүсийн хэрэглэгчдэд 2014 онд 3,965.0 сая кВт цахилгаан эрчим хүч, 6,729.6 мянган
Гкал дулааны эрчим хүч борлуулж, цахилгааны борлуулалтаас 428,6 тэрбум төгрөг, дулааны
борлуулалтаас 85.6 тэрбум төгрөг, нийт 514.2 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллаж, импортоор
нийт 287.9 сая кВт ЦЭХ худалдан авч, 48.3 сая кВт цахилгаан эрчим хүчийг экспортонд гарган
ажилласан байна.
Төвийн бүсийн хэрэглэгчдэд 2015 оны 1-9 сарын өссөн дүнгээр 3,752.5 сая кВт
цахилгаан,боловсруулан 3,273.9 сая кВт түгээлээ 4,524.8 мянган Гкал дулааны эрчим хүч
боловсруулан 4,419.2 мянган Гкал борлуулж, импортоор нийт 199.5 сая кВт ЦЭХ худалдан авч,
экспортонд 27.5 сая кВт ЦЭХ гарлаа.
Компаниудын 2015 оны 3-р улирлаар үйл ажиллагааны орлого, зардал, ашиг алдагдал
Сая төгрөг
Байгууллаг
Орлого
Зардал
Ашиг, алдагдал
а
Үйл
бусад
Үйл
бусад
Үйл
Татвары
ажиллагаан
ажиллагаан
ажиллагаан
н дараах
ы
ы
ы
ДЦС-2
10,676.7
168.8
11,457.1
89.9
-780.5
-701.5
ТӨХК
ДЦС-3
67,321.0
1,009.4
66,485.4
685.0
835.6
1148.8
ТӨХК
ДЦС-4
134,079.3
2,070.6
136,393.9
3,127.8
-2,314.7
-3,371.8
ТӨХК
ДДЦС ТӨХК
21,183.4
642.3
23,408.1
1,057.0
-2,224.7
-2,639.5
ЭДЦС
18,943.9
106.1
19,563.1
121.3
-619.1
-634.3
ТӨХК
УБЦТС
45,136.5
4,867.6
40,090.5
3,140.4
5,046.0
6,770.6
ТӨХК
ДСЦТС ХК
12,618.5
594.7
11,004.6
188.4
1,613.9
1,959.2
ЭБЦТС
12,732.4
372.8
10,945.9
66.0
1,786.6
1,821.6
ТӨХК
БЗӨБЦТС
7,519.8
669.5
8,458.7
428.2
-938.9
698.0
ТӨХК
ӨБЦТС
1,508.9
162.8
1,336.6
16.6
172.3
286.7
ТӨХК
ЦДҮС ТӨХК
24,067.4
1,327.5
23,398.2
1,041.9
669.2
942.5
УБДС ТӨХ
13,042.6
670.6
13,256.2
101.5
-213.6
210.9
ДДС ТӨХК
2754.3
274.8
3,325.7
33.2
-571,4
-329.8
ДҮТ ХХК
2,257.3
158.0
2,274.6
47.2
-17.2
93.6
Төвийн
13,095.
10,144.
373,842.0
371,398.6
3,014.9
6,255.0
бүсийн дүн
0
4
ДБЭХС
16,265.4
2,690.9
17,966.3
485.5
-1,700.9
504.6
ТӨХК
ДЗДЦС
1,042.3
1,122.2
2,939.9
76.1
-1,897.6
-851.5
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ТӨХК
БНДС ТӨХК
НДС ТӨХК
ББЭХС
ТӨХК
АУЭХС
ТӨХК
Орон
нутгийн дүн
Нийт дүн

2015

2,475.6
1,595.7

1,231.9
879.5

3,964.0
2,745.9

137.3
0.0

-1,448.3
-1,150.2

-393.8
-270.7

7,258.3

4,633.9

14,059.7

0.0

-6,801.4

-2,167.5

3,979.1

2,628.9

10,064.0

0.0

-6,084.9

-3,456.0

13,187.
51,739.8
699.0
-19,123.3
-6,634.9
3
26,282.
423,138.0
10,843.
-16,108.4
-379.9
406,458.5
8
4
2015 оны 3-р улирлын байдлаар эрчим хүчний салбарын авлага 69.3 тэрбум төгрөг, богино
хугацаат өглөг 104.3 тэрбум төгрөг байна.
Эрчим хүчний алдагдлын татаасын санхүүжилтийн талаар:
Монгол Улсын төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2015 оны 2 дугаар сарын 06-ны
өдрийн “төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай” 21 дүгээр тушаалын дагуу эрчим хүчний
алдагдлын татаасыг санхүүжүүлж, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллалаа.
Улсын төсвөөс 2015 онд эрчим хүчний компаниудад 20.5 тэрбум төгрөгийн татаас олгохоор
баталснаас цахилгаан дамжуулах системийн алдагдлын татаас 5.2 тэрбум төгрөг, дулааны
станцын алдагдлын татаас 3.1 тэрбум төгрөг, дизель станцын алдагдлын татаас 1.8 тэрбум төгрөг
тус тус олгосон. ЭХҮ-ийн тайлан балансын дүнд шинжилгээ хийн 2015 оны 2-р улирлын байдлаар
10.2 тэрбум төгрөгийн татаас олгож батлагдсан хуваарийн дагуу бүрэн олгосон 3-р улирлын
байдлаар 19.96 тэрбум төгрөгийн татаас олгож батлагдсан хуваарийн дагуу бүрэн олгосон ба 2015
онд эрчим хүч, дулааны алдагдлын татаас 20.5 тэрбум төгрөгийн батлагдсанг Сангийн яаманд
авах ёстой татаас нэхэмжлэл, албан тоотын хүргүүлж гүйцэтгэл 99,6 хувьтай байна
Дээрх батлагдсан алдагдлын санхүүжилт ХБГ-ээр 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.Үүнд:
32,616.5

Эдийн засгийн ангилал

төл

ХБГ

НИЙТ ТАТААС

20,050.
0
3,150.0
11,800.
0
5,100.0

20,050.
0
3,150.0
11,800.
0
5,100.0

Дизелийн станцын алдагдлын татаас
Цахилгаан дамжуулах системийн алдагдлын татаас
Дулааны станцын алдагдлын татаас

хувь
100.0
100.0
100.0
100.0

Дөрөв. ЭХЧ-ны Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар:
ЭХЯ-ны 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын ерөнхий төлөвлөгөөг сайдын
2014 оны 05 дугаар, 2015 оны 27, 171 дүгээр тушаалаар, 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээний
худалдан авалтын төлөвлөгөөг 2015 оны 172 дугаар тушаалаар, мөн Худалдан авах ажиллааны
газартай хамтран зохион байгуулах төлөвлөгөөг ЭХ-ний сайд, ХААГ-ын даргын хамтарсан тушаал
2015 оны 16/А88 дугаар тушаалаар тус тус батлуулсан.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр ЭХ-ний сайдын багцын хүрээнд 2015 онд ХАА-ны зохион
байгуулалт, явцын мэдээллийг 7 хоног бүрээр танилцуулга, жагсаалтаар гаргаж яамны
удирдлагад танилцуулах ажил тогтмол хийгдэж байв. Мөн бараа, ажил, үйлчилгээний ХАА-ны
зохион байгуулалтын явцын талаархи мэдээллийг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоор 7 хоног бүр
яамны цахим хуудас, самбар дээр байршуулж хэвшүүлж ажилласан байна.
2015 онд шинээр эхлэх эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний техникийн баримт бичгийг
бүрдүүлж ХААГ-т хүргүүлж, тус газрын хэлтсийн дарга, ажилтнуудтай хамтран ажиллах талаар
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мэдээлэл солилцож байнгын холбоотой ажиллав. 2 төсөл, арга хэмжээний техникийн баримт
бичгийн бүрдлийг иж бүрэн ханган талууд актаар хүлээлцсэн.
ЭХС-ын урсгал зардлаас татаасын хэлбэрээр санхүүжигдэх “Алтай Улиастай эрчим хүчний
систем” ТӨХК-ийн Завхан, Говь-Алтай аймаг дахь салбарууд, Говь-Алтай аймгийн Баянтоорой
баг, Алтай, Бугат сумдын дизель цахилгаан станцад 2015 онд дизель түлш худалдан авах
ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хорооны томилох эрхийн актыг албажуулах, үнэлгээний
хорооны дүгнэлт шийдвэр зөвлөмжийн дагуу 3 гэрээг байгуулан албажуулсан.
ЭХС-ын 2015 оны төсвийн багцын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг мэргэжлийн
байгууллага зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 2 нэр төрлийн төсөл,
арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын зураг, техникийн нөхцөл, зургийн даалгавар,
техникийн тодорхойлолт зэрэг холбогдох байгаа баримт бичгийг Худалдан авах ажиллагааны
газарт акт, жагсаалтаар хүргүүлсэн. ХААГ-аас 2015 онд 2 нэрийн төсөл, арга хэмжээний зөвлөмж
ирсэн. Гэрээ байгуулах хэлцлийг ажлын хэсэг дээр хийж, захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллага
хооронд гэрээ байгуулж 2 нэрийн төсөл, арга хэмжээний гэрээг баталгаажуулж албажуулсан
байна.
ЭХЯ тендер сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан 5 нэрийн төсөл, арга хэмжээнд
Төрийн бичгийн нарийн даргын зөвлөмжийг гарч гэрээ байгуулсан.
2015 онд худалдан авалтын ангилалын /тоо/ нэгтгэлийг хүснэгтээр харуулбал:
ХАА
зохион
ХАА-нд мөрдөх хэлбэр
Хөрөнгийн эх үүсвэр
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2015 онд худалдан авалтын явцыг хүснэгтээр харуулбал:
Ажлы
Үүнээс: ХААТендер
Орон
№ Ангилал
н
ны
ББ
зарласа
нутагт эрх
нийт
бүрдэл
н
шилжсэн
тоо
Тө
Бүр
%
сө
%
эн
л
%
тоо
/тоо/
/то
о/
ЭХЯам
18
18
100,
0
1 Ажил
5
5
100,
0
2 Бараа
13
13
100,
0
ХААГазар
2
2
100.
0
1 Ажил
2
2
100,
0

ҮХ-ны
үнэлгэ
энд

2015 онд

т
о
о

%

Гэрээ
хийсэ
н

%

-

-

18

100.0

-

-

1

100,0

-

-

13

100,0

-

-

-

-

-

-

2

100,0
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Нийт дүн

100,
0
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар
тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
ЭХЯ ХААГ-г зохион байгуулж гэрээ байгуулсан төсөл, арга хэмжээ:
Бараа:
Төсөвт
№
Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил
өртөг
/сая.төг/

1.

2.

3.
4.
5.
6.

20

20

Говь-Алтай, Завхан аймгийн төвийн Эрчим хүчний
үйлдвэр, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний
төвлөрсөн системд холбогдоогүй сумдын дизель
цахилгаан станцад дизелийн түлш худалдан авах.
Гүйцэтгэгч БАГЦ-1-д “Монсуль” ХХК, БАГЦ-2,3-д
“НИК” ХХК.
Яамны
үйлчилгээний
суудлын
автомашины
хэрэглээнд шатахуун худалдан авах. Гүйцэтгэгч
“Шунхлай трейдинг” ХХК.
Бичгийн цаас А4, А3 худалдан авах.
Принтерийн хор.
Бичиг хэргийн хэрэгсэл.
ДЦС-4-ын үр ашигийг дээшлүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжид хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл худалдан
авах.
Хөрөнгийн даатгалын үйлчилгээ.

7.
ДҮН
Ажил:
№

Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил

1.

Цагаансуврага-Мандах сумыг 22 кВ-ын 60,9 км
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар
эрчим
хүчний
төвлөрсөн
системд
холбох
/Дорноговь, Мандах/.
Аймгийн төвийн 6 кВ-ын цахилгаан хуваарилах
байгууламжийн шинэчлэл /Баян-Өлгий,Өлгий сум/
12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан
2xф400 мм голчтой шугамын 2xф500 мм болгон
өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт
өргөх
насос
станц
барих,
зургийн
хамт
/Улаанбаатар/.
Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд
станц /Хэнтий/.

2.
3.

4.

-

20

2015
100,0

12 төсөл, арга хэмжээнд

Гэрээ
байгуулах
дүн
/сая.төг/

Хэмнэлт
/сая төг/

3150,0

3150,0

15,2

15,2

0.0

6.5
6.5
2.8
6.8

6.5
6.5
2.8
6.0

0.8

4,7
3192,5

4.7
3191,7

0,8

Төсөвт
өртөг
/сая.төг/

Гэрээ
байгуулах
дүн
/сая.төг/

Хэмнэлт
/сая төг/

2603,6

259,4

1578.1

1451,9

126,3

7296,0

6527,3

768,7

3415.8

3159,8

256,0

2863,0
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5.

6.
7.
8.

Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын хүчдэл 100
кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц
/Баянхонгор, Галуут сум, Мандал баг/ (XII.1.12)
Хаалттай хуваарилах байгууламж 7-ийн өргөтгөл, 2
дугаар үе шатны ажил /Улаанбаатар/ (XII.1.10)
Яамны урсгал засварын ажил
Цагаансуврага-Хатанбулаг
сумыг
35
кВ-ын
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар
эрчим
хүчний
төвлөрсөн
системд
холбох
/Дорноговь, Хатанбулаг/.

200,0

200,0

1800,0

1431,1

6,0

6,0

7265,0

6527,0

2015

368,9

738,0

ДҮН
24417,9
21906,7
2517,3
НИЙТ ДҮН
27609,5
25098,4
2518,1
ЭХЯ-ны 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөөг 2015.02.11-ны
в/407 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
ЭХЯ-ны шугамаар 2015 онд худалдан авалт зохион байгуулагдах 5 нэрийн төсөл, арга
хэмжээний техникийн нөхцөл, ажлын даалгавар, зураг төсөл болон холбогдох баримт бичгийн
бүрдүүлэлт хийгдэж бэлтгэл ажлыг хангасан. Сангийн яам, Мэргэжлийн байгууллага худалдан
ажиллагааны газарт тендерийн сонгон шалгаруулалтын зохион байгуулалт, явцын талаар байнга
мэдээлэл солилцож уулзалт хийгдэж, газрын 7 хоногийн мэдээнд тусгаж ажилласан.
Тав. Шилэн дансны талаар:
2015 оны эхэнд Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар сайдын тушаалаар
журам гаргаж батлуулсан. Мөн Шилэн дансны төлөвлөгөөг гарган мөрдөж ажиллав.
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд 23 үйлдвэр компаниудад мэдээллийн талаар 2015 оны
1-р улиралд тандалт-судалгаа хийж хангалтгүй байгаа талаар Эрчим хүчний сайдаас санамж,
зөвлөмж чиглэл албан бичгээр хүргүүлсэн. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаар Сангийн
яам, Төрийн өмчийн хороо, Эрчим хүчний яамнаас 23 төрийн өмчит компаниудын гүйцэтгэх
захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарт семенарыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр зохион
байгуулав. Өөрийн байгууллага болон төрийн өмчит компаниудын Шилэн дансны улирлын
мэдээллийг нэгтгэн 2015 оны улирал тутам гаргаж Сангийн яаманд албан бичгээр хүргүүлж байв.
Төрийн өмчит 23 байгууллагын Шилэн дансны цэсэнд мэдээлэл байршуулсан талаар
тандалт-судалгаа хийж зөрчил дутагдлыг арилгах чиглэлээр зөвлөмж өгч, мөн сайдаас албан
даалгавар гаргаж хүргүүлсэн. 2016 онд Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан
шинээр мөрдөгдөх программ хангамжийн сургалтад хамрагдав. Шилэн дансны тухай хуулийн
хугацаанд Эрчим хүчний яамны 2015 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий мэдээлэл, үр дүнг
Сангийн яамны mof.gov.mn цахим хуудсанд үр дүнг, Засгийн газрын нэгдсэн болон Эрчим хүчний
яамны energy.dov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. Үр дүнгийн талаар яамны Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ, дотоод аудитын газарт тогтмол мэдээлж байв.
Шилэн дансны нэгдсэн сайтад Сайдын төсвийн багцын төсвийн гүйцэтгэл, мөнгөн
гүйлгээний талаарх мэдээллийг журманд заасан хугацаанд байршуулж ажиллав.
2015 онд яамны Төрийн сангийн хөрөнгө оруулалт, эрчим хүчний алдагдлын татаасын 5
сая төгрөгөөс дээш дүнтэй 188 гүйлгээг шилэн дансанд шивсэн байна
Зургаа. Гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, Засгийн газрын бонд,
Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн талаар:
Төслүүдийн хэрэгжилт
Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламж, Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж
буй төслүүдийн 2014 оны жилийн эцсийн тайлан, 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2015
оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга нар удирдсан
хуралдаанд танилцуулан өгсөн үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
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Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн 2015 оны зардлын төсвийг
батлуулах, мөн зардлын гүйцэтгэлийг сар тутам хянаж яамны удирдлагуудад танилцуулан,
баталгаажуулж ажиллаж байна. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүдээс 7 хоног бүр тайлан авч нэгтгэн
Эрчим хүчний яамны шуурхай зөвлөлгөөний үеэр Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, СХОГын дарга нарт танилцуулан шаардлагатай тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллав.
Төслүүдийн 2014 оны жилийн эцсийн тайлан, 2015 оны 1 дугаар улирлын тайланг тус тус нэгтгэн
яамны удирдлагуудад танилцуулан хувийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн 2015 оны зардлын төсвийг
батлуулах, мөн зардлын гүйцэтгэлийг сар тутам хянаж яамны удирдлагуудад танилцуулан,
баталгаажуулж ажиллаж байна.
Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй дараах
төслүүдийн гадаад төлбөр тооцоог хянан удирдлагуудад танилцуулах, Сангийн яаманд уламжлах,
ТУХ-г хуралдуулах, ТХН-ийн урсгал зардлыг хянан баталгаажуулах, төслийн хүрээнд хийгдэх
Монголын талын хөрөнгө болон төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зардлыг тус тус улсын төсөвт
тусгуулах ажлуудыг зохион байгуулан Монгол улсын 2016 оны төсөвт тусгуулсан.
Санхүүж
Ажлын
Төслийн
№
үүлэгч
гүйцэтгэ
Мэдээлэл
нэр
байгууллага
л
Төслийн ажил 2015 оны 04 дүгээр сарын нэгнээс
эхэлсэн, зөвлөх болон ЭХБХЗГ-аас томилогдсон
ажлын хэсэг 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны
өдөр төслийн талбай дээр ажиллаж дутуу
Улиастай
ажлуудын жагсаалтыг гаргаж гүйцэтгэгчид өгсөн.
н
ХБНГУ,
Үүний дагуу дутуу ажлуудыг хийж дуусган
цахилгаан
Сэргээн
техникийн комисс болон улсын комисс 2015 оны
1 шугам
босголтын
100%
11 дүгээр сард ажиллаж төслийн ажлыг хүлээж
сүлжээг
зээлийн
аваад байна.
шинэчлэх
банк
Харин үлдэгдэл санхүүжилт болох 832,825.7
төсөл.
еврог санхүүжүүлэх тухай хүсэлтийг ЭХЯ-аас
удаа дараалан албан бичгээр ХБНГУ-ын талд
тавьсан. ХБНГУ-ын талаас уг төслийн БУА-ын
чанартай холбоотойгоор үлдэгдэл санхүүжилтийг
санхүүжүүлэхгүй байгаа болно.
Уг
төслийн
хүрээнд
“ДЦС-4”
ТӨХК-ийн
ДЦС-4
суурилагдсан хүчин чадлыг цахилгаанаар 123
ТӨХКМВТ,
дулаанаар
188
Гкал/ц-аар
ийн
нэмэгдүүлсэн.Төслийн
гүйцэтгэгч
Уралын
суурилагд
турбины завод ЗАО"УТЗ" турбин болон түүний
Хөгжлийн
2 сан хүчин
100%
туслах тоноглолуудыг үйлдвэрлэн нийлүүлж,
банк
чадлыг
барилга угсралтын ажил графикт хугацааны дагуу
123МВт хийж 2014-12-24 өдөр хүлээн авсан. Туршилт
аар
тохируулгын ажил 2015 оны 03 дугаар сард бүрэн
өргөтгөх.
дуусч одоогоор хэвийн ажиллаж байна. 2015-1113 өдөр улсын комиссоор хүлээн авсан.
"Дарханы
ЭХЯ ДДЦС-ын турбины шинэчлэлтийн ажлын
ХБНГУ,
дулааны
төслийг хэрэгжүүлэх талаар удаа дарааслан
Сэргээн
цахилгаан
албан бичгүүдийг ОХУ-ын тал руу явуулах, теле
3
босголтын
50%
станц"
хуралдаан хийх, төлөөлөгчид ОХУ-д томилон
зээлийн
ТӨХК-ын
ажиллуулах, ОХУ-ын Элчин сайдын яаманд
банк
турбины
хандах зэргээр холбогдох бүхий л арга хэмжээг
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шинэчлэл
төсөл.

"ДЦС-4"
ТӨХК
дээр
хэрэгжиж
буй
“Эрчим
хүчний үр
ашиг-II”
төсөл.

ХБНГУ,
Сэргээн
босголтын
хөгжлийн
банк
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Улаанбаа
тар хотын
дулааны
4 дүгээр
цахилгаан
станцын
үр ашгийг
дээшлүүл
эх төсөл

Японы Олон
Улсын
Хамтын
Ажиллагаан
ы
байгууллага

25%
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Хүчний
Системий
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төсөл-3.

ХБНГУ, GIZ

50%

4

Багц1
100%
Багц-2
60%
Багц3
100%
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авч ажиллаж байна. Барилгын төмөр хийц,
турбин нийлүүлэгдсэн, КИП автоматикын тоног
төхөөрөмж Монгол улс руу ачигдсан, Генератор
2015-11-23 өдрөөс эхлүүлэн Монгол Улс руу
ачуулахад бэлэн болж байгаа зэрэг томоохон
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.
Төслийн ажлын удааширалтай байгаа нөхцөл
байдлыг сайжруулах, ХБНГУ-ын талаас Монгол
Улсын хувь оролцооны хөрөнгө оруулалтаар
санхүүжилтийг хийх тухай хүсэлт, төслийн гол
тоног төхөөрөмжийг яаралтай татаж авахын тулд
2016 онд турбины үлдэгдэл төлбөр болох 1,8
тэрбум төгрөгийг Монгол улсаас 2015 оны
төсвийн тухай хуулийн дагуу санхүүжүүлсэн.
(1-р багц): Турбины конденсаторыг ажиллагааны
нүхтэрсэн бөмбөлгөөр цэвэрлэх технологи бүхий
тоног төхөөрөмжийг турбогенератор 1, 2, 3, 4, 5,
6-д суурилуулах, хөргөлтийн усны Д-1600 мм
голчтой 4ш ерөнхий шугам тус бүр дээр автомат
ажиллагаатай шүүлтүүр тавих. БУА гэрээний
хугацаанд бүрэн дууссан.
(2-р багц): Зуухны тэжээлийн усны
насосын
нийлүүлэх. Гэрээ хийгдсэн тоног төхөөрөмж
нийлүүлэгдэх шатандаа.
(3-р багц): Станцын дотоод циклийн ус бэлтгэл
буюу зуухны нэмэлт усыг эсрэг-осмос болон
цахилгаан деанизацийн аргаар цэвэршүүлэх
технологи
бүхий
иж
бүрэн
тоноглолыг
суурилуулах, зуухны нөөц усны 2ш бакны (БЗК1,2) эзэлхүүнийг ихсгэж иж бүрэн шинэчлэх. БУА
гэрээний хугацаанд бүрэн дууссан.
Төслийн
зөвлөхийг
сонгон
шалгаруулах
тендерийг
зарлах
зөвшөөрлийг
JICA
байгууллагаас авч тендерийг зарлан, 2014 оны 09
дүгээр сард нээж тендерт шалгарсан Японы JPower компанитай гэрээ хийсэн. Одоо барилга
угсралтын
ажлын
гүйцэтгэгчийг
сонгон
шалгаруулах Олон улсын нээлттэй тендерийг
нээж үнэлгээг хийж гүйцэтгэгчтэй гэрээний
хэлэлцээр хийж байна. Ажил графикын дагуу
явагдаж байна.
Уг төслийн 3 дугаар шатны төслийг хэрэгжүүлэх
асуудлыг 2014 оны 09 сард болсон МонголГерманы ажлын хэсгийн зөвлөлдөх уулзалтаар
баталгаажуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэх гэрээг 201506-19 өдөр ЭХЯ болон ЗГХЭГ, ГОУХАН зэрэг
байгууллагууд баталгаажуулсан. Төслийн 3
дугаар үе шатны ажлын төлөвлөгөөг ТУХ-гоор
батлуулсан. Төслийн ажил графикын дагуу явж
байна.
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Шүрэнгий
н
усан
цахилгаан
станцын
төсөл.
Дэлхийн
банк

Дэлхийн
банкны зээл

30%
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Улаанбаа
тар ДЦС5 төсөл

Төр-Хувийн
хэвшлийн
хамтарсан
түншлэл

30%
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“Шүрэнгийн УЦС” төслийн ажлын даалгавар,
урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг “Монгол Менежмент Төв”
ХХК болон “Klein Wasserkraft GmBH” түншлэл
гүйцэтгэж дууссан. Дэлхийн банкны Уул уурхайн
дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн
2,6 сая ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр
Шүрэнгийн УЦС-ын төслийн ТЭЗҮ болон
БОНБНҮ-г хийх шийдвэр гарсан.
Ажлын
даалгаварт үндэслэн хийгдэх бүрэн хэмжээний
ТЭЗҮ-ийг хийх зөвлөхийг сонгон шалгаруулах
тендерийг зохион байгуулж байна. Дээрх 2,6 сая
ам.доллараас одоогоор ямар нэгэн санхүүжилт
хийгдээгүй
болно.
Уг
төслийн
ТХН-ийн
санхүүжилтийг Монгол Улсын 2015 оны төсвийн
тухай хуулиар бүрэн баталж өгөөгүй, санхүүжилт
байхгүй шалтгааны улмаас ТНБД-ын 2015-09-29
өдрийн 226 дугаар тушаалаар ТХН татан
буугдсан.
Улаанбаатар ДЦС-5 төслийн барилга угсралтын
ажлын
гүйцэтгэгчийг
сонгон
шалгаруулж,
Концессийн гэрээнд төслийн гүйцэтгэгч “Жи Ди
Эф Суез, Поско Энержи, Сожитс” корпораци,
“Ньюком” ХХК-ийн хамтарсан түншлэл болон
ЭЗХС, ЭХС нар гарын үсэг зурсан. Төслийн
дагалдах гэрээнүүд хийгдэж байна. Уг төслийн
төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжийн
санхүүжилтийг
Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар
бүрэн баталж өгөөгүй, санхүүжилт байхгүй
шалтгааны улмаас ТХН ТНБД-ын 2015-09-29
өдрийн 225 дугаар тушаалаар татан буугдсан.

Шинээр хэрэгжих төслүүд
1. Дэлхийн банкны Эрчим хүчний төслийн нэмэлт санхүүжилтийн төсөл 2014-03-30 өдрөөр
дуусгавар болсонтой холбогдуулан уг төслийн дахин “ЭБЦТС” ТӨХК, “БНЗӨБЦТС” ТӨХК-иуд дээр
хэрэгжүүлэх, төслийг сунгах тухай асуудлыг Дэлхийн банкинд тавиад байгаа бөгөөд одоогоор уг
төслийг дэмжиж цаашид үргэлжлүүлэн ажиллахад татгалзах зүйлгүй тухайгаа ЭЗХЯ-аас Дэлхийн
банкинд тавиад байна. Дэлхийн банкны Улаанбаатар дахь суурин төлөөлөгч Жэймс Андерсон
2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр тус яаманд албан бичиг ирүүлсэн бөгөөд уг албан бичигт
“Эрчим хүчний төсөл”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх талаар Монгол Улсын ЗГ-аас албан ёсны
хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд төслийн дараагийн шатны ажлуудыг хэрэгжүүлэхийг дурьдсан байна.
Мөн 2015-03-31 өдрийн в/910 тоот албан бичгээр Төслийг хэрэгжүүлэх тухай хүсэлтийг Сангийн
яаманд тавьсан. Үүний дагуу “Эрчим хүчний төсөл”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх тухай асуудлыг
Дэлхийн банкинд уламжил өгөх тухай хүсэлтийг Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын
16–ны өдрийн A/3488, 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн а/3372 тоот албан бичгээр Сангийн
сайдад хүргүүлсэн байна.
2. ХБНГУ-ын Сэргээн болсголтын зээлийн банкнаас Дархан, Эрдэнэтийн дулааны
цахилгаан станцуудын шинэчлэлд 30 сая еврогийн хөнгөлөлттэй зээл олгох боломжтой тухайгаа
ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны төслийн ерөнхий менежер Кэролын Ньюфэльд
2014-03-26 өдөр Монгол улсад хүрэлцэн ирэх үедээ албан ёсоор илэрхийлсэн. Дээрх төслүүдийг
цаашид хэрэгжүүлэх, мөн зээлийн хэлэлцээр байгуулах тухай асуудлдуудыг 2014 оны 09 дүгээр
сарын 05-нд болсон Монгол-Германы ажлын хэсгийн уулзалтын үеэр 2 тал ярилцан тохиролцож
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проткол зурсан. Үүний дагуу ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкнаас дээрх төслүүдийг
хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх талаарх дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Олон Улсын зөвлөхийг сонгон
шалгаруулах тендерийг зохион байгуулж зөвлөх шалгаран судалгааны ажил хийж байгаа болно.
Мөн БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин Монгол улсад айлчлал хийхдээ 1 тэрбум юанийн буцалтгүй
тусламж олгох болсонтой холбогдуулан Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцыг 35 МВТ-ын
турбогенартороор өргөтгөх төслийг санал болгож холбогдох материалуудыг Сангийн яаманд
хүргүүлсэн. Уг төслийг Хөгжлийн банкны гүүрэн санхүүжилтийн механизмаар хэрэгжүүлэх тухай
асуудлыг Засгийн газрын 2015-05-25 өдрийн хуралдаанаар авч хэлэлцэн 211 дүгээр тогтоолыг
гаргуулсан. БНХАУ-аас олгож буй 1 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээс уг төслийн
санхүүжилтэд 55,2 сая ам.долларыг олгох Засгийн газрын шийдвэр гарсан.
3. Монгол-Германы ажлын хэсгийн уулзалт 2014 оны 09 дүгээр сарын 05-нд болсон бөгөөд
уг уулзалтаар ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкнаас томоохон хүчин чадлын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын төслийг санхүүжүүлэх боломжтой тухайгаа мэдэгдсэний дагуу хоёр
тал тохиролцож уг асуудлыг протколд тусгуулан гарын үсэг зурсан. Уг төслийн хүрээнд
Улаанбаатар-Мандалговийн өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамыг ХБНГУ-ын 10 сая
еврогийн зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр тохиролцож дээрх төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой
эсэх талаарх дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Олон Улсын зөвлөхийг сонгон шалгаруулах тендерийг
зохион байгуулж зөвлөх шалгаран судалгааны ажил хийж байгаа болно. Мөн УлаанбаатарМандалговийн өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын санхүүжилтийн асуудлыг
БНХАУ-ын 1 тэрбум ам.долларын зээлд хамруулж Засгийн газраар шийдвэрлүүлж байгаа болно.
Төслүүдийн зардал
Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжийн урсгалд зардалд шаардагдах нийт 2,980.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн саналыг Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны төсвийн төсөлд тусгуулж саналаа Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний сайдын 2015 оны төсвийн багцын урсгал зардлын гадаадын зээл,
тусламжаар хэрэгжих төслүүдийн урсгал зардал дээр нэмж нийт 2,429.0 сая төгрөгөөр баталсан
болно.
Мөн Монгол Улсын 2016 оны төсвийн төсөлд Эрчим хүчний сайдын төсвийн багцын
гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төслүүдийн урсгал зардлын тооцоог боловсруулан Сангийн
яамны холбогдох мэргэжилтэнгүүдээр хянуулан төсвийн тухай хуульд тусгуулсан. Одоогоор 2016
оны санхүүжилтийн хуваарийг хийсэн.
Мэдээллийн сан
АХБ-ны Азийн нэгдсэн сүлжээ ТЭЗҮ судалгааны багийн үйл ажиллагаа 2015 оны 01 дүгээр
сарын 05-ны өдрөөр дуусгавар болсонтой холбогдуулан төслийн тайланг хүлээн авч ТХН-ийн 2014
оны жилийн эцсийн тайланд нэгтгэв. Мөн төсөлтэй холбоотой тайланг архивт тушаах, тавилга
тоног төхөөрөмжүүдийг ТНБД-аас өгсөн үүргийн дагуу СЭХҮТ ТӨҮГ-т шилжүүлэх ажлыг зохион
байгууллаа.
Шүрэнгийн УЦС-ын болон Улаанбаатарын ДЦС-5 төслийн нэгж хаагдсантай холбогдуулан
тавилга тоног төхөөрөмжүүдийг комиссоор хүлээн авсан, холбогдох материалуудыг архивт
тушаалгах, эд хөрөнгийг ЭХЯ-ны баланс руу шилжүүлэх ТӨХ-ны тогтоолуудыг гаргах зэрэг
ажлуудыг холбогдох журмын дагуу зохион байгууллаа.
Хөгжлийн банк, Засгийн газрын бондын хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүд:
Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд Эрчим хүчний салбарт 2013 онд эхлэн
хэрэгжиж буй 10, 2014 онд эхлэн хэрэгжиж буй 10 бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн
авч, ажлын явц, гүйцэтгэлийн тайлантай уялдуулан санхүүжилттэй холбогдсон гүйцэтгэгч, ЭХЯ,
“Дэд бүтэц Эрчим хүч” ТХН, ЭЗХЯ, ХБ-тай холбогдсон харилцааг нэгтгэн зангидан ажилласан ба
бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг цаг тухайд нь шийдвэрлүүлэх ажлыг
зохион байгуулснаар бүтээн байгуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу эрчимтэй хэрэгжиж байна.
2015 оны 12 дугаар сарын байдлаар 17 бүтээн байгуулалтын ажил 100 хувь дуусч, 3 ажил газар
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чөлөөлтийн асуудлаас үүдэлтэй он дамнан хэрэгжихээр байна. Он дамжих ажлуудыг Эрчим
хүчний хөгжлийн төвд шилжүүлэх тухай Сайдын тушаалын төслийг бэлтгэж байна.
ЗГ-ын 2013 оны 375 дугаар тогтоол “Эгийн голын УЦС” төслийг хэрэгжүүлэх ТЭХ-ийг ЭХСын тушаалаар байгуулагдсан. Франц улсын Трактебел Инженеринг компани ба Эгийн гол УЦС
ТХН хамтран боловсруулсан “Эгийн голын УЦС” төслийн шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг салбарын ШУТЗийн 2014.08.29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. Засгийн газрын хуралдаанаар Эгийн голын
УЦС төслийг БНХАУ-ын 1.0 тэрбум ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр барьж байгуулах шийдвэр
гарсан. Үүнд 703.0 сая ам.доллар батлагдсан. Сангийн сайдын тушаалаар зээлийн хэлэлцээр хийх
Ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.
Эгийн голын УЦС төслийн дэд бүтцийн асуудлыг
Концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх шийдвэр гарч Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д концессын барих-шилжүүлэх нөхцлөөр
хэрэгжүүлхээр нэмж оруулсан ба БНХАУ-ын “Гэжүба” компанитай 2015 оны 10 дугаар сарын 21ний өдөр концессын гэрээг байгуулсан.
ЗГ-ын 2013 оны 80 дугаар тогтоол “Тавантолгойн ЦС” ТХН-ийг ЭС-ын тушаалаар
байгуулагдсан. “Тавантолгойн ЦС” төслийн нэгжийн ЭХЯ, ЭЗХЯ, Хөгжлийн банк болон бусад
байгууллагууд, гадна дотны зөвлөхүүдийн санхүүжилттэй холбогдох харилцааг нэгтгэн зангидаж
ажилласанаар төсөл төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж ТЭЗҮ, төсөл хэрэгжих болон хөрөнгө
оруулагчын шаардлагад нийцсэн судалгааны ажлууд, байгаль орчны үнэлгээ, нөлөөллийн
тайлангууд бэлэн болсон. 2015 оны 11 сарын 30-нд хөрөнгө оруулагчдаас саналаа ирүүлсэн, 2015
оны 12 сард хамгийн хямд Тариф бүхий сайн санал өгсөн 2 хөрөнгө оруулагчийг тодруулна, 2016
оны 2 сар хүртэл 2 хөрөнгө оруулагчдтай хэлэлцээ хийж, 3 сард нэг хөрөнгө оруулагчийг эцэслэн
сонгохоор ажиллаж байна. 2016 оны 4-5 сарын хооронд шалгарсан хөрөнгө оруулагч Засгийн
газартай Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах ба 5-8 сарын хооронд Төслийн бусад гэрээг
байгуулж, 2016 оны 12 сард багтаан Төслийн санхүүжилтийг босгох. Ингэснээр 2017 онд БУА
эхлэх боломжтой болно. “Мотт Мак Доналд” компаний “Тавантолгойн цахилгаан станц” төслийн
нэгжтэй байгаль орчны нийгэмд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэхээр 2013 оны 09
дугаар сарын 27-ний өдөр байгуулсан ажил гүйцэтгэх 67 тоот гэрээнд оруулсан нэмэлтээр
хийгдсэн ажилд зарцуулагдсан эргэн төлөгдөх төлбөрийн хүсэлтийг хянаж баталгаажуулан ХБ-д
уламжиллаа. “Сумитомо Мицуй Банкин Корпорэйшн” компаний “Тавантолгойн ЦС” төслийн
нэгжтэй санхүүгийн зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхээр байгуулсан зөвлөх үйлчилгээний 57 тоот
гэрээний ажлын 2014 оны 10 дугаар сараас 11 дүгээр сарын үйлчилгээний төлбөр болон эргэн
төлөгдөх зардлын материалыг хянаж баталгаажуулан ХБ-д уламжиллаа.
Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, концессын гэрээний төслүүдийн талаар
Эрчим хүчний салбарт 2015-2017 онд концессын барих-шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжихээр
төлөвлөгдөж байгаа төслүүдийн улсын төсвөөс эргэн төлөлтийн тооцооллыг шинэчлэсэн
хувилбарын дагуу нэгтгэн гаргав.
Концессын барих-ашиглах-шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байгаа
Багануурын 700 МВт-ын цахилгаан станцын төсөлд оролцогчтой байгуулах концессын гэрээний
төсөл дээр Ажлын хэсгийн гишүүний хувиар тухай бүрд нь ажиллав. 2015 оны 4 дүгээр сард
концессын, 8 дугаар сард Эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээг тус тус байгууллаа.
Улаанбаатар ДЦС-5 төслийн концесс эзэмшигч консорциум нь ажлын хэсэгт үнэ тарифын
талаарх мэдээлэл өгөх танилцуулгыг ЭХЯ-нд 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 13-ны
өдрүүдэд байгаа ба ажлын хэсгийн хэсэгт тухай бүрд нь ажиллаа. Талууд Эрчим хүч худалдах,
худалдан авах гэрээг 2015 оны 8 дугаар сард байгууллаа.
Багануурын ЦС, Багануур-Улаанбаатарын өндөр хүчдлийн ЦДАШ, Багануур-Чойр
чиглэлийн өндөр хүчдлийн ЦДАШ-ын төслийн уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгүүд
бэлтгэгдэж дууссан. 2015 оны 12 дугаар сард багтаан нээллтэй сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар
ажиллаж байна.
Долоо. Гадаад хамтын ажиллагааны талаар
Эрчим хүчний яамны удирдлагуудтай хийсэн уулзалтыг зохион байгуулах чиглэлээр.
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Шинэ Засгийн газар байгуулагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний сайдтай Монгол улсад
суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын удирдлагууд, Элчин сайд нарын хийсэн уулзалтыг зохион
байгуулж ажиллав. Тухайлбал: Францын Элчин сайд Ив Делунитай 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр,
АНУ-ын Элчин сайд Пайпэр Энн Уинд Кэмбэллтэй 01 дүгээр сарын 28-ний өдөр, Түркийн Элчин
сайд Мурат Карагөзтэй 03 дугаар сарын 02-ны өдөр, Энэтхэгийн Элчин сайд Сомнат Гоштайтай 03
дугаар сарын 31-ний өдөр, НҮБ-ын суурин төлөөлөгч Сезин Синоглулитай 01 дүгээр сарын 28-ний
өдөр, ОХУ-аас Монгол Улсад суугаа элчин сайд И.К. Азизовтай 2015.04.16-ны өдөр, АНУ-ын
төрийн департаментын Эрчим хүчний нөөцийн газрын олон улсын эрчим хүчний асуудал
хариуцсан тусгай элч Амос Ж.Хокштейнтай 2015.04.27-ны өдөр, АНУ-ын Элчин сайд Пайпэр Энн
Уинд Кэмбэлл, Мянганы Сорилтын Корпорацийн Компакт гэрээний үйл ажиллагааны Дэд
Ерөнхийлөгч ноён Камран Канаараар ахлуулсан төлөөлөгчидтэй 2015.04.29-ний өдөр, БНСУ-аас
Монгол Улсад суугаа Элчин сайд У Сунтай 2015.06.10-ны өдөр, БНЧУ-аас Монгол Улсад суугаа
Элчин сайд Ивана Гролловатай 2015.06.10-ны өдөр, Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтын БНПольш
Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Майкл Лабендатай 2015.11.16-ны өдөр, АХБ-ны Хувийн
хэвшлийн хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Р.Гуптатай 2015.11.19-ний өдөр, Эрчим
хүчний сайд Д.Зоригт БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд
Ш.Хайминтай 2015.11.26-ны өдөр хийсэн уулзалтуудыг тус тус уулзалтууд хийж хоёр талт хамтын
ажиллагааны чиглэлээр харилцан санал бодлоо солилцов.
Эрчим хүчний яамны удирдлагуудын хийсэн гадаад албан айлчлалын тухай.
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтоор ахлуулж УИХ-ын гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг ХБНГУ,
Шведийн Вант Улсад Эрчим хүчний хэмнэлтийн хуулийн тухай судалгааны ажлаар албан айлчлал
хийсэн бөгөөд Германы Хөгжлийн агентлагтай хамтран айлчлалыг зохион байгуулж, үр дүнг
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэцүүлсэн. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэгийн
АНЭУ-д 2015 оны 5 дугаар сарын 18-21-ний өдрүүдэд хийсэн албан айлчлалын бүрэлдэхүүнд
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, СХОГ-ын дарга С.Баярбат нар орж ажилласан, Монгол Улсын
Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэгийн Хятадын Далянь хотод зохион байгуулагдсан Зуны Давосын
чуулга уулзалтанд оролцоход айлчлалын бүрэлдэхүүнд Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт орж
ажилласан, 10 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд Филипин улсын Себу хотноо зохион
байгуулагдсан АПЕК-ийн эрчим хүчний сайд нарын 11 дүгээр чуулга уулзалтанд Эрчим хүчний
сайд Д.Зоригт оролцоход, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн БНХАУ-д 11 сарын 09-11ний өдрүүдэд Төрийн айлчлал хийхэд Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтын оролцоог хангаж холбогдох
зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллав.
АНУ-ын Ази судлалын товчоо, Япон Улсын Эрчим хүч, эдийн засгийн хүрээлэн, Хятадын
эрчим хүчний судалгааны ассоциацитай хамтран 2015 оны 5 дугаар сарын 27-29-ний өдрүүдэд
Бээжин хотноо зохион байгуулсан Ази номхон далайн Эрчим хүчний форумд Дэд сайд
Ө.Пүрэвбаатарын оролцох ажлыг зохион байгуулав.
Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогтын 2015 оны 05 дугаар сарын 02-10-ны
өдрүүдэд БНЧУ-ын “ZPA Smart Energy” компанийн ухаалаг тоолуурын техник, технологитой
танилцах, туршлага судлах ажлын айлчлалыг зохион байгуулав. Тус компанитай хамтын
ажиллагааны хүрээнд ухаалаг тоолуурын механизмыг 10 дугаар сард зохион байгуулагдах ЗГХКийн хуралдаанд асуудлыг дэвшүүлэн тавьсан.
Япон Улсын Токио хотноо 06 сарын 31-нээс 7 сарын 02-ны өдрүүдэд Монгол-Японы
Засгийн газар, хувийн хэвшлийн хамтарсан 7 дугаар зөвлөлдөх уулзалтад Эрчим хүчний яамны
Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт оролцож Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтыг
татах чиглэлээр илтгэл тавьж оролцов.
Хоёр талт хамтын ажиллагааны чиглэлээр
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Монгол, ОХУ
хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны дунд хугацааны төлөвлөгөөг шинэчилж байгаатай
холбогдуулан салбарын чиглэлээр саналуудаа тусгаж, айлын талаас ирүүлсэн хамтын
ажиллагааны саналууд дээр ажиллаж байна. Мөн 11 сарын 22-24-ний өдрүүдэд болсон Монгол,
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ОХУ-ын ЗГХК-ийн 19 дүгээр хуралдаанд ЭХЯ-ны төлөөллийг оролцуулж, жил ирэх бүр өсөн
нэмэгдэж буй эрчим хүчний импортын тарифын асуудлаар урт хугацаанд тогтворжуулах чиглэлээр
ажиллав.
Монгол-Хятадын ЗГХК-ын 14-р хуралдааныг 2016 оны 01 дүгээр сард Монгол Улсад зохион
байгуулахтай холбогдуулан тус яамнаас тусгах санал болон 13-р хуралдааны төлөвлөгөөний
биелэлтийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэв.
Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Чехийн
Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын VI хуралдаан Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулагдахтай холбогдуулан хамтын ажиллагааны танилцуулга, Монголын талын баримтлах
удирдамжинд тусгах саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэв.
.
Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Унгар-Монголын ЗГХК-ын 5-р хурал Монгол Улсад
2015 оны 9 дүгээр сарын 22-23-ны өдөр, Монгол-Германы ЗГХК-ын ажлын хэсгийн IV уулзалт 2015
оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдсан хурлуудад тус тус эрчим хүчний салбарын
хамтын ажиллагааны чиглэлээр санал тусгуулж ажиллав.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачилсан ОХУ-Монгол-БНХАУ-ын 3 улсын
хамтын ажиллагааны механизмын хүрээнд Гадаад хэргийн дэд сайд нарын хоёрдугаар уулзалт
БНХАУ-ын Бээжин хотноо 2015 оны 03 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд амжилттай зохион
байгуулагдав. Уг хуралд эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагааны саналуудын талаар
хэлэлцүүлэв.Монгол, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын Анхдугаар хуралдаан 03 дугаар сарын
26-ны өдөр Гадаад хэргийн яаманд зохион байгуулагдсан бөгөөд Монголын талыг Зам, тээврийн
сайд Н.Төмөрхүү ахалж оролцсон. Хурлын үеэр тус яамнаас дэвшүүлсэн саналуудыг айлын талд
танилцуулав.
УИХ-ын дарга З.Энхболд 2015 оны 02 дугаар сарын 23-27-ны өдрүүдэд Япон Улсад, 3
дугаар сард Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс, Бүгд Найрамдах Польш Улсад хийсэн хийх
албан айлчлалын яриа хэлэлцээний сэдэвт Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгах санал өгч
ажиллав. Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн 2015 оны 3 дугаар сарын 2-4-ны өдрүүдэд Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улсад, 3 дугаар сарын 5-нд Бельгийн Вант Улсад, 3 дугаар сарын 6-10-нд
Европын Холбоонд, 5 дугаар сарын 16-19-ний өдрүүдэд Япон улсад зохион байгуулагдсан Азийн
ирээдүй чуулганд оролцох айлчлалын яриа хэлэлцээрийн сэдэвт тус тус санал өгч ажиллав.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг 2015 оны 2 дугаар сарын 9-11-ний өдрүүдэд
Япон Улсад хийсэн ажлын айлчлал, 2015 оны 05 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд АНЭУ-ын
Дубай хотноо хийсэн ажлын айлчлалын албан ёсны яриа хэлэлцээрийн сэдэвт салбарын
чиглэлээр хамтын ажиллагааны санал өгч ажиллав. АНЭУ-д хийсэн айлчлалын бүрэлдэхүүнд
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, СХОГ-ын дарга С.Баярбат нарыг оролцуулах үйл ажиллагааг зохион
байгуулж, Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын орчины талаар танилцуулга, илтгэлийг
бэлтгэв.
2009 оны 12 дугаар сард БНХАУ-д /хуучнаар/ Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын хийсэн
албан айлчлалаас хойш анх удаа Эрчим хүчний сайд М.Сономпил тус улсад 2014 оны 5 дугаар
сарын 25-28-ны өдрүүдэд айлчилсан. Айлчлалын үеэр Эрчим хүчний сайд М.Сономпил, БНХАУын Хөгжил, шинэтгэлийн хорооны дэд дарга бөгөөд Эрчим хүчний удирдах газрын дарга Вү
Шиншонгтой /сайдын статустай/ Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичигт
гарын үсэг зурсан.
Уг санамж бичгийн хүрээнд хоёр орны хооронд “Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах
байнгын ажиллагаатай механизм байгуулах, Шивээ-Овоо зэрэг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
байгаа нүүрсний томоохон ордыг түшиглэн Хятадын талын хөрөнгө оруулалтаар 4800 МВт хүртэлх
хүчин чадлын цахилгаан станц барьж байгуулан, Хятад улсад цахилгаан эрчим хүч экспортлох
тухай нүүрс-эрчим хүчний төсөлд хамтран ажиллах, хоёр орны хооронд эрчим хүч худалдаххудалдан авах тухай Ерөнхий хэлэлцээр байгуулахаар хамтран ажиллах, Монгол улсад цахилгаан
станц барихад БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, Монгол улсын өмнөд бүсийн /Гашуун
сухайт ±220 кВт-ын ЦДАШ/ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар дамжуулан импортын
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цахилгаан эрчим хүчээр хангах, чадал, энергийн уян хатан зохицуулалтаар хангаж ажиллана”
зэрэг асуудлууд дээр хамтран ажиллахаар тусгасан.
Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичгийн хүрээнд байгуулагдсан
Эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагааны механизмын яамд хоорондын Анхдугаар зөвлөлдөх
уулзалтыг 2014 оны 10 дугаар сард Бээжин хотноо амжилттай зохион байгуулж, хурлын тэмдэглэл
үйлдэн өмнөх уулзалт протоколд тусгагдсан асуудлуудаа нарийвчлан хэлэлцсэн.
Нэгдүгээр хурлын үеэр үйлдсэн хурлын тэмдэглэлд жилд дараалан улс бүрт ээлжлэн
хуралдахаар заасны дагуу 2015 оны 8 дугаар сарын 03-05-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо
Хоёрдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан. Хоёр орны яамд хоорондын зөвлөлдөх
уулзалтаар эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагааны чиглэлээр 10 гаруй жилийн туршид
яригдаж ирсэн том чадлын цахилгаан станц Монгол орны нутаг дэвсгэрт нүүрсний уурхайг
түшиглэн барьж Хятад улсад цахилгаан эрчим хүч экспортлох, усан цахилгаан станц болон
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүд барьж байгуулах төслүүд, эрчим хүчний экспорт-импортын
ерөнхий хэлэлцээрийг Хоёр орны эрчим хүчний хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын
гэрээ болгон өргөжүүлэх хамтын ажиллагааны төвлөгөөний асуудлаар санал солилцож яамд
хоорондын Шинжээчдийн ажлын хэсгийг байгуулж ажил хэргийн уулзалтуудыг тогтмол хийж
байхаар тогтов.
Уулзалтын үеэр байгуулахаар тохирсон яамд хоорондын Шинжээчдийн ажлын хэсгийн
хурлыг Бээжин хотноо 2015 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд амжилттай зохион
байгуулсан. Хурлын үеэр Хятад улсын Хөгжил, шинэтгэлийн хорооны Эрчим хүчний удирдах
газраас Хятад улсын 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг зохиосон Эрчим хүчний төлөвлөлт,
инженерийн институтийг /EPPEI/ томилон хоёр орны эрчим хүчний хамтын ажиллагааны Засгийн
газар хоорондын гэрээний суурь судалгааны ажлыг хийлгэхээр болов.
Манай улс торгоны замын эдийн засгийн бүсэд багтаж буйн хувьд уул уурхай, дэд бүтэц,
эрчим хүчний хамтын ажиллагааг Хятад улстай харилцан ашигтай байдлаар хөгжүүлэх таатай
боломжийг нээж байна. Эхний ээлжинд богино хугацаанд талууд Монгол Улсын дулааны
цахилгааны хэрэгцээг цогц байдлаар тодорхойлох, гол төвлөрсөн хот суурин газрын цахилгаан
дулааны эрэлт хэрэгцээг шийдвэрлэх, дунд болон урт хугацаанд эрчим хүчний нөөц баялаг,
олборлолтын төлөвлөгөө, Хятадын эрчим хүчний салбарын хөгжлөөс хамааран цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамаар холбогдох, Монгол Улсаас Хятад улсад цахилгаан эрчим хүч
экспортлоход чиглүүлэхээр тогтов.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн БНХАУ-д 11 дүгээр сарын 09-11-ний өдрүүдэд
хийсэн Төрийн айлчлалын бүрэлдэхүүнд Эрчим хүчний сайдын оролцох оролцоог хангаж
ажиллав. Айлчлалын үеэр Эгийн гол, Эрдэнэтийн ДЦС-ын өргөтгөлийн зээлийн гэрээ, ШивээОвоогийн ТЭЗҮ боловсруулах гэрээг баталгаажуулав.
ЭХЯ, БНСУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам хамтран 2014 оноос уламжлал
болон зохион байгуулж буй Монгол Улс-БНСУ-ын Эрчим хүч, эрдэс баялагын форумыг Эрчим хүч
форумыг 2015 оны 12 дугаар сар 08-ны өдөр Бльюскай зочид буудалд амжилттай зохион
байгуулав.
Форумд Эрчим хүчний яам, Уул, уурхайн яам, БНСУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд
Бүрэн эрхт элчин сайд О Сун болон Элчин сайдын яам, БНСУ-ын Аж үйлдвэр, худалдаа, эрчим
хүчний яамны төлөөлөл болон хоёр орны бизнес хувийн хэвшлийн төлөөлөл нийлсэн нийт 70
гаруй зочид төлөөлөгчид оролцов. Хурлын үеэр Солонгосыг дулаан хангамжийн корпорацийн
холбогдох албаны хүмүүстэй уулзалт хийж 10 аймгийн дулааны станцын төсөл, Эрдэнэбүрэнгийн
УЦС-ын төсөлд БНСУ-ын урт хугацаат зээлэнд хамруулах санал тавьж ажиллав. БНСУ-ын талаас
дэмжихээ илэрхийлсэн.
Олон талт хамтын ажиллагааны чиглэлээр
Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр 03 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Гадаад хэргийн
яамтай хамтран зохион байгуулсан “Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний хэлхээ-холбоо” сэдэвт хурал,
03 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүдэд Азийн хөгжлийн банктай хамтран Төв азийн эдийн засгийн
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хамтын ажиллагааны механизм /CAREC/-ийн Эрчим хүчний ажлын хэсгийн хуралд тус бүр
дэмжлэг үзүүлж, зохион байгуулалтын ажилд удирдамжаар хангаж оролцов.
Олон улсын Эрчим хүчний Хартийн улс төрийн тунхаг бичигт Монгол Улсын Засгийн газар
нэгдэн оров. Эрчим хүчний Хартийн баримт бичиг нь Дэлхийн хэмжээнд жинхэнэ гишүүн 51 орон
болон Европын холбоо, 26 ажиглагч гишүүн орнуудыг хамруулсан байгууллага юм. Манай хойд
хөрш ОХУ гишүүн орон бол БНХАУ ажиглагч гишүүний үүргийг гүйцэтгэдэг.
Нидерландын Вант улсын Гааг хотноо 2015 оны 5 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд зохион
байгуулагдсан хурлаар 2014-2015 онуудад гишүүн орнуудын хооронд хэлэлцүүлэгдсэн Олон
улсын Эрчим хүчний Хартийн улс төрийн тунхаглалд гарын үсэг зурсан. Уг баримт бичигт
одоогийн байдлаар өмнө нь нэгдэн орсон орнуудаас гадна АНУ, Иран, Израйль тэргүүтэй 19 орон
шинээр нэгдэн орсон бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж баримт бичигт гарын үсэг
зурах эрхийг Бельгийн вант улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Х.Даваадоржид
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 118 дугаар захирамжаар шийтгэн олгосон.
“ASEM-Mongolia Монгол Улс Сэргээгдэх эрчим хүчний өлгий нутаг” Олон улсын хурлыг
Улаанбаатар хотноо 2015 оны 05 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.
ОХУ-ын Эрхүү хотноо 2015 оны 9 дүгээр сарын 15-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан
Ази номхон далайн орнуудын эдийн засаг нийгмийн хамтын ажиллагааны ахлах албан
тушаалтнуудын уулзалтад оролцов. Уулзалтаар Монголын талын хамтын ажиллагааны
механизмыг хэвээр авч үлдэх, судалгааны байгууллага хоорондын механизм хэвээр байлгах
чиглэлээр ажиллав.
Гадаадын улс орнуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд.
Амгалан дулааны станцын төслийн ажилд хяналт тавих эрчим хүчний яамны ажлын
хэсгийн нарийн бичгийн үүргийг гүйцэтгэж ажиллав. Станцыг гэрээний дагуу 2015 оны 10 сарын
15-ны өдөр төвлөрсөн дулааны шугамд залгаж дулаан нийлүүлж эхлэв. 2015 оны 04 дүгээр сарын
15-наас барилга угсралтын ажил эхэлсэн, Засгийн газрын 165, 112, 76 дугаар тогтоолуудаар нийт
500 ажилчны квотын асуудлыг шийдвэрлэсэнээс 200 гаруй ажилчин оруулж ирээд байна. Засгийн
газрын 6 сарын 08-ны өдрийн хурлаар туршилт тохируулгын ажлын 3.9 тэрбум төгрөгийн
хөрөнгийг шийдвэрлэсэн. 11 сарын 27-ны өдөр станцын нээлтийн ажиллагааг зохион байгуулсан.
Япон улсын Шинэ технологи, аж үйлдвэрийн агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй Алдагдал
багатай өндөр үр ашиг бүхий 220 кВ-ын ЦДАШ-ийг Оюутолгой-Цагаан суврага чиглэлийн 160 км-т
сууриллуулж туршилт хийх төсөл, уг төслийг Монголын талын гүйцэтгэгчээр МАК компани
ажиллаж байна. 2015 онд нийт шугамын угсралтын ажлыг гүйцэтгэн, 2015- 2016 оны хооронд
энгийн утастай харьцуулан туршилт хийж үр дүнг нь яаманд танилцуулах байсан боловч МАК
компанийн Цагаан суврагын зэс молибдены ордын хөрөнгө оруулалтын асуудал
шийдвэрлэгдээгүйн улмаас 2016 он дамнан хэрэгжих болно.
Монгол, Японы Стратегийн түншлэлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Япон Улсын
Хоккайдо мужтэй эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах санамж бичиг 03 дугаар сарын 12-ны
өдөр байгуулав. Санамж бичгийн хүрээнд тус улсын дулааны алдагдал багатай технологи, нар
болон газрын хөрсний дулааныг ашиглахад хамтран ажиллахаар болсон. Энэ ажлын хүрээнд
Япон улсын “ЖАЙКА” байгууллагын өвсний үндэс буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй Газрын
хөрсний дулааныг өвлийн нөхцөлд хүлэмжид ногоо тарихад ашиглах төслийн ажилд нарийн
бичгийн даргаар ажиллаж шаардлагатай дэмжлэгийг тухай бүр үзүүлж байна. 2014 онд тус
төслийн шугамаар яамнаас 2 албан хаагч Япон улсад сургалтанд хамрагдсан, 2015 онд яамнаас 1
албан хаагч, СЭХҮТ-өөс 1 албан хаагч хамруулав.
Найм. Бусад ажлын талаар:
Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын төслийг боловсруулан батлуулж, Засгийн
газрын хуралдаанд холбогдох асуудлуудыг танилцуулан ажиллаж байна.
2015 онд СХОГ-т бусад холбогдох байгууллагуудаас нийтдээ 1405 албан бичиг ирсэн
бөгөөд тус газраас бусад холбогдох байгууллагуудад 1151 албан бичгийг төлөвлөн явуулсан
байна.
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Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Монгол улсыг хөгжүүлэх 2015
оны үндсэн чиглэлийн биелэлт, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын үйл ажиллагааны 2015 оны
төлөвлөгөөний биелэлтийг 2015 оны эцсийн байдлаар тус тус гаргаж ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн.
2015 онд Эрчим хүчний сайд, Аймгуудын Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээнд
тусгах саналын жагсаалтыг гаргаж Төрийн захиргааны удирдлагын газарт цахим хэлбэрээр
хүргэсэн. 2016 онд Эрчим хүчний сайд, Аймгуудын Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээний
төсөл дээр Төрийн захиргааны удирдлагын газартай хамтран ажиллав.
ҮАГ-ас УИХ-ын Байнгын хорооны 2014 оны 1-р сарын 28-ны 3 дугаар тогтоол, ҮАГ-аас
Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүн”-д
хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтын тайланд санал, тайлбарыг бэлтгэн боловсруулж
удирдлагад танилцуулан ҮАГ-т хүргүүлсэн.
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар:
Дөрөв. Салбарын бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл, хамтын ажиллагааны гэрээ,
хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх гол зорилтын
хүрээнд:
а/ Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт,
тэдгээрийн дунд болон урт хугацааны зорилт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж боловсруулан холбогдох газруудад хүргүүлэн ажилласан.
Үүнд:
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл:
Үндсэн чиглэлд эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний
төлөвлөгөө болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан
арга хэмжээнүүдийн жилийн эцсийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, тайланг ТНБД-ын зөвлөлийн
2015.01.29-ний өдрийн хурал болон ЭХ-ний сайдын зөвлөлийн 2015-03-23-ны өдрийн хурлаар тус
тус хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулсан. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх
Үндсэн чиглэлд эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний жилийн
эцсийн хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ-ний тайланг СЯ-д 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн в/292
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлүүдийн эрчим
хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг боловсруулсан. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг
2015 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлүүдийн эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт,
арга хэмжээний эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, дүгнэлт гаргав. Үндсэн чиглэлийн
хэрэгжилт 68,6 хувийн биелэлттэй гарч байна. Тайланг сайдын зөвлөлийн 7 дугаар сарын 07-ны
өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулав. Тайланг 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн в/2157
дугаар албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүллээ. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлтэд хийсэн ХШҮ-ний тайланг ЗГын нэгдсэн тайланд online хэлбэрээр unelgee.gov.mn сайтад шивж оруулан баталгаажуулав.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр:
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд Эрчим хүчний сайдын эрхлэх
асуудлаар тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн 2014 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж,
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тайланг ТНБД-ын зөвлөлийн 2015.01.29-ний өдрийн хурал болон ЭХ-ний сайдын зөвлөлийн 201503-23-ны өдрийн хурлаар тус тус хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулсан.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө”-нд Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан арга
хэмжээнүүдийн жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ-ний тайланг ЗГХЭГ-т 2015 оны 01 дүгээр
сарын 30-ны өдрийн а/286 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос 2015 оны 04 дүгээр сарын 28ны өдрийн 8/3670 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2012-2016 оны
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланд 30 хүртэл хувийн биелэлттэй тусгагдсан зорилт арга
хэмжээнүүдийн хэрэгжилт удааширсан болон тасалдсан шалтгаан, үлдсэн хугацаанд хэрэгжих
боломжтой эсэх, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар санал боловсруулж ЗГХЭГ-ын ХШҮДАГ-т хүргүүлэв.
Сайдаас өгсөн үүргийн дагуу Ардчилсан намын “МОНГОЛ ХҮН” хөтөлбөрт эрчим хүчний салбарын
чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг боловсруулж, танилцуулав.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга
хэмжээний 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг
боловсруулав. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт,
арга хэмжээний 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлтэд ХШҮ хийж, үнэлгээ өгөв. Хөтөлбөрийн
хэрэгжилт өссөн дүнгээр 66,2 хувийн биелэлттэй байна. Тайланг сайдын зөвлөлийн 7 дугаар
сарын 07-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулав. Тайланг 7 дугаар сарын 08-ны
өдрийн а/2158 дугаар албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүллээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эрчим хүчний
салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлтэд
хийсэн ХШҮ-ний тайланг ЗГ-ын нэгдсэн тайланд online хэлбэрээр unelgee.gov.mn сайтад шивж
оруулан баталгаажуулав.
Засгийн газрын 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн
газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг авч хэлэлцээд удаашралтай
байгаа зорилтуудыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд
тэмдэглэлээр үүрэг болгосон байна. Үүнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газрын 20122016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эрчим
хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнээс удаашралтай байгаа 13 арга
хэмжээний одоогийн явц, удааширсан шалтгаан, эрчимжүүлэх арга хэмжээний саналыг
боловсруулахаар ажиллаж байна. Үүнд дараах арга хэмжээнүүд байна.
o 56.1.Чойрын 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөх
o 56.2.Чойр-Сайншандын 2 хэлхээт 220 кВ-ын 220 км шугам, дэд станцыг барих
o 64.1. “ДЦС-5”-ыг барьж ашиглалтад оруулах
o 64.2.“ДЦС-5”-аас дэд станцууд хүртэл 110-220 кВ шугам татаж, дэд станцыг өргөтгөх
o 64.3.“ДЦС-5”-ын дулаан дамжуулах магистраль шугамуудыг шинэчлэн өргөтгөх
o 65.1.Баруун бүсийн нүүрсний ордуудыг түшиглэн ДЦС барих ажлыг эхлүүлэх
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65.2. Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 100 МВт-ын
шинэ ДЦС барих
65.3. Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн 300 МВт-ын ДЦС-ыг барьж байгуулах
65.5. Нялга-Чойрын бүсийн нүүрсний сав газарт 300 МВт-ын том чадлын цахилгааны
эх үүсвэрийг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх
65.6. Баянтээгийн 40 МВт-ын ДЦС-ын ТЭЗҮ-ийг боловсруулж барих
65.8.Эрдэнэтийн ДЦС-ын хүчин чадлыг 30 МВт-аар нэмэгдүүлэх
65.11. Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станцыг барих
65.12.Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсангийн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцыг барих

Холбогдох эрх зүйн актууд: Эрчим хүчний яамны хяналтад байгаа холбогдох эрх
зүйн актын хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ-ний дүн болон хяналтаас хасуулах тогтоол шийдвэрийн
саналыг боловсруулж, яамны удирдлагад танилцуулан 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны
өдрийн в/135 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлэв.
ЗГ-ын ХШҮ-ний нэгдсэн систем unelgee.gov.mn сайтад дээд газрын тогтоол шийдвэрийн 2014 оны
жилийн эцсийн хэрэгжилт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрт эрчим хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 2014 оны жилийн
эцсийн хэрэгжилт, Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын 2014
оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг тус тус шивж баталгаажуулав.
Эрчим хүчний яамны хяналтад буй холбогдох эрх зүйн актын 2015 оны эхний хагас жилийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. Сайдын зөвлөлийн 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн
хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулав. Эрчим хүчний яамны хяналтад Монгол Улсын хууль,
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж болон хуралдааны тэмдэглэл, Улсын Их Хурлын
тогтоол, УИХ-ын Байнгын хорооны тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж,
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн нийт 93 шийдвэрийн 163 заалт байна. 2015 оны эхний
хагас жилийн байдлаар нийт заалтын 94 /57.6% нь бүрэн биелэгдсэн, 64 /39.2%/ нь хэрэгжилтийн
шатанд байгаа бөгөөд биелэлтийн дүн дунджаар 86.7 хувьтай үнэлэгдэв. Мөн тайланг 7 дугаар
сарын 08-ны өдрийн а/2158 дугаар албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүллээ. Мөн unelgee.gov.mn
сайтад тайланг оруулж баталгаажуулав.
Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүд: “Сэргээгдэх эрчим хүч”,
“Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем” үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлт, гадаадын зээл,
тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийн товчоог 2014 оны жилийн эцсийн
байдлаар гаргаж, удирдлагуудад танилцуулж, 2015.03.31-ний өдрийн а/894 тоот албан бичгээр
ЗГХЭГ-т хүргүүлэв.
ЗГХЭГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж байгаа “Монгол Улсын
эрчим хүчний нэгдсэн систем”, “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр”-үүдийн 2012, 2013
оны хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг гаргаж 2015.02.11-ний өдрийн в/409 тоот албан бичгээр
ЗГХЭГ-т хүргүүлэв.
Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого: Тус
бодлогын баримт бичгийн 2014 оны тайланг Сангийн яам болон ЗГХЭГ-т 2015 оны 02 дугаар
сарын 03-ны өдрийн в/338 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлэв.
Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод тусгагдсан эрчим хүчний салбарт хамаарах зорилго,
зорилтын биелэлтийн тайланг нэгтгэн боловсруулж удирдлагуудад танилцуулан 2015.03.09-ний
өдрийн в/649 тоотоор Сангийн яаманд хүргүүлэв.
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Үр дүнгийн
үнэлгээ
Үзүүлэлт

Бодлогын
хэрэгжилтийн
үнэлгээ

үр

зорилтын
дүнгийн

Хувь

Оноо

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн хэрэгжилт

107

5,35

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

85,0

4,42

3.
Улсын
Их
Хурлын
тогтоол,
Ерөнхийлөгчийн
зарлиг,
Үндэсний
аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж,
Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт

89,4

4,47

4. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын
хэрэгжилт

80,0

4,00

5. УИХ, Засгийн газраас баталсан
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт

87,4

4,37

6. Улсын төсөв болон гадаадын зээл,
тусламжийн
хөрөнгөөр
хэрэгжүүлж
байгаа төслүүдийн хэрэгжилт

72.7

3,64

Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн дүн

86,9

4,35

Олон улсын гэрээ хэлэлцээр, санамж бичгүүд: Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр
байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, харилцан ойлголцлын санамж бичгүүдийн хэрэгжилтийн
явцад 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг Сайд, Дэд
сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргад 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр танилцуулахаар хүргүүлсэн.
Салбарт хэрэгжиж байгаа нийт 11 гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичгийн биелэлт 2014 оны жилийн
эцсийн байдлаар 69.55 хувьтай байна.
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ҮАБЗ-ийг мэдээллээр хангах журмын дагуу холбогдох газруудаас мэдээллүүдийг гаргуулан
авч, 2015 оны улирал дутам, нийт 4 удаагийн мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж ҮАБЗ-ийн Ажлын
албанд хүргүүлж ажиллав.
Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн ажлын албанаас эрчим хүчний салбарын үйлдвэр
компаниудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийх ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангах зорилгоор Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 05
дугаар сарын 29-ний өдрийн 135 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн тайланг
боловсруулж, Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулав.
Хамтран ажиллах гэрээ: Эрчим хүчний сайдын 21 аймгийн Засаг даргатай 2014 оны
Хамтран ажиллах гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг удирдлагад
танилцуулав.
“Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай” УИХ-ын 2015 оны 41
дүгээр тогтоолын хэрэгжилт болон Засгийн газрын 2015 оны 116 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан
төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг сар бүрийн 25-ны дотор ЗГХЭГ, Сангийн яаманд тайлагнан
ажиллав.
б.Дотоод үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч-Шууд захирагчийн 2014 оны үр дүнгийн гэрээний
жилийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, удирдлагуудад танилцуулан ЭХ-ний сайдаар
эцсийн үнэлгээг баталгаажуулав.
 Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын
ХШҮ-ний нийтлэг журам”-ын дагуу ЭХЯ-ны 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, тайланг удирдлагуудад танилцуулан ЗГХЭГ-т 2015.03.31-ний өдрийн а/899
тоотоор хүргүүлэв. Үүнд:
o
o
o
o
o
o
o

ЭХЯ-ны 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
ЭХЯ-ны төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан
2014 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
ЭХЯ-ны дотоод бүтцийн нэгж /газар/-үүдийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
ЭХЯ-ны 2014 оны үйл ажиллагааны “Ил тод байдал”-ын үнэлгээ
ЭХЯ-ны 2014 оны “Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-ийн үнэлгээ
ЭХЯ-ны 2014 оны “Засаглалын үзүүлэлт”-ийн үнэлгээ
ЭХЯ-ны 2014 оны үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээ

ЭХЯ-ны 2014 оны “Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө”-ний биелэлт болох ҮАГ-ын
зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн ажил, ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын
биелэлтийг гаргаж, үнэлгээ хийн ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Үнэлгээгээр ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэлээр
өгөгдсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилт 95,3 хувь, ҮАГ-аас 2014 онд өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжилт
87,15 хувьтай тус тус гарснаар ЭХЯ-ны 2014 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт
91,2 хувьтай үнэлэгдэв.
Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2015 оны 2 дугаар тогтоол, Монгол
Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 50 дугаар захирамжийг
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хэрэгжүүлэх зорилгоор эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт
шинжилгээ хийх тухай Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 54 дүгээр тушаал батлуулж ЭХЗХ-д
хүргүүлсэн. Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 19-ны 54 дүгээр тушаалаар
байгуулагдсан Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт
шинжилгээ хийх ажлын хэсэгт газрын дарга Л.Батсайхан, мэргэжилтэн Ч.Мөнхпүрэв, Х.Бекболат,
Д.Мөнхжаргал нар ажиллав.
2014 онд яамны удирдлагуудын шуурхай зөвлөлгөөн дээр яамны удирдлагуудаас өгсөн
үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, тайланг газрын даргад танилцуулсан.
2014 онд яамны удирдлагуудын шуурхай зөвлөлгөөн 23 удаа хуралдаж нийт 123 үүрэг даалгаврыг
яамны газар, хэлтсүүд, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Эрчим
корпораци, Диспетчерийн үндэсний төвд өгсөн байна.
Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвлөлийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн
хурлаар яамны дотоод бүтцийн нэгжүүдийн 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн
эцсийн хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ-ний дүнг хэлэлцүүлэв.
Яамны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг ТНБД-ын 2015
оны 17 дугаар тушаалаар байгуулан, хурлыг зохион байгуулж, гишүүдээс гаргасан санал,
дүгнэлтийг үндэслэн холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг хийв. Төслийг яамны удирдлагад танилцуулан
Эрчим хүчний яамны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сайдаар батлуулсан.
Засгийн газраас сар бүр хийдэг “Хэрэгжилт-Хяналт-Хариуцлага” теле хурал 2015 онд нийт
10 удаа зохион байгуулагдаж, холбогдох материалыг боловсруулан, ЗГХЭГ-ын ахлах референт,
референтүүдэд хүргүүлж ажиллав.
Эрчим хүчний яамны 2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс
өгөгдсөн үүргийн дагуу Эрчим хүчний салбарт ажил гүйцэтгэх гэрээний үүргээ муу биелүүлсэн
болон хугацааг нь сунгаж ажлаа дуусаагүй гүйцэтгэгч компаниудын ажлын байдалд ХШҮ хийн
дүгнэлт гаргаж, газрын даргад танилцуулав.
Эрчим хүчний яамны дотоод бүтцийн нэгжүүдийн 2015 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. Газруудын 2015
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний тайланг газрын дарга нарт танилцуулж зөвшилцөв. Газруудын 2015 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн тайлангуудыг нэгтгэн
боловсруулж нэгдсэн тайланг гаргав. Эрчим хүчний яамны хэмжээнд газрууд нийт 450 арга
хэмжээ төлөвлөснөөс гүйцэтгэл 91.8 хувьтай гарч “А” буюу “Маш сайн” гэж үнэлэгдлээ. Үүнд:
- Төрийн захиргааны удирдлагын газар нийт 82 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөсөн ба гүйцэтгэл 90.5 хувьтай гарч “А” буюу “Маш сайн”;
- Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар нийт 65 арга хэмжээ төлөвлөснөөс
гүйцэтгэл 92.7 хувьтай гарч “А” буюу “Маш сайн”;
- Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар нийт 87 арга хэмжээ төлөвлөснөөс
гүйцэтгэл 85.3 хувьтай гарч “Б” буюу “Сайн”;
- Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар нийт 154 арга хэмжээ төлөвлөснөөс гүйцэтгэл
94.8 хувьтай гарч “А” буюу “Маш сайн”;
- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нийт 62 арга хэмжээ
төлөвлөснөөс гүйцэтгэл 96.6 хувьтай гарч “А” буюу “Маш сайн” гэж тус тус
үнэлэгдлээ.
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Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 19-ны 54 дүгээр тушаалын дагуу Эрчим
хүчний яам болон Эрчим хүчний зохицуулах хороо хамтран “Эрчим хүчний салбарын төрийн
өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шинжилгээ хийх” ажлын хэсгийн тайланг эцэслэн
боловсруулсан. Тайлан дүгнэлтийг Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн 2015 оны 07 дугаар сарын 07ны өдрийн хурлаар оруулж шийдвэр гаргуулав. Сайдын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн хувийг
ЭХЗХ-д 2015 оны в/2322 дугаар албан бичгээр хүргүүллээ. Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит
аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шинжилгээ хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн сайдын
зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төслийг боловсруулж
удирдлагуудад танилцуулж компаниудад хүргүүлсэн.
2015 оны эхний хагас жилд Эрчим хүчний сайдын 76 тушаал гарсан нь 84,1 хувийн
биелэлттэй байна. Нийт 76 тушаалаас 45 тушаал 100% биелсэн, 2 тушаал 90%, 8 тушаал 70%, 15
тушаал 50%, 2 тушаал 30%, үнэлэх боломжгүй 4 тушаал байна Тушаалыг агуулгын хувьд ангилж
үзвэл:
- Ажлын хэсэг байгуулах, бүрэлдэхүүн томилох 23,
- Улсын комисс томилох 16,
- Төлөвлөгөө, журам батлах 8,
- Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах 1,
- Гадаад томилолтоор ажиллуулах 2,
- Шагнах 2,
- Төслийн удирдах хороо, төслийн нэгж байгуулах 5,
- Тусгай зөвшөөрөл олгох 3,
- Бусад 16.
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2015 оны эхний хагас жилд Төрийн нарийн бичгийн даргын 125 тушаал гарсан нь 88,3
хувийн хэрэгжилттэй байна. Нийт 125 тушаалаас 87 тушаал 100% биелсэн, 4 тушаал 90%, 15
тушаал 70%, 18 тушаал 50%, 1 тушаал 30%-ийн хэрэгжилттэй байна.
Тушаалыг агуулгын хувьд ангилж үзвэл:
- Гадаад албан томилолт, хурал зөвлөгөөн, сургалтад хамруулах 38,
- Техникийн комисс томилох 17,
- Ажилд томилох, чөлөөлөх, албан үүргийг гүйцэтгүүлэх 28,
- Ажлын хэсэг байгуулах 8,
- Буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг, шагнал урамшуулал олгох 10,
- Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах 9
- Чөлөө олгох 6,
- Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах 4,
- Үзлэг, шалгалт зохион байгуулах 2
- Бусад 9
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Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 101 дүгээр тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний болон
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулиудад орсон нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан
хуулиудыг хэрэгжүүлэх 14 үйлдвэр компанийн нийт 176 заалт бүхий төлөвлөгөөг нэгтгэж,
төлөвлөгөө бэлэн болгосон.
Д.2. Эрчим хүчний барилга байгууламжийн аюулгүй байдал,
хэвийн найдвартай ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах
ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах гол зорилтын хүрээнд:
Бусад яамд, байгууллагууд, салбарын үйлдвэр, компаниудтай хамтран ажилласан
талаар. Үүнд:
 МХЕГ-тай 2015 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний саналыг хүргүүлж, Эрчим хүчний яам
болон МХЕГ-ын хамтарсан ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан.
 Монгол улсын Эрчим хүчний яам, Монголын эрчим хүчний барилга, засварчдын холбоотой
2015-2016 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний төслийг батлуулав.
 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2010 оны 127 дугаар тушаалаар баталсан “Нэгдсэн
сүлжээний дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай сайдын
тушаалын төсөл боловсруулж газруудаас санал авч Сайдын 2015.02.10-ны өдрийн 29 тоот
тушаалаар ажлын хэсгийг байгуулсанаас гадна салбарын цахим хуудсанд байрлуулан,
үйлдвэр, компаниудаас санал авч нэгтгэж байна.
 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл эцэслэн бэлэн болсноор ЗГ-ын 2010 оны 119
дүгээр тогтоолоор баталсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ын
дагуу яамны цахим хуудаст 30 хоногоос доошгүй хугацаатайгаар байршуулан санал авсны
дараа Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн Техникийн зөвлөлийн хурал, ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн
хурлаар тус тус хэлэлцүүлэн сайдаар батлуулна. Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл
батлагдсанаар нөлөөллийн шинжилгээ хийж Хууль зүйн яаманд хүргүүлэн бүртгүүлэх
бөгөөд бүртгэгдсэн тохиолдолд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд хэвлэгдсэнээр хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөнө.
 “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийг шинэчлэх ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнд ажиллаж, Хөдөлмөрийн яам, МХЕГ-аас хамтран зохион байгуулсан
хэлэлцүүлэгт оролцсон.
 Эрчим хүчний салбарын хяналтын ажилтны нэгдсэн зөвлөлгөөнийг 2015 оны 6 дугаар сард
зохион байгуулах бэлтгэл хангахаар судалгаа хийж, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж
байна. Хяналтын ажилтны нэгдсэн зөвлөлгөөнийг СХОГ, ТЗУГ-ын Хуулийн хэлтэстэй
хамтран 2015 оны 6 дугаар сард зохион байгуулах бэлтгэл хангаж, хөтөлбөрийн төсөл
боловсруулсан. Хяналтын ажилтны нэгдсэн зөвлөлгөөнийг СХОГ, ТЗУГ-ын Хуулийн
хэлтэстэй хамтран 2015 оны 6 дугаар сард зохион байгуулах бэлтгэл хангаж, хөтөлбөрийн
төсөл боловсруулж, төсөв гаргасан.
 2015.02.16-ны өдөр МХЕГ-ын ДБГ-ын даргаас ирүүлсэн 6/451 тоот албан бичгийн дагуу эрх
олгогдсон улсын байцаагч нарыг сургалтад оролцуулахыг салбарын үйлдвэр, аж ахуйн
байгууллагад мэдэгдэж сургалтын хөтөлбөрийг хүргүүлсэн.
 Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 54 дүгээр тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын 78
дугаар тушаалын дагуу эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын
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санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж
2015.04.07, 2015.04.10-ны өдрүүдэд ЭХЗХ-ноос ажлын хэсэгт орсон ажилтнуудтай уулзалт
зохион байгуулан хийж буй ажлын явцыг хэлэлцсэн.
ХШҮДАГ-т ирүүлсэн дараахи өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн талаар. Үүнд:
 СХД-ийн 20-р хороо Үйлдвэрлэлийн гудамжны 1-16 тоотод оршин суугч иргэн Ч.Мишковын
өргөдлийг
 Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтод хандсан Дархан-Уул аймгийн III багийн иргэний 2014 оны 12
дугаар сарын 25-ны өдрийн өргөдөл, тус яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын
дарга Ц.Баярбаатарт хандсан Дархан-Уул аймгийн Тосгоны 3-26 тоотод оршин суугч
иргэний 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн өргөдөл, “ДДС” ТӨХК-ийн Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн дарга, гишүүдэд удаа дараа ирүүлсэн өргөдөл, “ДДС” ТӨХК-ийн
гүйцэтгэх захирал Б.Алтанцэцэгээс ирүүлсэн 2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 1/63
албан тоотыг
 Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд оршин суудаг иргэн Мэнд-Амарын өргөдлийг
 Булган аймгийн Дашинчилэн сумын Лах багт 2014.07.29-ний өдөр гарсан хүний амь
үрэгдсэн ослын байдалд гаргасан Шинжээчийн дүгнэлтэд тодруулга авах хүсэлтийг
 Говь-Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутагт байрлах Төмөр замын Чойр өртөөнд ачит
буулгалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Эф Би Эл Жи” ХХК-иас ирүүлсэн цахилгааны төлбөр,
тооцооны тухай өргөдлийг
 УБ хотын СХД-ийн 21-р хорооны Булгийн 9-9 тоотын иргэн Э.Амардэлгэрээс төлбөрийн
тухай өргөдлийг
 Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд “Спирт бал бурам” ХХК-тай холбоотой иргэдийн гомдлын
мөрөөр ихүүлсэн өргөдлийг
 “ДСЦТС” ХК-иасБулганаймгийнДашинчилэнсумынЛахбагт 2014 оны 07 дугаарсарын 29-ний
өдөргарсанхүнийамьүрэгдсэнослынбайдалдгаргасанШинжээчийндүгнэлтэдтодруулгааваххү
сэлтийг
 М&Z ЛОУ ГРУПП-ээс ирүүлсэн гадна дулааны шугам, худгийг ухаж гаргах, гэмтээх эрсдэл
үүсээд байгаа тухай гомдлыг
 ХУД-ийн 13-р хорооны 7-р хэсгийн оршин суугч иргэн Х.Цэрэндуламын гүний худгийн
цахилгааны бичилт, тоолуурын асуудлаар ирүүлсэн өргөдлийг
 СБД-ийн 8-р хорооны 1-10-331 тоотод оршин суугч иргэн З.Моломцамцын өргөдлийг тус тус
шийдвэрлэв.
Бусад яамд, байгууллагууд, салбарын үйлдвэр, компаниудаас ирүүлсэн дараахи хууль,
дүрэм, журмын төсөлд санал хүргүүлсэн. Үүнд:
 “УБЦТС” ХК-иас ирүүлсэн “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн
найдваржилтын зэрэглэл тогтоох журам”-ын талаар судалгаа хийн журмын төсөлтэй
танилцаж, саналыгТЗУГ-ын ахлах мэргэжилтэн Л.Мөнхжаргалд хүргүүлсэн.
 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас боловсруулсан “Эмнэлэг, хөдөлмөр
магадлах комиссын дүрэм”-ийн төсөлд санал өгсөн.
 ХШҮДАГ-аас 2015 онд шинээр боловсруулах, шинэчлэн найруулах, нэмэлт өөрчлөлт
оруулах нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрийн жагсаалтыг нэгтгэн гаргаж хуулийн
мэргэжилтэнд өгсөн.
 УИХ-ынНийгмийнбодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааныбайнгын хороо, Хөдөлмөрийн
яам, МҮЭХ, МАОЭНХ, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас хамтран зохион
байгуулсан Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэгт
оролцож 41 зүйл бүхий санал өгсөн.
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 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон ЗГ-ын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор
баталсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам”-ын дагуу яамны дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журмын төслийг боловсруулж, яамны цахим хуудсанд санал авахаар байрлуулсан.
 Эрчим хүчний хөгжлийн төвөөс боловсруулсан “Эрчим хүчний салбарын мэргэшлийн
зөвлөлийн дүрэм”, “Мэргэшлийн төрөлжилт, ангилал тогтоох, мэргэшил эзэмшүүлэх,
магадлах, итгэмжлэх үйл ажиллагааны тухай журам”-д санал өгсөн.
 Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй танилцаж 13 зүйл бүхий
саналыг ТЗУГ-т өгсөн.
 Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудаас батлуулахаар ирүүлсэн “Дотоод
хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ын төслийг хянаж удирдлагын өргөтгөсөн
шуурхай зөвлөлгөөнд танилцуулга бэлтгэсэн.
 “Барилгын ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангуулах нийтлэг
журам”-ын төсөлтэй танилцаж санал өгсөн.
 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс
ирүүлсэн 2015.03.19-ний өдрийн 3/03 тоот албан бичигт хариу өгч “Газар хөдлөлтийн
гамшгийн нэгдсэн төлөвлөгөө”-нд тусгуулах хүч, хэрэгслийн талаар санал өгсөн.
 “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийн төслийн шинэчилсэн
найруулгатай танилцаж санал өгсөн.
 “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийн төслийн шинэчилсэн
найруулгатай танилцаж санал өгсөн.
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Үндэсний хорооны хуралд оролцож
“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийн төсөлд санал өгсөн.
 Эрчим хүчний яамны үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус
байнгын комиссыг томилох тушаалын төсөл боловсруулж санал авсан.
 Уул уурхайн яамнаас ирүүлсэн Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “Уурхай дахь
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” 176 дугаар конвенцид нэгдэн орох тухай хуулийн
төсөл, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөлтэй танилцаж санал өгсөн.
 Эрчим хүчний яамны үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус
байнгын комиссыг томилох тушаалын төсөл боловсруулж санал авч батлуулсан.
 Эрчим хүчний салбарт 2014 онд гарсан технологийн зөрчлийн судалгааг гарган нэгтгэж
“Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийн “Эрчим хүчний технологийн зөрчлийг ангилан бүртгэх”
бүлгийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хамт ХШҮДАГ-ын дарга,дэд сайд нарт
танилцуулсан.
Сургалт, судалгааны чиглэлээр. Үүнд:
 Яамны удирдлагын 2015.04.06-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын
дагуу эрчим хүчний салбарт мөрдөх аваари, саатал, ослыг бүртгэж хариуцлага тооцох
журмын төсөл боловсруулахаар судалгаа хийж байна.
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд “УБЦТС” ХК -иас
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвтэй хамтран
зохион байгуулж буй “Эрчим хүчний салбарт ХАБЭА-н стандартыг хэвшүүлэх нь” сэдэвт
өдөрлөгт оролцлоо.
 “Үйлдвэрлэлийн ослоор амь насаа алдагсдын дурсгалыг хүндэтгэх дэлхийн өдөр” /жил
бүрийн 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр/-ийг угтан сарын аяны нээлтийг ХАБЭА-н Үндэсний
хороо, Хөдөлмөрийн яамтай хамтран 2015.03.31-ний өдөр “УБЦТС” ТӨХК-ийн ЗТТ дээр
зохион байгуулсан.
 “Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд хүчдлийн шинэ түвшин нэвтрүүлэх боломж”
судалгааны ажлын танилцуулгад оролцов.
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 “БЗӨБЦТС” ХК-иас 2015.02.16-ны өдрийн 7/130 тоот албан хүсэлтийн дагуу сургалт хийх 8
цагийн хичээл бэлтгэсэн.
 2015.02.27-ны өдөр ЭХЯ, МХЕГ, ЗТЯ, ХХЕГ, ЗХЖШ, СХЗГ, ИНЕГ, УБТЗ-ын ХНН, ХХЗХ,
МТШХХГ, КАБГ-аас хуулиар эрх олгогдсон Эрчим хүч, барилга, тээвэр, харилцаа холбоо,
хэмжил зүй, авто зам, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч нарын нэгдсэн
сургалтыг хамтран зохион байгуулж оролцсон.
 “БЗӨБЦТС” ХК-иас ирүүлсэн 2015.02.16-ны өдрийн 7/130 тоот албан хүсэлтийн дагуу тус
компанийн 50 инженер, техникийн ажилтанд 8 цагийн хичээл заасан.
 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв”, “ЦДҮС” ТӨХК-иас ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу эрчим
хүчний сургалт үйлдвэрлэлийн цогцолборын багш нар болон “ЦДҮС” ТӨХК-ийн ИТА нарт
шинээр батлагдан хэрэгжиж буй “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх
аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн талаар хичээл заасан.
 “Дэд бүтэц-эрчим хүч” төслийн нэгжтэй хамтран 2015.03.13-ны өдөр “Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, техник хяналтын ажлын арга зүй” сэдэвт сургалт семинар зохион байгуулав.
 ХАБЭА-н Үндэсний хорооны хурлаас “Үйлдвэрлэлийн ослоор амь насаа алдагсдын
дурсгалыг хүндэтгэх дэлхийн өдөр”/жил бүрийн 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр/-ийг угтсан аяны
нээлтийн ажиллагааг ЭХЯ болон ХАБЭА-н Үндэсний хороо, Хөдөлмөрийн яам, МҮЭ,
АОЭНХ болон “УБЦТС” ХК-тай хамтран 2015.03.31-ний өдөр зохион байгуулав.
 МХЕГ-ын Дэд бүтцийн хяналтын газраас зохион байгуулсан Эрчим хүчний хяналтын
байцаагч нарын сургалт-уулзалтад оролцсон.
 Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 101 дүгээр тушаалаар баталсан “Цахилгаан
байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн талаарх 16
цагийн хичээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж байна.
 Эрчим хүчний яам, Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв, Монголын Салхины эрчим
хүчний ассоциациас хамтран зохион байгуулсан “Сэргээгдэх эрчим хүчний зургаадугаар
форум”-д оролцсон.
 Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2004 оны 77
дугаар тушаалаар баталсан “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох, газрын дор болон
хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт”-ын
талаар “ЭБЦТС” ХК-ийн ХАБ-ын инженер н.Энхзул, хяналтын инженер н.Оюунцэцэг нарыг
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангасан.
Мэргэжлийн зөвлөмж, зөвлөгөөнөөр хангасан талаар. Үүнд:
 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр салбарын хэмжээнд зохион байгуулах үйл
ажиллагааны талаар таницуулга бэлтгэж, газрын даргад танилцуулсан.
 Улиастайн шугам сүлжээний шинэчлэлтийн ажлыг санхүүжүүлэгч ХБНГУ-ын Сэргээн
босголтын зээлийн банкнаас 2014.08.16-ны өдөр гарсан ослын дүгнэлтийг ирүүлэх талаар
албан бичиг ирсэнтэй холбогдуулан “АУЭХС” ХК болон түүний Улиастай салбар, “Мегаватт”
ХХК, “Дооно ойгон” ХХК-иудаас мэдээлэл авч ХШҮДАГ, БХЗГ-ын дарга нарт танилцуулсан.
 Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагаанд 2015 онд хийх төлөвлөгөөт хяналт
шалгалтад хамруулах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг тогтоох шалгуур үзүүлэлтийг гаргасан.
 “ДЦС-4” ХК-ийн зуухны уур халаагчийн хэсэгт удаа дараалан гарч байгаа гэмтлийн
шалтгааныг тогтоох, металын шинжилгээний дүгнэлтийг судлах талаар хамтран
ажиллахаар станцын ерөнхий инженер, хяналтын албаны дарга нартай санал солилцов.
 “УБДС” ХК-ийн мэдлийн“Насос станц-3”хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар ЭХХТ, “УБДС”
ХК, “Одкон” ХХК-ийн холбогдох хүмүүсийг оролцуулан хэлэлцэв. “УБДС” ХК-ийн НС-3
барилга угсралтын ажилд гарсан хүсэлтийн дагуу газар дээр нь ажиллаж, асуудлыг
шийдвэрлэв.
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 Улаанбаатар хотын ХУД-ийн ЗДТГ-ын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн даргын 2015.03.12ныөдрийн 05/309 тоот албан хүсэлтийн дагуу тус дүүргийн Тамгын газрын эзэмшилд байдаг
Өлзийт хорооллын 14 дүгээр хороонд байрлах дэд станцын ашиглалтын байдалд
2015.03.26-ны өдөр газар дээр нь үзэж шалгаж Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагчийн
2015.03.27-ны өдрийн 2015/02-59-07-002 тоот албан шаардлагыг ХШҮДАГ-ын даргын
2015.03.30-ны өдрийн 5/888 тоот албан бичгээр ХУД-ийн засаг даргад хүргүүлсэн.
 Эрчим хүчний сайдын Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад үзлэг зохион байгуулах тухай
2015.02.16 өдрийн 40 дүгээр тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын үзлэг зохион
байгуулах тухай 2015.03.12-ны өдрийн 68 тоот тушаалын дагуу хйисэн үзлэгийн мөрөөр
“Патрикейн” ХХК-ийн барьсан блокон хашаа нь Багануур-Чойр 220 кВ-ын 207-р цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №552-өөс тулгуур №554-ын хооронд хамгаалалтын
зурвас, “Чойрложистик сервис” ХХК-ийн барьсан блокон хашаа нь Багануур-Чойр 220 кВ-ын
207-р цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №554-өөс тулгуур №555-ын хооронд
хамгаалалтын зурвас зөрчигдсөн зөрчлийг арилгуулахаар 2015.05.05-ны өдрийн
2015/04/59-07-002, 2015/05/59-07-002
тоот улсын байцаагчийн хугацаатай албан
шаардлагуудыг “Патрикейн” ХХК, “Чойрложистик сервис” ХХК-иудад тус тус хүргүүлсэн.
 2015.04.14-ний өдөр “ДБЭХС” ХК-д болсон ослын мөрөөр Эрчим хүчний яамны Төрийн
нарийн бичгийн даргын удирдамжийн дагуу 2015.04.21-23-ны өдрүүдэд “ДЦС-3” ХК-ийн
турбины засварын инженер Д.Алтанмөнхийн хамт томилолтоор ажиллаж, удирдлагуудад
танилцуулга хийсэн.
 2015 он гарснаас хойших аваари, ослын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх ажлын сэрэмжлүүлэгмэдээлэл даалгаврыг боловсруулж, дэд сайдаар батлуулан салбарын аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулав.
 “ДЦС-4” ХК-ийн Зуухан цехийн Цахилгаан фильтрын 13 дугаар бункерт тогтсон үнсийг
буулгах үед гарсан ослын байдлыг газар дээр нь судалж, танилцуулга бэлтгэн
удирдлагуудад хүргүүлсэн.
“Дэд бүтэц-Эрчим хүч” төслийн хүрээнд дараахи хэрэгжиж буй барилга угсралтын ажлуудад
шалгалт хийсэн. Үүнд:
 “БСД-Од” ХХК- ийн гүйцэтгэж байгаа "ДЦС-4" ТӨХК-иас "У-18" хүртэл /Москва хорооллын
урд тал хүртэл/ 4.2 км ф800-ийн дулааны шугамын барилга угсралтын ажил,
 “Меговатт” ХХК - ийн гүйцэтгэж байгаа "Ирээдүй цогцолбор" хорооллын дулааны 4100 м
гол шугам, 6 ш дулааны дамжуулах төвийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил,
 “Хасу Мегаватт” ХХК - ийн гүйцэтгэж байгаа Амгалан дулааны станцаас дулаан түгээх цэг
хүртэлх 2ф700 мм-ийн 4 км шугамын барилга угсралтын ажил,
 "Тэргүүн инвест" ХХК болон "Альянс-тех" ХХК түншлэлийн гүйцэтгэж байгаа “Шинэ яармаг”
хорооллыг дулаанаар хангах Пумагаас баруун тийш 2ф500-2ф300 мм-ийн голчтой
дулааны шугам 2.5 км, “ДЦС-4”-өөс Яармагийн гэр хороолол хүртэл 2ф600/700 мм голчтой
дулааны шугам 2450 метр, 150 м гүүрэн тулгуур, “ДЦС-4”-ийн коллектор станцын өргөтгөл,
“ДЦС-4”-ийн 210 МВт дулааны дэд станцыг хотын сүлжээтэй холбох ф1000 мм-ийн голчтой
дулааны шугам 1.3 км, “ДЦС-4”-ийн шинэ коллектор станц, Яармагийн авто зам доогуур
хөндлөн гарах нийт 360 урт метр 6 ширхэг хонгилын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил,
 "Мегадэнки" ХХК болон "Смарткрафт" ХХК түншлэлийн гүйцэтгэж байгаа Яармагийн гүүр
орчмын хорооллын 110/35/10 кВ-ын 2х25 МВА чадалтай компьютерийн хяналт удирдлагын
системтэй дэд станцын барилга угсралтын ажил, 110 кВ-ын АС-240/39 дамжуулагч утастай,
2х2 км шилэн кабель бүхий аянгын тростой ЦДАШ-ын зураг төсөл, барилга угсралтын
ажлуудад тус тус үзлэг шалгалт хийсэн.
Эрчим хүчний яам нь Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай 2015 онд хамтран ажиллах
ажлын төлөвлөгөө, гэрээний биелэлтийг хангах зорилгоор Эрчим хүчний Сайдын 2015 оны 40
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дүгээр тушаалаар баталсан удирдамж, үзлэгт хамрагдах байгууллагын жагсаалтын хүрээнд Эрчим
хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 68 дугаар тушаалаар баталсан хуваарь,
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэйгээр эрчим хүчний салбарын 36 байгууллагын 60 салбар, нэгжийн
үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт үзлэг зохион байгууллаа.
Үзлэгийг Төв, Баруун, Зүүн, Өмнө, Хойд гэсэн 8 чиглэлд 15 мэргэжилтний оролцоотойгоор
хөдөө орон нутагт 58 хоног албан томилолтоор, Улаанбаатар хотод 16 хоногт багтаан
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн үйл ажиллагаа, мэдлэгийн түвшин тогтоох
шалгалт гэсэн гурван үндсэн чиглэлд хийж, өмнөх жилүүдэд хийсэн үзлэгтэй харьцуулан тухай бүр
мэргэжил арга зүйн зөвлөмж, зөвлөгөөгөөр ханган, компанийн захирлын тушаалаар 18 хүнд арга
хэмжээ авахуулж, 2 хүнд захиргааны арга хэмжээ авч, улсын байцаагчийн албан шаардлага 6,
шинжээчийн хамтарсан дүгнэлт 2, улсын байцаагчийн дүгнэлт 2-ыг тус тус гаргасан.
Үзлэг, шалгалтад “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК, “Дулаан Шарынгол” ХК, “ДДЦС” ХК,
“ЦДҮС” ХК-ийн төвийн болон хангайн бүсийн салбар, “ЭДЦС” ХК, “ЭБЦТС” ХК, “Хөвсгөл эрчим хүч”
ХХК, “Хөвсгөл аймаг дах дулааны станц, шугам сүлжээ” ТӨУҮГ, “ЦДҮС” ХК-ийн Зүүн өмнөд бүсийн
салбөарын Чойр хэсэг, Говийн бүсийн салбар, “БЗӨБЦТС” ХК-ийн Говьсүмбэр салбар, Замын-Үүд
хэсэг, Дундговь салбар, “Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ХК, “Өмнөд бүсийн цахилгаан
түгээх сүлжээ” ХК, “Чандмань-Илч” ХХК, “ЭБЦТС” ХК-ийн Өвөрхангай салбар, Архангай салбар,
Хархорин салбар, “ЦДҮС” ХК-ийн Хангайн салбарын Хархорины хэсэг, “АУЭХС” ТӨХК, “АУЭХС”
ТӨХК-ийн Завхан дах салбар, “Тайшир УЦС” ХХК, Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Дорнод аймгуудын
эрчим хүчний компани,“Баянхонгор эрчим хүч “ ХХК, “БСД-Од” ХХК, "Тэргүүн инвест" ХХК,
"Мегадэнки" ХХК зэрэг төрийн өмчит 12, хувийн хэвшлийн 3, орон нутгийн өмчит 4 компани
хамрагдав.
Хяналт шалгалтын хүрээнд дээрх байгууллагуудын инженер, техникийн ажилтнаас
“Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Цахилгаан
станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан-механикийн тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм”, “Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм”,
“Эрчим хүчний үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм”-ийн
мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт авснаас гадна тухай бүр ИТА, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийн гишүүд болон дотоод хяналтын ажилтнуудад мэргэжил,
аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
Үзлэгийн явцад “Дулаан Шарынгол” ХК, “ЦДҮС” ХК-ийн Төвийн болон Хангайн бүсийн
салбар, “ЭБЦТС” ХК, “Хөвсгөл эрчим хүч” ХХК, “Хөвсгөл аймаг дах дулааны станц, шугам сүлжээ”
ТӨУҮГ-ын ИТА нарт хичээл заасны зэрэгцээ “Эрчим хүчний хөгжлийн төв”, “ЦДҮС” ТӨХК,
“БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭДЦС” ТӨХК-иас ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу эрчим хүчний сургалт
үйлдвэрлэлийн цогцолборын багш нар болон дээрх компаниудын 365 инженер техникийн
ажилтанд шинээр батлагдан хэрэгжиж буй “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх
аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн 25 цагийн хичээл заасан.
2015.02.27-ны өдөр ЭХЯ, МХЕГ, ЗТЯ, ХХЕГ, ЗХЖШ, СХЗГ, ИНЕГ, УБТЗ-ын ХНН, ХХЗХ,
МТШХХГ, КАБГ-аас хуулиар эрх олгогдсон Эрчим хүч, барилга, тээвэр, харилцаа холбоо, хэмжил
зүй, авто зам, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч нарын нэгдсэн сургалтыг хамтран
зохион байгуулж оролцсон.
Эрчим хүчний салбарын хяналтын ажилтнуудын жил бүр уламжлал болон зохиогддог VII
зөвлөлгөөнийг ЭХЯ, МХЕГ болон “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн “Дөргөний УЦС”
ХХК -тай хамтран 2015 оны 8 дугаар сарын 19-нөөс 21-ний өдрүүдэд Ховд аймгийн “Дөргөний
УЦС”-д зохион байгуулж, 30 байгууллагын 62 инженер техникийн ажилтан оролцож, 12 илтгэл
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хэлэлцүүлсэн бөгөөд дараагийн 2016 оны ээлжит зөвлөлгөөнийг Дархан-Уул аймгийн “Дарханы
дулааны цахилгаан станц” ТӨХК зохион байгуулахаар шийдвэрлэж шилжин явах цомыг
гардуулсан.
Эрчим хүчний Сайдын тушаалын дагуу УТХО-аар хэрэгжсэн дараахи барилга угсралтын
ажлууд дууссантай холбогдуулан Улсын комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллалаа. Үүнд:
 УБ хотын СХД-ийн 18-р хорооны РП-50 1 дүгээр хорооллын ХТП-5-ын дэргэд 10 кВ-ын
хуваарилах байгууламж шинээр барих
 Дорноговь аймгийн Айраг-Даланжаргалан сумын 35 кВ-ын 25,2 км цахилгаан дамжуулах
агаарын шугам, дэд станцын
 Сайдын 2015.01.10-ны өдрийн 02 тоот тушаалын дагуу УТХО-аар “М-Си-Эс” ХХК-ийн
хэрэгжүүлсэн Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн тоолуурын нэгдсэн системийн
өргөтгөлийн
угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд
ажилласан.
 УБ хотын БГД-ийн 12-р хорооны РП-49 Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6-р бичил
хороололд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж
 Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумаас Улаанхус сум хүртэлх 35 кВ-ын 25 км цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын
 Солонго хорооллын гадна цахилгаан хангамж 110/35/10 кВ-ын “Цэвэрлэх” дэд станцын 10
кВ талын өргөтгөл, 2 хос 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж, 10 кВ-ын 19,5 км цахилгаан
дамжуулах кабель шугам, 10/0,4 кВ-ын 2х630 кВа хүчин чадалтай 12 ширхэг ХТП-ын
 Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрийн районы 35/6 кВ-ын “Хараа” 2х6300 кВА дэд станц, 35 кВын хуурай салгуурын пунктын өргөтгөлийн
 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 11,12, 24, 25, 26 дугаар хорооллын гадна цахилгаан
хангамж 6/0,4 кВ-ын 2х630 кВА ХТП 15 ком, 6 кВ-ын 34,9 км кабель шугамын
 ”Налайх дүүргийн гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр
хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах (Багц 5)
 Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутагт хэрэгжүүлсэн 110 кВ-ын 53,9 км цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, 110/6 кВ-ын 2х8 МВа хүчин чадалтай дэд станцын
 Баянхонгор аймгийн Баянлиг-Шинэжинст сумын 35 кВ-ын 127,4 км ЦДАШ, “Баянлиг” 35/10
кВ-ын дэд станцын өргөтгөл, “Шинэжинст” 35/15 кВ-ын 630 кВА чадалтай дэд станц,
Шинэжинст сумын төвийн 1,3 км ЦДАШ, 160 кВА, 100 кВА чадалтай агаарын дэд станцын
барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллав.
Бусад
 Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад үзлэг зохион байгуулах тухай тушаалын төсөл
боловсруулан Эрчим хүчний сайдын 40 дүгээр тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын
2015 оны 68 дугаар тушаалаар тус тус баталгаажуулан, тушаалуудыг салбарын үйлдвэр
компаниудад хүргүүлсэн. Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдах төлөвлөгөөт үзлэгийн
хүрээнд шалгалт авах зорилгоор “Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй
ажиллагааны үндсэн дүрэм”-ээр тест боловсруулсан. Шинээр батлагдсан “Цахилгаан
байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн дөрөвдүгээр
бүлэг “Онцлог нөхцөлтэй цахилгаан байгууламжид ажил гүйцэтгэх” хэсэгт шалгалтын
тестийн 50 асуулт нийт 300 гаруй асуулт боловсруулсан.
 “Зуух, турбин шугам хоолойд ажиглалт, шалгалт хийх заавар”-ын дагуу “ДБЭХС” ХК,
“ДДЦС” ХК, “ДЦС-3” ХК, “ЭДЦС” ХК-иудад холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг хангаж
ажиллах зөвлөмж чиглэл өгөв.
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 Яамны удирдлагын 2015.03.30, 2015.04.06-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүрэг
даалгаврын дагуу “УБЦТС” ТӨХК, “АУЭХС” ТӨХК, “ББЭХС” ТӨХК-ийн шугам сүлжээнд
2015.03.27-ны өдөр орсон цас, салхи шуурганы улмаас гарсан тасралтын шалтгаан, нөхцөл
байдлыг судлан дүгнэлт гаргах хяналт шалгалтын удирдамж гарган дэд сайдад
танилцуулсан.
 Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад үзлэг зохион байгуулах тухай Эрчим хүчний сайдын
2015.02.16-ны өдрийн 40 дүгээр тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын үзлэг зохион
байгуулах тухай 2015.03.12-ны өдрийн 68 тоот тушаалын дагуу Өмнөговь, Дундговь
аймгууд, "Дэдбүтэц-Эрчимхүч" төсөлхэрэгжүүлэхнэгжийн хүрээнд хэрэгжиж буй угсралтын
ажлууд,“Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК, “Дулаан Шарынгол” ХК, “ДДЦС” ХК, “ЦДҮС” ХК-ийн
төвийн болон хангайн бүсийн салбар, “ЭДЦС” ХК, “ЭБЦТС” ХК, “Хөвсгөл эрчим хүч” ХХК,
“Хөвсгөл аймаг дахь дулааны станц, шугам сүлжээ” ТӨУҮГ-д албан томилолтоор ажиллаж
үзлэг зохион байгуулсан.
 Улаанбаатар хотод 2015.03.27, 2015.04.04-ний өдрүүдэд цас орсноос цахилгааны саатал
ихээр гарсан шалтгааныг тодруулж дүгнэлт гаргахаар тухайн өдрүүдийн цаг агаарын
мэдээг авахаар Ус цаг, уур, орчны шинжилгээний газарт 2015.04.08-ны өдөр хүргүүлсэн
албан бичгийн хариуг тус байгууллагын албан тушаалтнуудтай холбогдож гаргуулж авсан.
 Эрчим хүчний салбарт байгалийн хийн хангамж, сүлжээг хөгжүүлэхэд шаардлагатай байгаа
норм, стандарт, дүрмийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажилласан.
 2015 оны Зуны бага ачааллын үеийн аваари эсэргүүцэх дасгалыг “ДҮТ” ХХК-тай хамтран
зохион байгуулав.
 Үндэсний аудитын газраас “Газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах,
хор уршгийг арилгах бэлэн байдлыг хангах ажлын үр дүн” сэдвээр гүйцэтгэлийн аудит хийх
болсонтой холбогдуулан “УБЦТС” ХК, “ЦДҮС” ХК, “ДЦС-4” ХК-иас шаардлагатай мэдээ,
мэдээллийг гаргаж ирүүлэх тухай 2015.05.25-ны өдрийн 5/1573 тоот албан бичиг хүргүүлж,
ажлын хэсэгт зарим мэдээ, мэдээллийг гаргаж өгсөн.
 2015 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр гарсан аваарийн шалтгаан, нөхцөл байдалтай газар
дээр нь танилцаж, аваарийн дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллалаа.
Аваарийн дүгнэлтийг эцэслэн шйидвэрлэж, удирдлагад танилцсан.
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах Үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх 2 дах шатны /2015-2016 он/ төлөвлөгөөтэй танилцаж дэд хөтөлбөр
боловсруулсан.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “ДЦС-4” ХК-ийн “Зуухнуудын гаргах
үнс, утааны хийн ялгаруулалтыг бууруулах технологи нэвтрүүлэх”, Багануур хотын дулаан
хангамжийн хаалттай системд шилжүүлэх, Дархан-Уул аймгийн 2, 3 дугаар багийн цахилгаан
хангамжийн, Сонгинохайрхан дүүргийн XXIV хорооны цахилгаан хангамжийн /багц-9/, Дарханы
төмөрлөгийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөлийн, Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус
сумын 35 кВ-ын 25 км агаарын шугам, 35/10 кВ-ын 1*4000 чадалтай дэд станцын, Улаанбаатар
хотын 87 км цахилгаан кабел шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн /Багц-9/, “ДЦС-2” ХК-ийн зуух №1-д
суурилуулах үнс барих уутат филтрийн цахилгаан шүүлтүүр суурилуулах, “ДЦС-4” ХК-ийн
зуухнуудын үнс, утааны хий ялгаруулалтыг бууруулах технологи нэвтрүүлэх, Гэр хорооллын
хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан
хангамжаар хангах /Багц-15/, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Хэрх тосгоны 35/6 кВ-ын 2500 кВа
чадалтай дэд станцын зэрэг барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан Улсын комисс
ажилласны дагуу нийт 27 техникийн бичиг баримтын иж бүрдлийг шалган актад дугаар олгов.
Дүгнэлт
Тайлант хугацаанд орон нутгийн эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад хийж гүйцэтгэсэн
үзлэг, шалгалтыг орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион
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байгуулсан нь ихээхэн үр дүнтэй болсон бөгөөд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Химийн хортой аюултай бодисын
тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль болон Засгийн газрын 2009 оны 14 дүгээр тогтоол, Монгол
Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандарт, нормативын баримт бичгийг сурталчилах,
тэдгээрийн биелэлтийг хангах, ажилтныг эрүүл, аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх нөхцлийг хангахад
ихээхэн ач холбогдолтой боллоо.
Салбарын хэмжээнд үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гаргуулахгүй байхад чиглэсэн үйл
ажиллагаа, тухайлбал ХАБЭА-н менежментийн системийг нэвтрүүлж, ажлын байрны эрсдлийн
үнэлгээг хийж хэвших, осол дөхсөн тохиолдлыг судлан бүртгэхэд ихээхэн анхаарч ажиллаж
байгаа бөгөөд нэгэнт гарсан ослыг нуун дарагдуулах явдалтай хатуу тэмцэж байна.
Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичигт тус салбарт ажиллагсдын
мэдлэг, боловсрол, чадавхийг дээшлүүлэх, сургалтын материаллаг баазыг сайжруулах, тогтвор
суурьшилтай ажиллах асуудлыг тусган хэрэгжилтийг хангах, мэргэжил, мэргэшлийн зэрэг олгох
журмыг шинэчлэх шаардлагатай байна.
Д.3. Холбогдох хуулийн дагуу дотоодын хяналт, шалгалт,
дотоод аудит хийж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах гол зорилтын хүрээнд:
ҮАГ-ын шалгалтаар ирсэн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллав. ҮАГ-аас Монгол Улсын
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Монгол Улсын эдийн засаг,
нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд хийж байгаа аудитын шалгалтад 2014 оны үндсэн
чиглэл болон мөрийн хөтөлбөрийн тайлангийн талаар судалгаа гаргаж өгөв. Мөн үндсэн чиглэл
болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зарим
асуудлаар нэмэлт тодруулга, тайлбар хийв.
Эрчим хүчний Сайдын 2015 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 46 дугаар тушаалаар “Төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх дотоод аудитын хороо”-г шинэчлэн байгуулсан. Төрийн нарийн
бичгийн даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 59 дугаар тушаалаар Дотоод аудитын
хорооны гишүүд, хорооны нарийн бичгийн дарга нарт олгох урамшуулалын хэмжээг тогтоосон.
1. Эрчим хүчний Сайдын багцын 2015 оны төсвийн урсгал зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэл,
хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, татаас, санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа, гадаадын
зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл болон концессийн гэрээгээр хэрэгжүүлж буй төсөл
арга хэмжээний санхүүгийн үйл ажиллагаа, дотоод хяналтын хэрэгжилтэд дотоод аудитыг
хийж гүйцэтгэсэнталаархи аудитын тайланг удирдлагад танилцуулан СХОГ-т хүргүүлсэн.
2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх дотоод аудитын хороо”-ны 2015.03.27-ны
өдрийн хурлаар “ЭДЦС” ХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын
тайланг хэлэлцүүлэн шийдвэрүүлж, тус компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад аудитын
хорооны тогтоолоор өгөгдсөн зөвлөмжийг хүргүүлэн биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна.
3. “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн 2013, 2014 оны санхүү, эдийн засаг, үйлдвэрлэл,
удирдлагын үйл ажиллаанд хийсэн ТӨХ-ны ажлын хэсгийн шалгалтын тайланг авч манай
газраас хийсэн аудитын дүгнэлттэй тулган зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллаа.
4. “Эрдэнэ булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн Өвөрхангай аймаг дахь салбарт
өргөдөл гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж тайланг боловсруулан удирдлагад
танилцуулав.
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5. Эрчим хүчний сайдын 51, 100, 151 дүгээр тушаалуудаар“Цахилгаан дамжуулах үндэсний
сүлжээ” ТӨХК-ийн 2013-2014 оныг хамруулан, “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн
2014 оныг, “Алтай-Улиастайн Эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн 2014 оныг тус тус
хамруулан нийт 3 ТӨХКомпаниудын санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт их
засварын ажлын гүйцэтгэл, худалдан авалтын ажиллагаан, дотоод хяналтын хэрэгжилтэд
аудитыг хийж гүйцэтгэсэн талаархи аудитын тайланг Дотоод аудитаар хэлэлцүүлэн
батлуулж, зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
6. Сангийн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн удирдамжаар “2014 онд улсын
төсвөөр санхүүжигдсэн хөрөнгө оруулалтын хяналтын зардлын төсвийн зориулалт,
зарцуулалт, үлдэгдэл болон үр дүн”-д дотоод аудитыг “Эрчим хүчний хөгжлийн төв”
ТӨААТҮГ-ыг хамруулан Сангийн яамны ТХЭУГ-ын мэргэжилтэн П.Оюунтуяатай хамтран
дотоод аудитыг гүйцэтгэн, тайлан зөвлөмжийг “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-т
хүргүүлэн, зөвлөмжийг хэрэгжилтийг хянасан.
7. Салбарын үйлдвэр, компаниудын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд
хийсэн аудитын дүн, зөвлөмж, албан шаардлагын хэрэгжилтийн биелэлтийг цахим хаягаар
хүлээн авч нэгтгэн, эрсдлийн үнэлгээг гаргаж ХШҮДАГ-ын даргад тайлагнасан.
8. Дотоод аудитын хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж дотоод аудитын дүрмийн дагуу
улиралд нэг удаа хуралдуулж, дотоод аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
мөнТӨХК-иудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайланг хэлэлцэн
зөвлөмжүүдийг батлан ажилласан.
Өргөдөл гомдлын чиглэлээр:
“ДДС” ТӨХК-ийн нэр бүхий ажилчдаас ирүүлсэн тухайн компанийн удирдлагатай
холбоотой өргөдөл гомдол,“ЭБЦТС” ТӨХК-ийн Өвөрхангай салбарын ажилчдаас
ирсэнмөн“Полисан” ХХК-иас ирүүлсэн уурын зуухны ашиглалт, тусгай зөвшөөрөл, цалин
хөлстэй холбоотой зэрэг нийт 4 өргөдөл гомдлын мөрөөр хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн
хариуг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.
Сургалт семинар зохион байгуулах болон бусад чиглэлээр:
Сангийн яамнаас 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11-1/7173 дугаар албан тоотоор Шилэн
дансны хуулийг хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах тухай мэдэгдлийг үндэслэн СХОГаас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдсанаас гадна, ХШҮДАГ-аас 2015 оны эхний 3 дугаар
улирлаар хийсэн дотоод аудитын ажлын тайланг танилцуулан, аудитаар гарсан зөрчил дутагдал,
түүнийг арилгах талаар өгсөн зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах талаар ҮАГ, ТӨХ, СЯ-аас
оролцсон мэргэжилтэн нараас мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмжийг хүлээн авч,чөлөөт ярилцлагыг зохион
байгуулсан.
Сангийн яам болон Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-тай хамтран
хэрэгжүүлж буй “Дотоод аудитын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл-2”-ийн хүрээнд зохион байгуулсан
сургалтад хамрагдсан.
Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн болон санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын
байцаагчийн дүрэм батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулж,
удирдлагад танилцуулан 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн а/347 тоот албан бичгээр
Сангийн яаманд хүргүүлэв.
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Салбарын үйлдвэр, компаниудын санхүүгийн эрсдэлийг тооцох, дотоод аудитын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг боловсруулах асуудлын хүрээнд Сангийн яаманд хэрэгжиж буй Японы “Жайка” олон
улсын байгууллагын төслийн зөвлөхтэй хамтран ажилласан.
Сангийн яам, JICA төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа дотоод аудитын хуулийн төслийн хүрээнд
хийгдэж байгаа асуулга, тодруулгад салбарын хэмжээний санал, тодруулгыг хүргээлж ажиллалаа.
Сангийн яамнаас дотоод аудитор болон мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор зохион
байгуулж байгаа “Дотоод аудитын тусгайлсан” сургалтад газрын дарга Л.Батсайхан, мэргэжилтэн
Д.Баяраа, Д.Мөнхжаргал, Ж.Саруул нар 2015.03.31-04.01-ний өдрүүдэд оролцож байна.
Д.4.Статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх,
хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах гол зорилтын хүрээнд

2015 оны эхний 11 сарын өссөн дүнгээр нийтдээ 557.77 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн
байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийн өссөн дүн болох 465,72 тэрбум төгрөгтэй харьцуулвал
23,63%-аар нэмэгдсэн. 2015 оны 11 дүгээр сард эрчим хүчний борлуулалтын орлого 66.98 тэрбум
төгрөг болж өнгөрсөн 10 дугаар сартай харьцуулвал даруй 7.57 тэрбум төгрөгөөр өсчээ. 2014 оны
мөн үед 50,37 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлогтой байсан бол энэ оны 10 сард 16,61
тэрбумаар нэмэгдэж 66,98 тэрбум төгрөг болсон байна.
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2015 оны эхний 11 сарын өссөн дүнгээр нийтдээ 6,359,264 Гкал дулааны үйдвэрлэжээ. Энэ
нь өнгөрсөн оны мөн үеийн 6,023,826 Гкаллтай харьцуулвал 5,56%-аар нэмэгдсэн байна. Дулааны
үйлдвэрлэл өнгөрсөн 10 дугаар сард 622,801 Гкал байсан бол 11 дүгээр сард 307,479 Гкал-аар
нэмэгдэж 930,280 Гкал болжээ. 2014 оны мөн үед 893,259 Гкал дулаан үйлдвэрлэж байсан бол
энэ оны 11 дүгээр сард 37,021 Гкал-аар нэмэгдэж 930,280 Гкал дулаан үйлдвэрлэжээ.

2015 оны эхний 11 сарын өссөн дүнгээр нийтдээ 4,285,862 м.кВтц цахилгаан үйлдвэрлэжээ.
Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийн өссөн дүн болох 4,132,312 м.кВтц-тай харьцуулвал 3,71%-аар
нэмэгдсэн байна. Цахилгаан үйлдвэрлэл өнгөрсөн 10 дугаар сард 421,860 м.кВтц байсан бол
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11 дүгээр сард 36,135 м.кВтц-аар нэмэгдэж 457,995 м.кВтц болжээ. 2014 оны мөн үед 440,926
м.кВтц цахилгаан үйлдвэрлэж байсан бол энэ оны 11 дүгээр сард 17,069 м.кВтц-аар нэмэгдэж,
457,995м.кВтц цахилгаан үйлдвэрлэжээ.
ТАВ. АЖЛЫН ХЭСЭГ, ДОТООД АЖИЛ БОЛОН БУСАД
 Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 64 дүгээр тушаалд заасны дагуу
нийтийн биеийн тамир, спортыг дэмжих Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Эрчим
хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын ажилтан,
албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан спортын олон төрөлт наадмын ажлын хэсэгт орж
ажилласан.
 Эрчимхүчнийзасваругсралтынтусгайзөвшөөрөлолгох комиссын 2015.03. 04–ны өдрийн хурлаар
102 хүсэлтийгхянажшийдвэрлэхэдажиллав. Комисст ахлах мэргэжилтэн Х.Авирмэд,
мэргэжилтэн Ч.Мөнхпүрэв нар ажиллав.
 Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох комисст ахлах мэргэжилтэн Б.Туяа, П.Даваадорж нар
ажиллаж байна. Комиссын 2015.03.25-ны өдрийн хурлаар 2014 онд техникийн нөхцөл олгосон
тайланг авч хэлэлцлээ.
 Газрын 2015 оны 3 дугаар сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг газрын даргаар
хянуулан ТНБД-аар батлуулж, өрөөнүүдэд хувилж тараав.
 Газрын 2015 оны 3 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулж, газрын
даргаар хянуулан ТЗУГ-т хүргүүлэв.
 Газрын төрийн албан хаагчдын 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг боловсруулах ажлын
хүрээнд хүн тус бүрээс саналыг нь авч, зөрж амрахаар зохицуулалт хийж, ТЗУГ-т саналаа
хүргүүлэв.
 Хууль зүйн яамнаас зохион байгуулсан “Хууль, тогтоомжийн төсөл, захиргааны акт
боловсруулах тухай” сэдэвт сургалтад бүх мэргэжилтнүүд оролцсон.
 ТЗУГ-аас зохион байгуулсан ”Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдэээллийн тухай” хичээл,
дадлага, сургуулилтад газрын бүх мэргэжилтнүүд оролцсон.
 ЗГХЭГ, ASU DISCOVERY компаниас хамтран хэрэгжүүлж буйЗасгийн газрын мэдээллийн
нэгдсэн системийн талаарх уулзалтад мэргэжилтэн Б.Ариундэлгэр оролцов.
 Дэлхийн банкны техник туслалцааны хөрөнгөөр Сангийн яам нь “Хөгжлийн албан ёсны
тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх систем нэвтрүүлэх
төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байна. Уг төслөөс зохион байгуулсан “Засгийн газрын гадаад зээл,
тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтэд хийх үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
чадавхийг дээшлүүлэх”
2 өдрийн сургалтад газрын дарга Л.Батсайхан, мэргэжилтэн
Б.Алтантунгалаг нар хамрагдлаа. Сургалтын хүрээнд Хяналт шинжилгээ үнэлгээний үндсэн
ойлголтууд; Суурь нөхцөлийг тодорхойлох, мэдээлэл цуглуулах аргууд; Үнэлгээ ба үр нөлөө;
Тайлан бэлтгэх, үр дүнг түгээх аргууд; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний Удирдлагын мэдээллийн
систем (MIS)-ийн ашиглалт зэрэг сэдвүүд орсон болно.
 Үндэсний статистикийн хороо, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран
хэрэгжүүлж буй “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх” МОН/13/201 төслийн
хүрээнд Сангийн яамтай хамтран зохион байгуулсан “Орон нутгийн статистикийн үзүүлэлт,
тэдгээрийг бодлого төлөвлөлтөд ашиглах нь” сэдэвт сургалтад мэргэжилтэн Б.Баясгалан
оролцлоо.
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 Дэлхийнбанк, ОБЕГ-аасзохионбайгуулсан “Эрсдэлийгтодорхойлж, дүншинжилгээхийхнь” сэдэвт
сургалтад ахлах мэргэжилтэн Х.Авирмэд, Х.Бекболат нар 4хоногхамрагдав.
 Сангийн яамнаас дотоод аудитор болон мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор зохион
байгуулж байгаа “Дотоод аудитын тусгайлсан” сургалтад газрын дарга Л.Батсайхан,
мэргэжилтэн Д.Баяраа, Д.Мөнхжаргал, Ж.Саруул нар 2015.03.31-04.01-ний өдрүүдэд оролцож
байна.
 Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 54 дүгээр тушаалын хүрээнд “ЦДҮС” ТӨХК-ийн үндсэн болон
санхүүгийн үйл ажиллагааны 2014 оны гүйцэтгэл, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөлд шинжилгээ
судалгааг хийж дуусган тайланг бэлтгэж байна.
 Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 51 дүгээр тушаалаар баталсан
удирдамжийн дагуу “ЦДҮС” ТӨХК-ийн 2013-2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, худалдан авах
ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт их засварын ажлын гүйцэтгэл, дотоод хяналтын хэрэгжилтэд
санхүүгийн дотоод аудитыг хийж аудитын тайлангийн төслийг шалгагдагч байгууллагад
хүргүүлж санал авах, улмаар ХШҮДАГ-ын даргад танилцуулахад бэлэн болгосон.
 Салбарын үйлдвэр компаниудийн дотоод хяналтын нэгжийн бүтэц, дотоод хяналтын
ажилтнуудын судалгааг гаргаж санхүүгийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх талаарх журамд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулан дүгнэлт гаргаж газрын даргад
танилцуулахаар бэлтгэж байна.
 Дотоод аудитын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах талаар аудитын
төлөвлөлтийн ажлыг эхэлж байна.
 “ДДС” ТӨХК-ийн удирдлагатай холбоотой асуудлаар дүгнэлт гаргаж газрын даргад
танилцуулахад бэлтгэсэн.
 “ХХХ” компанийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх удирдамжийн төсөл боловсруулж байна.
“ХХХ” компани, газарт санхүүгийн аудит хийх тухай Сайдын тушаалын төсөл, удирамжийг бэлэн
болгосон.
 2015 оны 04 дүгээр сарын үйлдвэрлэлт, борлуулалтын мэдээг салбарын үйлдвэр компаниудаас
хүлээн авч, боловсруулан Үндэсний статистикийн хороонд цахим хэлбэрээр хүргүүлэв. Эрчим
хүчний салбарын 2015 оны 04 дүгээр сарын үйлдвэрлэлт, борлуулалтын мэдээг яамны цахим
хуудсанд байршуулсан
 Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулан ТЗУГ-т хүргүүлэв.
 Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Шударга Монгол хүний 7 дадал” сэдэвт лекцэнд
суулаа.
 Төрийн албан хаагчийн 2014 оны Хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг
газрын бүх албан хаагчид хуульд заасан хугацаанд нь гаргаж, Эрх бүхий албан тушаалтанд
тайлагнав.
 Газрын төрийн албан хаагчид газрын дарга-менежертэй 2015 онд байгуулах Үр дүнгийн гэрээг
байгуулан, 2015 оны эхний хагас жилээр тайлагнаж дүгнүүлэв.
 ХШҮДАГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг нэгтгэн боловсруулж, ТНБД-аар
батлуулаан мөрдөж ажиллав. Төлөвлөгөөний биелэлтийг 2015 оны эхний хагас жилийн
байдлаар гаргаж, тайлагнав.
 2015 онд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран ажиллах гэрээ, төлөвлөгөөг ТНБДаар батлуулсан.
 Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хуралдаан болон Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвлөлийн
хурлаар 2015 онд тус газраас хэлэлцүүлэх асуудлын саналыг боловсруулж, ТЗУГ-т хүргүүлэв.
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 Газрын төрийн албан хаагчдын зэрэг дэв, нэмэгдлийн судалгааг гаргаж газрын даргад
танилцуулан, зэрэг дэв шинээр олгуулах, ахиулах, цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх саналыг
яамны төрийн албаны салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр ТЗУГ-т хүргүүлэв.
 Дэлхийн банк, ОБЕГ-аас зохион байгуулсан “Гамшгийн эрсдлийг бууруулах, даван туулах
чадавхийг бэхжүүлэх” сэдэвт4 хоногийн сургалтад ахлах мэргэжилтэн Х.Авирмэд хамрагдав.
 Салбарын үйлдвэр, компаниудын дотоод хяналтын нэгжүүдийн бүтэц зохион байгуулалт,
боловсон хүчин, аудитын ажлын тайлан, үр дүнгийн талаарх авсан судалгааг нэгтгэн газрын
даргад танилцуулсан.
 ХШҮДАГ нь жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөн суурилж сар бүрийн төлөвлөгөөг
боловсруулан, ТНБД-аар батлуулан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний биелэлт, үйл ажиллагааны
тайланг боловсруулж, ТЗУГ-т хүргүүлэн ажиллав.
 МХЕГ-аас барилгын салбарт хийсэн хяналт, шалгалтын хүрээнд МХЕГ -ын даргын
зөвлөлийн хуралд мэргэжилтэн Г.Мөнхцоодол оролцсон.
 Сангийн яам, ЗГХЭГ-аас зохион байгуулж байгаа “Төрийн сангийн удирдах ажилтны зөвлөлгөө”нд оролцсон.
 “Хүнс-Эвсэл” ТББ-аас ирүүлсэн “МУ-ын хөгжлийн албан ёсны зээл тусламжийн бодлого,
хөтөлбөр, төслийн мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгох, үр дүнг тооцох” зорилгоор хамтран
ажиллах тухай албан бичигт хариу хүргүүлсэн. /2015.05.15 №5/1505/
 Үндэсний статистикийн хорооноос зохион байгуулсан “Ногоон эдийн засгийн үзүүлэлт” сэдэвт
хэлэлцүүлэгт статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн оролцов.
 Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албанаас эрчим хүчний салбарын үйлдвэр
компаниудын үйл ажиллагаатай танилцах ажлын хэсгийг холбогдох мэдээ мэдээллээр хангах,
дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий яамны ажлын хэсгийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 05
дугаар сарын 29-ний өдрийн 135 тоот тушаалаар байгуулан холбогдох мэдээ, мэдээллийг
гаргаж өгөв.
 Онцгой байдлын ерөнхий газраас ирүүлсэн 2015 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/1680 тоот
албан бичгийн дагуу уулзалт, хэлэлцүүлэгт оролцсон.
 Үндэсний статистикийн хороо, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас
зохион байгуулсан Ногоон хөгжлийн бодлого сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцлоо.
 “ДЦС-3” ТӨХК дээр зохион байгуулагдсан “ДЦС-ын шинэчлэл” зөвлөгөөнд оролцов.
 Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн,
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төвийн 7 хоногийн ажлын мэдээг нэгтгэн боловсруулж, 2015
онд нийт 45 удаагийн брошур хэвлэн, яамны удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллав.
Төрийн захиргааны удирдлагын газар:
Хүний нөөц, сургалтын чиг үүргийн хүрээнд:
2015 онд хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалтыг
гаргаж холбогдох тайлангийн хамт Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн. Мөн яамны албан
хаагчдын 2015 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цаасан хэлбэрээр авч цахимаар
баталгаажуулсан.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын 2.1.10, 5.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Тус яамны
дэргэдэх Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан, ёс зүйн зөрчлийн болон өргөдөл, гомдол,
маргааны 2014 оны тайлан мэдээг хавсралтаар Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.
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Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.3, 37.4 дэх заалтууд, Төрийн албаны
зөвлөлийн 2004 оны 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн тоо бүртгэл хөтлөх
журам”-ын 13-т заасны дагуу тус яамны төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2014
оны тайланг Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системийн программд /ХНУМСП/ бүрэн
тусгаж, хавсралтаар Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.
Хөдөлмөрийн яаманд 23 ТӨХК-иуд мөн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн
хэвшлийн компаниудын ажиллах хүчний судалгааг Төрийн нарийн бичгийн даргын албан тоотоор
хүргүүлсэн.
“Эрчим хүчний салбарын хамтын 2015-2016 оны хамтын /тариф/-ын хэлэлцээр” байгуулах
төрийн захиргааны төв байгууллагыг төлөөлөх төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнийг Эрчим хүчний
сайдын тушаалаар баталгаажуулж, тушаалыг холбогдох эздэд нь хүргүүлсэн.
ЭХХТ-тэй хамтарч салбарын ахмадуудаа хүлээн авах Сар шинийн ажлыг зохион байгуулж,
яамны удирдлагуудыг оролцуулсан.
“Төрийн Гэрэгэ” шагналд нэр дэвшсэн ДЦС-4 ТӨХК-ийн 123 Мвт-ын өргөтгөлийг бүтээн
байгуулахад онцгой хувь нэмэр оруулсан хүмүүсийн шагналын материалыг Ерөнхийлөгчийн
тамгын газарт хүргүүлж шагнагдсан.
ЭХИС дээр явагдсан төсөвчний анхан шатны сургалтанд хамрагдсан 20 хүнд
батламжилсан гэрчилгээ олгох Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын төсөл боловсруулж
баталгаажуулсан.
ХШҮДАГ-т мэргэжилтнээр Д.Мөнхжаргалыг томилуулах ТНБД-ын тушаалын төсөл
боловсруулж баталгаажуулсан.
БХЗГ-ын мэргэжилтэн С.Пүрэвдаш нь Австрали улсын магистрын сургалтад 2 жилийн
хугацаагаар явж байгаа тул төрийн албанаас түр чөлөөлөх Төрийн нарийн бичгийн даргын
тушаалын төсөл боловсруулж баталгаажуулсан.
Яамны албан хаагчдын 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг батлуулах саналыг
холбогдох газруудаас авч Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар бүх албан хаагчдын ээлжийн
амралтыг биеээр эдлүүлсэн.
Төрийн албан хаагчдын зэрэг, дэвийн асуудлыг нэгтгэн бэлтгэж ТАСЗ-д оруулж бэлэн
болсон.
Яамны дэргэдэх ТАСЗ-ийн хурлыг хуралдуулж, Төрийн албан хаагчдын зэрэг дэв,
цалингийн шатлал ахиулах, ахлах мэргэжилтэн болгох болон бусад өргөдлүүдийг хэлэлцэн
шийдвэрлэсэн.
Эрчим хүчний салбарын 2015-2016 оны хамт /тариф/-ын хэлэлцээрийг ЭХЯ, ЭХГГУУ-айн
ҮЭ-ийн холбоо, ЭХ-ний ассоциацитай хамтарсан 3 талт хэлэлцээрийн гарын үсэг зурах ёслолын
ажиллагааг 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр хэвлэл мэдээллийнхнийг оролцуулан зохион байгуулсан.
Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсч, хөгжсний 93 жилийн ойг угтан эрчим хүчний
салбарын үйлдвэр, компаниуд болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын
дунд уламжлал болгон явагддаг спортын олон төрөлт наадмыг зохион байгуулах 2015 оны ажлын
хэсгийг бүрэлдэхүүнийг байгуулах сайдын тушаалын төслийг боловсруулсан.
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“Цаасан болон цахим сууртай төрийн нууцыг хадгалж, хамгаалах” чиглэлийн сургалтыг
Тагнуулын ерөнхий газрын холбогдох хүмүүсээр сургалтыг хийлгүүлсэн.
2015 оны 10 дугаар сарын 05-наас 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Эрчим хүчний
тогтвортой хөгжлийн олон улсын төв”-өөс зохион байгуулж буй сургалтанд тус яамны
мэргэжилтнийг оролцуулсан.
Төрийн албаны зөвлөлийн 662 тоот албан бичгийн дагуу БНСУ-ын Хөдөлмөрийн яамны
харьяа “Аж үйлдвэр, хүний нөөцийн агентлаг”-аас 2015 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 06
дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдах “Удирдлагын түвшний хүний нөөцийн
сургалт”-д тус яамны хоёр мэргэжилтнийг сургалтанд оролцуулсан.
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны 3/921 албан тоотын дагуу 2015 оны 05
дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Залуучуудын хөгжил, оролцоо” Үндэсний
чуулганд тус яамны хоёр мэргэжилтэн оролцсон.
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгогдох “Үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд шагналТөрийн гэрэгэ” шагналд 3 байгууллагын материалыг бэлтгэж хүргүүлсэн. /Дулааны 4 дүгээр
цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 120 мВт-аар өргөтгөх төслийн ажил, Дулааны 3
дугаар цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 50 мВт-аар өргөтгөх төслийн ажил, Амгалан
дулааны станцын гүйцэтгэлийн ажил/
“Blue Sky”-д 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдсан “Мега төсөл”-ийн форумд
ТЗУГ-ын дарга Н.Бат-Эрдэнэ, СБТГ-ын дарга П.Товуудорж нар оролцсон.
ТЗУГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Баянжаргал 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Авлигатай тэмцэх
газарт “ЭБАТ”-ын сургалт, семинарт оролцсон.
Төрийн албаны зөвлөлд 1995-2015 оны ажиллагсад болон салбар зөвлөлийн дарга, нарийн
бичгийн даргаар ажиллаж байсан албан хаагчдын судалгааг гаргаж хүргүүлсэн.
Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл дээр газрын болон яамны
нийт албан хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг явуулсан.
Салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэжлийн зэрэг олгох зөвлөлийн хурлыг хуралдуулж, мэргэшсэн
инженерийн сургалтад цахилгааны чиглэлээр 50, дулааны чиглэлээр 25 инженерийг сургахаар
шийдвэрлэсэн.
“Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримт бичгийн стандарт, үндсэн
ойлголтууд” чиглэлээр ТЗУГ-ын мэргэжилтнүүдэд танилцуулах илтгэл бэлтгэсэн.
СХОГ-ын 1, БХЗГ-ын 1 нийт 2 төрийн албан хаагчийн хүүхэд асрах чөлөөг дуусгаж, албан
тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг
боловсруулж батлуулсан.
Яамны нийт албан хаагчдаас нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамрагдах санаалыг авч нэгтгэн нийт
65 хүнд нүүрс олгосон.
2015 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн
гаргуулах ажлын бэлтгэлийг хангах чиглэлээр хоёр төрлийн судалгааг Эрчим хүчний салбарын 10
байгууллага болох “ЭХХТ”, “СЭХҮТ”, “ЭХЭЗХ”, “ЦДҮС” ТӨХК, “УБЦТС” ТӨХК, “УБДС” ТӨХК, “ДҮТ”
ХХК, “ДЦС-4” ТӨХК, “ДЦС-3” ТӨХК, “ДЦС-2” ТӨХК-уудад судалгааг гаргуулж авсан.
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Эрчим хүчний яамны 2015 оны Авлигтай тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
биелэлтийг гаргаж албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлсэн.
2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр УИХ-ын Тамгын газар, ЗГХЭГ, ХЗЯ болон “Иргэдийн
оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь төсөл”-ийн нэгж хамтран зохион байгуулсан
“Хууль тогтоомжийн тухай, захиргааны ерөнхий хуулийн танилцуулах сургалт”-нд газрын дарга
Н.Бат-Эрдэнэ, хоёр мэргэжилтний хамтаар оролцсон.
“Ажилтай орлоготой Монгол хүн” хөтөлбөрийн 2015 оны биелэлтийг Хүн амын хөгжил,
нийгмийн хамгааллын яаманд хүргүүлэхээр холбогдох байгууллагуудаас мэдээллийг нэгтгэн авч
байна.
МУ-ын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн
188 дугаар зарлигаар Төрийн одон медалиар шагнагдсан хүмүүсийн шагналыг Ерөнхийлөгчийн
тамгын газраас авчирч салбарын зарим байгууллагуудад тараасан.
Эрчим хүчний салбарын ажиллагсдыг Засгийн газрын шагнал “Эрчим хүчний тэргүүний
ажилтан”, “Яамны жуух бичиг”-аар шагнаж урамшуулах Эрчим хүчний сайдын №38, №75, №93,
№97, №110, №126, №180 дугаар шагналын тушаалуудыг боловсруулж батлуулсан. Бүх шагналыг
олгож дууссан ба 2016 оны “Шинэ жилийн баяр”-аар олгогдох шагналтай холбогдуулан ЗГХҮ-т
150ш “Жуух бичиг”-ийн захиалгыг өгсөн. Мөн 2014-2015 оны нийт шагнагдсан шагналын судалгааг
гаргасан. Үүнд: 2014
“ЭХТА”-аар - 658,
“Жуух бичиг”-ээр - 230
2015
“ЭХТА”-аар - 886,
“Жуух бичиг”-ээр - 475
Яамны нийт албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг хагас бүтэн жилээр дүгнэж 30-40%
урамшууллыг Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын дагуу олгосон.
Эрчим хүчний яамны 2015 оны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г Эрчим
хүчний сайдын 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 41 дүгээр тушаалаар батлуулсан.
Эрчим хүчний яамны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээ 2015 оны 01 дүгээр сард
ирсэн албан тоотод ЭХЯ нь 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 84%-ийн үнэлгээтэй гарсан нь
30,2%-иар /хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн биелэлт сайжирсан/ дээшилсэн гэж дүгнэгдсэн.
Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2014 оны тайланг цахимаар гаргаж 2015 оны 01 дүгээр сарын 15ны дотор Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. Мөн төрийн албан хаагчдын хувийн хэргийг
шинэчлэн баяжуулсан бөгөөд 2015 оны тайланг программд шивж оруулсан.
2015 оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор бүх төрийн албан хаагчдаас 2014 оны ашиг
сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргуулж тайланг 03 дугаар сарын 01-ний дотор
АТГ-т хүргүүлсэн. 2015 оны мэдүүлэг гаргах ажил 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлнэ.
2015 онд албан тушаалд шинээр томилогдсон Н.Бат-Эрдэнэ, Б.Ганхөлөг, Э.Солонгоо,
Э.Мөнхтөр, Д.Мөнхжаргал, Д.Ганзориг, Э.Мөнхбилэг нарын ашиг сонирхлын урьдчилсан
мэдүүлгийг гаргуулж, АТГ-аас дүгнэлтийг хүлээн авч дүгнэлтийн дагуу албан тушаалд томилсон.
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Ёс зүйн хороог хууль тогтоомжид нийцүүлэн дарга, нарийн бичгийн дарга, 4 гишүүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр 2015 оны 03 дугаар сарын 25-нд Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Төрийн
албаны салбар зөвлөлийн 01 тоот тогтоолоор байгуулсан. Ёс зүйн хорооны 2015 онд гүйцэтгэх
ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Төрийн
албаны салбар зөвлөлийн даргаар батлуулсан.Ёс зүйн хорооны 2015 онд гүйцэтгэх ажлын
төлөвлөгөөг батлуулж, 2015 оны 7 сарын 10-ны дотор тайлангаа бичиж Төрийн албаны зөвлөлд
хүргүүлсэн.
Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, ажлын бүтээмжийг нэмэгдэх хүрээнд
гадаад, дотоодын тэтгэлэгт сургалтад хамруулж байна. 2015 оны байдлаар БХЗГ-ын СЭХХ-ийн
мэргэжилтэн С.Пүрэвдашийг Австрали улсын их сургуульд тэтгэлэгээр урт хугацааны суралтанд
явуулсан. ТЗУГ-ын орлогч дарга Д.Баянжаргал, мэргэжилтэн Б.Түмэнжаргал, А.Отгонбаяр, ТНБДын туслах С.Ариунбулган нарыг ХБНГУ-д богино хугацааны сургалтанд хамруулсан. Мөн СХОГ-ын
орлогч дарга Б.Сандуйжав, ахлах мэргэжилтэн П.Жаргалсайхан, мэргэжилтэн Ж.Жанарбаатар,
СБТГ-ын мэргэжилтэн Д.Оюун нарыг Канад улсын Онтарио мужид богино хугацааны сургалтад
хамрагдсан. “Эрчим хүчний салбарын хууль, эрх зүйн орчин” сэдэвт сургалтыг Дэлхийн банктай
хамтран зохион байгуулсан ба тус сургалтад салбарын болон яамны 100 гаруй албан хаагчид
хамрагдсан.
Дотоод зохион байгуулалтын ажлын чиг үүргийн хүрээнд:
Эрчим хүчний яамны 2015 оны бүх саруудын үйл ажиллагааны тайлан мэдээг сар бүрийн
05-ны дотор албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Даваа гараг бүрийн шуурхайг зохион байгуулж тэмдэглэл хөтлөн, хуралдаанаас өгөгдсөн
үүрэг даалгаврыг холбогдох газруудад хүргүүлж биелэлтийг нь гарган, Баасан гарагт Сайд,
Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулж байна. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 32 удаа
хуралдсан ба нийт 416 үүрэг даалгавар өгөгдсөнөөс бүрэн биелэсэн 385 хэрэгжих шатандаа
буюу байнгын хяналтанд 31, огт хэрэгжээгүй үүрэг даалгавар байхгүй. Нийт биелэлт 92,5 %.
Дээд газраас эрчим хүчний салбарын талаар гарч хэрэгжүүлэхээр ирүүлсэн тогтоол,
шийдвэрүүдийг удирдлагад танилцуулж холбогдох газарт хэвлэн тарааж цаг хугацаанд нь
танилцуулах ажлыг тогтмол хийж байна. ЭХЯ-ны хяналтад буй Эрх зүйн актын хэрэгжилтийг 2015
оны эхний хагас жилийн байдлаар биелэлтийг нэгтгэн ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. Жилийн байдлаар
Монгол Улсын хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж, хуралдааны тэмдэглэл, Улсын
Их Хурал, Засгийн газрын нийт 113 шийдвэрийн 175 заалт 90,7 хувийн биелэлттэй урьдчилсан
байдлаар гараадл байна.
Мөн газар, хэлтсүүдийн 7 хоногийн ажлын мэдээ тайланг нэгтгэж удирдлагуудад
танилцуулж, ажлын цагийн ирц тасралтыг хурууны хээгээр бүртгэх системд оруулсны дагуу
ажилтан нэг бүр дээр цаг ашиглалтанд хяналт тавьж цагийн балансыг баталгаажуулан гаргаж,
СХОГ-т хүргүүлэн үндсэн цалинг олгуулсан.
Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 2015 онд хэлэлцэх төлөвлөгөөг ЭХС-ын
2015 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 19 тоот тушаалаар батлуулсан. Уг төлөвлөгөөнд 13
асуудал хэлэлцүүлэхээр төлөвлөснөөс 1 асуудал хугацаа хойшилж 14 асуудал хэлэлцэж шийдвэр
гарч төлөвлөгөөний биелэлт 95 хувьтай байна.
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Тус яаманд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас тайлант хугацаанд ирүүлсэн өргөдөл,
гомдол түүний шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж хагас жилийн байдлаар мэдээ тайланг
гаргаж Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн, жилийн эцсийн
байдлаар 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн албан тоотоор Засгийн газрын хэрэг эрхлэх
газарт хүргүүлж ажилласан.
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаатай
холбогдуулан ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг
хяналтанд авч хэрэгжүүлж ажилласан. Өргөдөл гомдлын тайлан мэдээг I,II, III улирал байдлаар
гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн болно. 2015 жилийн эцсийн байдлаар нийт 255 өргөдөл гомдол
ирснээс шийдвэрлэж хариуг өгсөн 235, хугацаа болоогүй буюу шийдвэрлэх шатандаа судлагдаж
байгаа 20 байгаа бөгөөд хэрэгжилтийн 92,15 хувьтай байна.
Үүнийг зонхилж байгаа байдлаар ангилж үзвэл:
1. Хүсэлт – 197, 2.
2.Гомдол – 273.
3.Санал
–
3
4. Мэдээлэл –
1






Үүнээс зонхилж буй:
Ажилд орох, гарах, чөлөө хүсэх тухай төрийн албан хаагчтай холбоотой нийгмийн
асуудлаар – 68 /26,05%/
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар – 38 /14,56%/
Түлш эрчим хүчний үйлдвэрлэлттэй холбоотой асуудлаар - 58 /22,22%/
Мөнгөн тусламж дэмжлэг хүсэх тухай -11 /4,21%/
Орон сууцтай хобогдсон хүсэлт -15 /5,75%/

Яамны хурлын зааланд зохион байгуулагдах хурал, семинар, уулзалтыг газар болон
харьяа холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн хурлын удирдамжийг үндэслэн зохион байгуулан
ажиллаж байна. Мэдээллийн танхимд газруудаас ирүүлсэн хурлын удирдамж, төлөвлөгөөний
захиалгыг авч бүртгэн хуваарийн дагуу нийт 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 252 хурлыг
хурлын зааланд хуваарийн дагуу оруулсан.
Яамны удирдлагуудын
гадаадын зочид, төлөөлөгчидтэй хийх уулзалтыг яамны
хүндэтгэлийн өрөөнд хуваарийн дагуу хурал, уулзалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна.
Одоогоор нийт 77 үйл ажиллагаа тус өрөөнд зохион байгуулагдсан.
Эрчим хүчний яамнаас 2015 онд харъяа байгууллага иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн
авах, шийдвэрлэх , хариу өгөх ажиллагааг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол Улсын хууль, бусад хууль тогтоомжийн
хүрээнд зохион байгуулан явуулж байна.
ХШҮДАГ-т УИХ-ын 34 дүгээр тогтоол, ЗГ-ын 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн /2014 оны
байдлаар/ мэдээллийг цахимаар өгсөн.
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ГХЯ-ны Консулын газарт яамны бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан мэдээлэл
хүргүүлэхээр төслийг боловсруулсан.
Цахим архив, цахим номын сан үүсгэх тухай ТНБД-ын тушаал боловсруулж баталгаажуулж, ЭХХТд хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний салбарт Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний 2015 оны жилийн эцсийн биелэлтийг боловсруулж Жендерийн
Үндэсний хороонд хүргүүлсэн.
-

Эрчим хүчний яамны нийт ажиллагсдын дунд зохион байгуулах чөлөөт цагийг идэвхитэй
өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд газруудаас саналыг авч төлөвлөгөөг гарган
Төрий нарийн бичгийн даргаар батлуулсан.
2015 оны 03 сарын 06-ны өдөр яамны эмэгтэй албан хаагчдад ОУ-ын эмэгтэйчүүдийн
баярын өдрийг тохиолдуулан хүндэтгэлийн арга хэмжээг хурлын зааланд зохион байгуулсан.
Яамны хэмжээнд нэгдсэн судалгаа хийж байгаатай холбогдуулан Салбарын харьяа
үйлдвэр, компаниудад эзэмшил газрын батлагдсан кадастрын зураг болон инженерийн шугам,
сүлжээ бүхий бүх барилга байгууламжуудыг оруулсан дэвсгэр зургийг 2015 оны 03 дугаар сарын
17-ны дотор ирүүлэхээр албан тоот хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний салбарын 2015 оны бүтээн байгуулалтын ажлын танилцуулгыг нэгтгэж бэлтгэсэн.
Эрчим хүчний сайд салбарын харьяа газруудын ажилтай танилцаж, өгсөн үүрэг даалгаврын
дагуу холбогдох шийдвэрийн төслүүдийг боловсруулж байна.
Хууль зүйн яамнаас зохион байгуулсан “Хууль тогтоомжийн төсөл, Захиргааны хэм хэмжээ
тогтоосон шийдвэр болон акт боловсруулахад анхаарах зүйлс” сэдэвт сургалт, семинарыг хурлын
зааланд зохион байгуулсан. Уг сургалтанд нийт 36 ажиллагсад оролцсон.
УИХ-ын тогтоол, төлөвлөгөө биелүүлэх ажлын Эрчим хүчний яамны “Пи-Ар”-ын
төлөвлөгөөг боловсруулсан.
Эрчим хүчний сайдтай Төрийн нарийн бичгийн дарга, газрын дарга нар болон ЭХЭЗХ,
ЭХХТ, СЭХҮТ-ийн дарга нар үр дүнгийн гэрээнд гарын үсэг зурах ажлуудыг зохин байгуулсан.
Яамны удирлага болон газар, хэлтсийн дарга нарын иргэдийг хүлээж авах цагийн
хуваарийн төслийг боловсруулж батлуулсан.
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 92 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын
хэсгийн хурлаар төслийн судалгааны багуудын ажлын явцтай газрын дарга Н.Бат-Эрдэнэ
танилцсан.
ОУ-ын “Эх, үрсийн баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан Эрчим хүчний яамны нийт албан
хаагчид болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төслийн ажилтнуудын 0-16 нас хүртэлх
хүүхдийн судалгааг гаргаж, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын төслийг боловсруулж
батлуулан, хүүхдийн бэлгийг судалгааны дагуу олгосон.
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“Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай, цэмцгэр байгууллага” аж
ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны дагуу яамны байрны гадна тохижилт хийгдэх ажлын
төлөвлөгөөний дагуу хүрээнд 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулсан их
цэвэрлэгээний тухай мэдээллийг Хан-Уул дүүрэгт 3/2149 тоот албан бичиг, зургийн хамт
хүргүүлсэн.
Салбарын шагналд зориулан 400ш “Эрчим хүчний тэргүүний ажилтан” гэрчилгээ, 200ш
“Жуух бичиг”-ийг тус тус захиалж, хүлээн авсан.
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссоос хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
зориулсан гаргасан зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн ажлын мэдээг салбарын үйлдвэр компаниудаас
аван 2336 тоот албан бичгээр Хүний эрхийн үндэсний комиссд хүргүүлсэн.
Шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу “Нээлттэй нийгэм форум” төрийн бус
байгууллагаас Эрчим хүчний компаниудын засаглалд хийсэн үнэлгээнд тулгуурлан “Төрийн өмчит
Эрчим хүчний компаниудын засаглалыг сайжруулах арга зам” сэдэвт илтгэлийг холбогдох
мэргэжилтнүүд, ХШҮДАГ-ын 1 мэргэжилтэнтэй хамтран бэлтгэж, ТЗУГ-ын нийт хамт олны дунд
хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.
“Шүрэнгийн УЦС”-ын төслийн нэгжийн үйл ажиллагаа хэрэгжиж дуусч байгаатай
холбогдуулан тус төслийн албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байсан тавилга, авто машин, тоног
төхөөрөмжүүдийг хүлээн авах ажлын хэсгийн комиссын бүрэлдэхүүний гишүүд тоног төхөөрөмж,
тавилгыг СЭХҮТ-ын складанд хураасан.
“Ажилтай орлоготой Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн 2015 оны биелэлтийг Хөдөлмөрийн
яаманд хүргүүлсэн.
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр аймгийн Засаг дарга нартай Эрчим хүчний сайдын
хийх уулзалтын илтгэлийг нэгтгэж бэлтгэн танилцуулга хийсэн.
2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр аймгийн Засаг дарга нартай Эрчим хүчний сайд 2016
онд хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурах арга хэмжээнд тус газрын дарга Н.Бат-Эрдэнэ 3
мэргэжилтний хамтаар Төрийн ордонд ЭХЯ-ны зүгээс зохион байгуулах ажлыг гүйцэтгэсэн.
2015 оны эрчим хүчний салбарын шилдгүүдийг шалгаруулах ажлыг байгууллагуудаас
ирүүлсэн материалуудтай танилцаж дууссан бөгөөд комисс хуралдаж тус бүр оноог гаргаж,
нэгтгэн шийдвэрээ гаргасан.
Хууль, эрх зүйн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил:
Хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төсөлд санал – 103
 Барилга, Хот Байгуулалтын Сайд Д.Цогбаатарын ирүүлсэн “Нийгмийн даатгалын тухай
хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Хууль Зүйн Сайд Д.Дорлигжавын ирүүлсэн Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Номтойбаярын
санаачлан боловсруулсан “Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл
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 Хууль Зүйн Сайд Д.Дорлигжавын ирүүлсэн Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Баярсайхан нарын
санаачлан боловсруулсан “Зарим газар нутгийг Улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай”
Улсын их хурлын тогтоолын төсөл
 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, төрийн албан хаагчийн цалин хөлс,
нөхөх төлбөр, тусламж болон нийгмийн баталгааны тухай, Төрийн албаны байгууллага,
албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн тухай хуулийн төслүүд болон холбогдох бусад
хуулийн төсөл
 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Төрийн өмчийн тухай хуулийн төсөл болон дагалдан гарах бусад хуулийн төслүүд
 Эмнэлгийн мэргэжилтний хариуцлагын даатгалын тухай хуулийн төсөл
 “Барилгын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөл.
 “Архины хортой хэрэглээг бууруулах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр 2015-2024”-ийн төсөл,
танилцуулга, үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө батлах тухай Улсын Их Хурлын
тогтоолын төсөл.
 Улсын Их Хурлын нэр бүхий гишүүдийн санаачлан боловсруулсан Шүүмжлэгчийн эрхийг
хамгаалах тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлан боловсруулсан Төр сүм хийдийн
харилцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандагийн санаачлан боловсруулсан Олон нийтийн радио,
телевизийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг хүчингүй болгох тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Батхүү, М.Батчимэг нарын санаачлан боловсруулсан Замын
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгийн санаачлан боловсруулсан онцгой албан
татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 30 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөл
 Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл
 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Баярсайханы санаачлан боловсруулсан “Эрүүл мэндийн
салбарын барилга, байгууламжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их
Хурлын тогтоолын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн М.Зоригтын санаачлан боловсруулсан Интернэтийн эрх чөлөөний
тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Цогийн санаачлан боловсруулсан Улс төрийн хилс хэрэгт
хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төсөл
 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Казиногийн тухай хуулийн төсөл
 Органик хүнсний тухай хуулийн төсөл
 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, төрийн албан хаагчийн цалин хөлс,
нөхөх төлбөр, тусламж болон нийгмийн баталгааны тухай, Төрийн албаны байгууллага,
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албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн тухай хуулийн төслүүд болон холбогдох бусад
хуулийн төсөл
Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Оюунгэрэл нарын нэр бүхий гишүүдийн санаачлан
боловсруулсан Гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөл
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачлан боловсруулсан Монгол Улсын
Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн төсөл
Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Тэмүүжин, Ж.Энхбаяр нарын санаачлан боловсруулсан “Галт
зэвсгийн тухай” хуулийн төсөл
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
“Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай” хуулийн төсөл
Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгийн санаачлан боловсруулсан “Онцгой албан
татварын тухай” хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
“Монгол Улсад 2013-2016 онд оруулж болох цагаач иргэдийн тоо, бүтэц, байршлын тухай”
Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
“Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын
тогтоолын төсөл.
Улсын Их Хурлын 2009 оны 37, 2013 оны 52 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт
оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Оюун нарын санаачлан боловсруулсан Гаалийн тариф,
гаалийн татварийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан
татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”
хуулийн төсөл
“Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
хуулийн төсөл
УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгийн санаачлан боловсруулсан “Үндэсний их баяр наадмын
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төсөл
“Нийгмийн даатгалын тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Тэмүүжингийн санаачлан боловсруулсан “Монгол Улсын
Үндсэн хуулийн цэцийн тухай”, “Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх
ажиллагааны тухай” хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төсөл
Монгол Улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон Дотоодын
цэргийн тухай хуулийн төсөл.
Хууль зүйн яамнаас боловсруулсан Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төсөл
Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлөөс шүүх байгуулах тухай хуулийн төсөл
Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Тэмүүжингийн санаачлан боловсруулсан “Өршөөл үзүүлэх
тухай” хуулийн төсөл
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 Улсын Их Хурлын гишүүн Р.Амаржаргалын санаачлан боловсруулсан “Монгол Улсын
цөмийн зэвсгээс ангид байх статусыг шинэ түвшинд гаргах тухай Улсын Их Хурлын
тогтоолын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбатын санаачлан боловсруулсан Шүүгчийн эрх зүйн
байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Төрийн албаны тухай хуульд
нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Хуульчийн эрх зүйн байдал, хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллагын тухай хуулийн
төсөл
 Өмгөөллийн тухай хуулийн төсөл
 Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Тэмүүжингийн санаачлан боловсруулсан хууль сахиулах
ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
 Таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн төсөл
 Эрүүгийг хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл
 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуягийн санаачлан боловсруулсан Эрүүгийн байцаан
шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Прокурорын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 “Газрын тухай хууль”-д нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн А.Бакейгийн санаачлан боловсруулсан “Монгол Улсын Их
Хурлын тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, “Монгол Улсын Их Хурлын
чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль”-д Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, “Төсвийн
тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль”-д өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Номтойбаярын санаачлан боловсруулсан “Залуучуудын
хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх тухай” хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, холбогдох
хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлан боловсруулсан “Засгийн газарт
чиглэл өгөх тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
 “Эм эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал,
танилцуулга, холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төсөл
 “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачлан боловсруулсан “Шүүхийн иргэдийн
төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн
төсөл
 Тариалангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачлан боловсруулсан “Шүүхийн иргэдийн
төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн
төсөл
 Тариалангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Дэмбэрэл, Ш.Түвдэндорж, Н.Номтойбаяр нарын санаачлан
боловсруулсан “Тагнуулын албаны тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Эрчим хүчний яам

2015

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачлан боловсруулсан “Төсвийн тухай”
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Хүрэлбаатар нарын санаачлан боловсруулсан “Юмжаагийн
Цэдэнбалын талаар авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
 “Тариалангийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Засгийн газрын 2015 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар Ардчилсан
сонгуулийн өдрийг Монгол Улсын хэмжээнд нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэлт өдөр болгох
чиглэлээр хуулийн төсөл боловсруулах чиглэл гарсантай холбогдуулан “Нийтээр тэмдэглэх
баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай” хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 “Онцгой албан татварын тухай хууль”-д өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 “Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль”-д өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн боловсруулсан “Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай”
хуулийн төсөл
 Аж үйлдвэрийн яамнаас Монгол Улс, Япон Улс хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
хууль, Гаалийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төсөл
 Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийг үндэслэн Засгийн
газрын тогтоолоор батлах “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах аргачлал”, “Хууль
тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал”, “Хууль
тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал”, “Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй
холбогдон гарах зардлын тооцоог хийх аргачлал”, “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт,
шинжилгээ хийх аргачлал”, “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх
аргачлал”-ын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Тэмүүжин нарын санаачлан боловсруулсан “Улсын Их Хурлын
сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төсөл
 “Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай”,”Авто зогсоолын тухай” хуулийн төсөл, хуулийн
үзэл баримтлалын төсөл
 Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газраас боловсруулж ирүүлсэн
“Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай”
Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Сумъяабазарын санаачлан боловсруулсан “Төсвийн тухай
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төсөл
 “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар авах зарим
арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
 “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн
төсөл
 “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Номтойбаяр “Халх гол чөлөөт бүс байгуулах тухай” Улсын Их
Хурлын 2015 оны 75 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын
төсөл
 “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцагчдад тэтгэлэг олгох журмыг
шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
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 “Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд нийтийн тээврийн авто буудлыг шинэчлэн
байгуулах төсөл”-ийн концессын гэрээний төсөл
 Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлан боловсруулж, Засгийн газраас
санал, дүгнэлт авахаар ирүүлсэн “Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөний 168.2, 207.2, 214.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Биеийн тамир,
спортын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 “Улсын бүртгэлийн тухай хууль”-д өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн
төсөл
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан боловсруулсан Улс төрийн намын тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн төсөл, холбогдох хуулийн төсөл
 “Нялх, балчир насны хүүхдийн хоол, ундны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн төсөл
 Дипломат албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан боловсруулсан “Төрийн шагналын тухай”
хуулийн төсөл
Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал - 173
 Аж үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэнд, спортын яамнаас ирүүлсэн ЗГ-ын тогтоолын төсөл
 Уул уурхайн сайдаас ирүүлсэн “Алт олборлолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсын Шадар сайдаас ирүүлсэн “Үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах
комиссын бүрэлдэхүүн”–ийг шинэчлэх Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжил, Аялал Жуулчлалын Сайд Д.Оюунхоролоос ирүүлсэн
“Газрын төлбөрийн орлогоос хувь хэмжээ тогтоох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайд Л.Гантөмөрын ирүүлсэн “Шинжлэх ухааны
байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газраас ирүүлсэн “Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн,
дүрмийг шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл, хамтын ажиллагааны тухай гэрээний төсөл
 “Аюултай хог хаягдлын жагсаалт” батлах тухай, Засгийн газрын тогтоолын төсөл.
 “Зураг, төсөл, эрдэм шинжилгээны институт” Улсын төсөвт үйлдвэрийн газрыг “Барилгын
хөгжлийн төв” аж ахуйн тооцоотой Төрийн өмчит үйлдвэрийн газартай нэгтгэсэнтэй
холбоотойгоор өөрчлөн зохион байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл.
 “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглуулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын
төсөл.
 Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу “Босго үзүүлэлт тогтоох тухай”
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
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 Батлан хамгаалах яамны албан хаагчдын орон сууц шинээр барих, тэдгээрийн нийтийн
эзэмшлийн талбай, инженерийн байгууламж, засвар үйлчилгээг хариуцсан аж ахуйн
тооцоот төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл.
 “Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги” батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын
төсөл.
 Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, нийтлэг журам батлах тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл.
 Аймгийн Тээвэр, авто замын газрыг “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-т нэгтгэсэнтэй
холбогдуулан Тээвэр, авто замын газрын автотээврийн хяналтын улсын байцаагчдыг Зам,
тээврийн яамны харъяанд шилжүүлэн авч ажиллуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын
төсөлд санал боловсруулж явуулсан.
 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр Богдхан төмөр зам болон Улаанбаатар
хотын холимог тээврийн логисток төвийг барьж байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын
төсөлд санал боловсруулж явуулсан.
 Тахарын албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Тахарын албаны талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулж
явуулсан.
 “Баянхошууны хилийн боомтот ажиллах албан хаагчдын нэмэгдүүлсэн цалин хөлсний
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулж явуулсан.
 “Мон-Эрдэнэ” ХХК-ийн “архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай”
Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулж явуулсан.
 Монгол Улсын Стандартчилал,тохирлын үнэлгээны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 3 дахь
заалтын дагуу “Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай”
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Газрын тос, газрын тосны зарим бүтээгдэхүүний албан татварын тухай” Засгийн газрын
2012 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 112 дугаар тогтоолын хэрэгжих хугацааг сунгуулах
тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулж явуулсан.
 “Төрийн орон сууцны корпараци” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэмд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл, хамтын ажиллагааны тухай гэрээний төсөл
 Улаанбаатар хот болон Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр эдийн засаг, нийгэм хот төлөвлөлт
экологийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэсэн шинэ суурьшлын бүсүүдийг бий болгоход
шаардагдах хөрөнгийн тооцоог гаргах энэ талаар холбогдох хууль тогтоомжинд өөрчлөлт
оруулах талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай.
 Засгийн газрын бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан аймгийн Засаг даргын эрхлэх
асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагийг татан буулгах, өөрчлөх тухай
 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тодотголын төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэнтэй
холбогдуулан төрийн байгууллагуудад хийх бүтэц, зохион байгуулалтын зарим арга
хэмжээний тухай, шинжлэх ухааны байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний
тухай, Удирдлагын акедемийг өөрчлөн зохион байгуулах тухай, Сумын Засаг даргын
Тамгын газрын бүтэц, орон тооны хязгаар тогтоох тухай, тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
 Алтанбулаг худалдааны чөлөөт бүсэд зорчигч бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх
журам батлах тухай
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 Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх зааврыг шинэчлэн
батлах тухай
 “Шинэ Тэнгис” ХХК-ийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэн
олгох, хүчингүй болгох тухай
 Иргэний нисэхийн салбарт хэмжлийн өөр нэгж хэрэглэх тухай
 Тахарын албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Гадаад улсаас ялтан шилжүүлэн
авах, гадаад улсад ялтан шилжүүлэх ажиллагааны журам” батлах тухай
 Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв, байгуулах тухай
 “МИАТ” ХК-ийн талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөр 2015 онд хэлэлцүүлэх “Монгол Улс дахь хүний эрхийн
төлөв байдлын талаарх үндэсний 2 дугаар илтгэл”-ийн төсөл, Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 Шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Хорих ангийн дэглэм
өөрчлөн зохион байгуулах тухай”
 Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Казахстан Улстай байгуулах “Ялтан шилжүүлэх тухай
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс хоорондын гэрээний тухай” Засгийн Газрын
хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, “Гарын үсэг зурах бүрэн эрх олгох тухай” Ерөнхий сайдын
захирамжийн төсөл
 “Засгийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн 377 дугаар тогтоол”-д нэмэлт
оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Алтанбулаг”, “Замын-Үүд”, “Цагааннуур” чөлөөт бүсүүдийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн
батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Хилийн заагийг хэсэгчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2011 оны 6 дугаар сарын 8-ны
өдрийн 174 дүгээр тогтоолын хавсралт, “Хилийн заагийг тогтоох тухай” Засгийн газрын
2012 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 194 дүгээр тогтоолуудын хавсралтад өөрчлөлт
оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Хууль сахиулах их сургуулийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 Засгийн газрын 2003 оны 173 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Амьтан,
ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд экспорт, импортын гэрчилгээ олгох журам”-д нэмэлт
оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, газар зохион байгуулалтын арга хэмжээнд зарцуулах
хөрөнгийн хувь, хэмжээг газрын төлбөрийн орлогын хэсгээс бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт
тавих журам”-ыг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл.
 “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн дугаарыг цахим
хэлбэрээр олгох, ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, түүний эрх олгох
үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй албан
тушаалын зарим орон сууцыг үнэтэй хувьчлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Иргэний нисэхийн салбарын бүтцийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Руйсанса
корпорацитай байгуулсан гэрээний дагуу Эрүүл мэндийн салбарт шаардлагатай буцалтгүй
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тусламжаар нийлүүлэгдэх багаж, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдсэн өртгийн болон гаалийн
албан татвараас чөлөөлөх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Авто замын засвар,арчлалтын бүтэц, зохион байгуулалтын талаар авах зарим арга
хэмжээний тухай” 2014 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн Засгийн газрын 4 дүгээр
тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Монгол Улсын Засгийн газрын 394 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан
“Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин,
мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Оросын Холбооны Улсын тээврийн яамны
төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн дэд сайд нарын түвшний хоёрдугаар зөвлөлдөх
уулзалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулахтай холбогдуулан Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
Иргэний нисэхийн салбарын бүтцийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
Архангай аймгийн Цахир сумын нутаг, Содномдаржаа уулын өврөөс олдсон занданшуулсан
шарилыг хамгаалах, сэргээн засварлах, орон нутагт нь буцаан байрлуулах ажлыг зохион
байгуулахад шаардлагатай 170.000.000 /нэг зуун далан сая/ төгрөгийг Засгийн газрын нөөц
сангаас гаргах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Тавантолгойн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гарах Засгийн газрын тогтоолын
төслүүд
Хубилай сэцэн хааны мэндэлсэний 800 жилийн ойг тэмдэглэх тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
Засгийн газрын 2014 оны 377 дугаар тогтоол”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 500 сая ам.долларын
Экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн тухай “Монгол Улсын
Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 127 дугаар тогтоол”-ын хавсралтыг
шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Газрын тосны хайгуулын Увс-I талбайд “Гладвилл” ХХК, Хэрлэн тохой-XXVIII талбайд
“Хонконг Валпек Индастриал” ХХК-тай газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулах
тухай Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг тус тус байгуулах эрх олгох тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
“Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн тогтолцоог нэвтрүүлэх” тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
“Ноолуур, арьс шир боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга
хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Нэгдсэн тээврийн тухай” хуулийн төслийн үзэл баримтлал, танилцуулга, “Тээврийн талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Удаан хугацааны нөхөх эмчилгээ шаардах эмгэгтэй болон хөнгөвчлөх эмчилгээ
шаардагдах иргэдийн эмийн төсвийн тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Сорьцын хяналтын албыг бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
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 Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг баталгаажуулахаар уг хэлэлцээрийн танилцуулга,
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Газрын тосны хайгуулын Богд-IV, Онги-V талбайд байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний
гэрээлэгчийн эрх, үүргийн 78 хувийг “BG Mongolia Holdings Limited” компанид шилжүүлэх
тухай Засгийн Газрын тогтоолын төсөл
 Оюуны өмчийн тогтолцоог хөгжүүлэх үндэсний стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж, хог хаягдлын нормативыг тогтоох аргачлал батлах
тухай, Хог хаягдлыг бууруулах, цуглуулах тээвэрлэх, хадгалах дахин боловсруулах
эргүүлэх ашиглах устгах үйл ажиллагаа эрхэлсэн болон хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сурталчилж урамшуулал олгох тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 “Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 “2015 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил зориулалтыг тогтоох тухай” Засгийн
газрын тогтоолын төсөл.
 “Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай болон журам батлах тухай” Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 Засгийн газрын 2010 оны 340 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Гадаадын иргэн
Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Засгийн газрын 2003 оны 173 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Ургамлын
үр, үрслэг, суулгац, амьтан, түүний үр, хөврөл үр, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн болон
бичил биетний өсгөвөр, эмгэгт материалын дээжийг Улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтуудын
жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Олон улсын
хэмжээнд зохиогддог соёл, урлагийн их наадам, уралдаан, үзэсгэлэн, номын яармагт
оролцож онцгой амжилт гаргасан соёлын ажилтан, уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох
журам”-ын дагуу Олон улсын дуурийн дуулаачдын уралдаан, Олон улсын циркчдийн
уралдаанд оролцож онцгой амжилт гаргасан уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Улс, орон нутгийн музейн сан хөмрөгийн улсын тооллогын дүнгийн мөрөөр авах хэмжээний
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Шинэ төмөр зам” төслийн хүрээнд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-аас хэрэгжүүлж буй ажлын
явцын талаарх асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр Засгийн газрын
хуралдааны тэмдэглэл
 “Төмөр замын шугамын чиг болон зурвас газрын хэмжээ, ашиглах хугацаа, нөхцөлийг
тогтоох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Нэр төрөл, тоо хэмжээ тогтоох тухай” Засгийн Газрын тогтоолын төсөл
 Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт Богд Хан Уулын өвөрт хувийн хэвшлийн
санаачлага, хөрөнгө оруулалтайгаар боловсруулагдаж буй “Майдар эко хот” төслийг
дэмжих тухай Засгийн Газрын тогтоолын төсөл
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 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Хууль бус олборлолтод өртсөн алтны орд, илрүүлэлтийг хамгаалтанд авч, эдийн засгийн
эргэлтэд оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банкны хооронд байгуулах “Улаанбаатар
хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн нэгдүгээр төсөл”-ийн
Санхүүжилтын хэлэлцээрүүдэд гарын үсэг зурах бүрэн эрх олгох талаар Засгийн газрын
хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, Ерөнхий сайдын захирамжийн төсөл
 “Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны
20 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн төв” аж ахуйн тооцоот төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг
байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил” хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 Ховд аймгийн “Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл”-ийг
Бельгийн Вант Улсын FSE компаниар гүйцэтгүүлэх тухай Засгийн газрын хуралдааны
тэмдэглэлийн төсөл
 Төрийн өмчийн хорооноос боловсруулж ирүүлсэн “Багануур АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат
компанийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Зорчигчдын амрах цогцолборыг Цагдаагийн
Ерөнхий газарт балансаас балансад шилжүүлэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Ашигт малтмалын тухай хууль”-д нэмэлт оруулах тухай, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны
тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-д нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал,
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл
 “Агаарын харилцааны тухай Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн
газар хоорондын хэлэлцээр”-ийн тухай Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлын төсөл,
Ерөнхий сайдын захирамжийн төсөл
 “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, Засгийн
газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл
 “Үндэсний зөвлөл” байгуулах тухай Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжийн төсөл
 “Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийн төсөл, Засгийн
газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл
 “Үндэсний геологийн алба”-ыг байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Барилга байгууламжийг газрын хамт шилжүүлэх” тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр барьсан дэд бүтцийн барилга
байгууламж, инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон орон сууцны барилгын нийт талбайн
тодорхой хэсэгтэй тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэн авах журам”-ын төсөл, “Журам
батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Төрийн өмчит “Мон-Атом” ХХК, Чех Улсын “Ураниум индастри” ХК-ийн хооронд ураны
геологи хайгуулын үндсэн үйл ажиллагаа эрхлэх хамтарсан “Мон-Чех ураниум” ХХК-ийг
байгуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний төсөл, гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг
олгох тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Гэрч хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 “Орон сууцны санхүүжилтийн тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
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 “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрэм”-ийг шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 “Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэгт орох хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишгийг
шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Засгийн газрын 2013 оны 127 дугаар тогтоолын хавсралтад “Эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээг сайжруулах” төслийг шинээр оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр барьсан дэд бүтцийн барилга
байгууламж, инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон орон сууцны барилгын нийт талбайн
тодорхой хэсэгтэй тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэн авах журам”-ын төсөл, “Журам
батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Төрийн өмчит “Мон-Атом” ХХК, Чех Улсын “Ураниум индастри” ХК-ийн хооронд ураны
геологи хайгуулын үндсэн үйл ажиллагаа эрхлэх хамтарсан “Мон-Чех ураниум” ХХК-ийг
байгуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний төсөл, гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг
олгох тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Гэрч хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 “Орон сууцны санхүүжилтийн тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл.
 “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрэм”-ийг шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 “Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэгт орох хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишгийг
шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Засгийн газрын 2013 оны 127 дугаар тогтоолын хавсралтад “Эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээг сайжруулах” төслийг шинээр оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Автотээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдгийн стандартыг шинэчлэн батлах тухай”
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл
 Хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Олон улсын тэмцээн наадам зохион байгуулах тухай” Засгийн газрын 2014 оны 376 дугаар
тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх хөтөлбөр
батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам” батлах тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, нээлттэй дуудлага худалдаагаар
худалдах, эзэмшигчид нь хувьчлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль болон Нэмэгдсэн өртгийн албан
татварын тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулж хуулийг хэрэгжүүлэх
асуудлаар бэлтгэл ажлыг хангах, олон нийтэд хуулийг суртчилан таниулах арга хэмжээг
авахаар “Засгийн газрын нөөц сангаас хөрөнгө гаргуулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах
тухай хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Дэлхийн мал, амьтны эрүүл
мэндийн байгууллагын зөвлөмж, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн 5 дах бүлэгт тусгагдсан “Салбарын мэргэшсэн хяналтын байгууллага бий
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болгох” зорилтын хэрэгжилтийг тус тус хангах зорилгоор “Хуулийн хэрэгжилтийг хангах
зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Төрийн албаны тухай хуулийн 7дугаар зүйлийн 7.10 дахь хэсэгт “Яам, төрийн бусад
байгууллагын төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг төрийн албаны төв
байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно” гэж заасныг үндэслэн Төсвийн
тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэгт заасан бүх шатны Төсвийн ерөнхийлөн
захирагчийн ерөнхий нягтлан бодогчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг Засгийн
газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Төрийн захиргааны
албан тушаалын ангилал, зэрэглэлд нэмэлтээр оруулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
“Монгол Улсад 2016 онд зохион байгуулагдах Олон Улсын тэмцээний тухай” Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
Уул уурхайн нөлөөллийн бүс нутгийн хүн амын эрүүл мэндийн талаар авах хэмжээний
стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх
зорилгоор “Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах” гэсэн бодлогыг
шинэчлэлийн зорилтын хүрээнд “Вирүст хепатитаас сэргийлэх, өвчлөл, эндэгдлийг
бууруулах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Ази, Номхон далайн бүсийн хамтын ажиллагааны гэрээний Үндэсний зохицуулагчдын 38
дугаар чуулга уулзалтыг 2016 оны II улиралд Монгол Улсад зохион байгуулах болсонтой
холбогдуулан Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанаас Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
Монгол Улсад “Бүх ард түмний спортын XIV их наадам зохион байгуулагдах тухай” Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
зорилгоор 2015 онд хэрэгжүүлж дуусгах авто замын төслүүдийн нэмэлт санхүүжилтийг Зам,
тээврийн сайдын багцад төсвийн зохицуулалт хийх замаар Монгол Улсын 2015 оны
Төсвийн тухай хуульд тусган шийдвэрлэхээр Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Компани байгуулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Засгийн газрын 2005 оны 139 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Тариалангийн
эрхлэлтийг дэмжих санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлагнах
журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох түр журам батлах тухай”
Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн төсөл болон Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай Засгийн газрын “Тогтоолын
хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолын төсөл
Монгол Улсын Засгийн газар Массачусетсийн технологийн институттай хамтын
ажиллагааны гэрээ байгуулах эрх олгох тухай Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн
төсөл, танилцуулга, гэрээний төсөл
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 Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан хүүхэд харах
үйлчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллого явуулах тухай” Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагааг зохицуулахаар Монгол Улсын Эрчим
хүчний сайдын тушаалаар батлан гаргасан заавар, журмуудыг хавсаргаж явуулах талаар
ирүүлсэн албан бичиг
 “Хөрөнгө гаргах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу “Монсам” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас Сангийн
яаманд төлөх өр төлбөрт тооцон барилга байгууламж, эд хөрөнгө шилжүүлэн авах тухай"
Төрийн өмчийн хорооноос боловсруулсан асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлэх талаарх шийдвэрийн төсөл
 “Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум, БНХАУ-ын Эрээн хотын чиглэлийн улс хоорондын
зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд ашиглаж байгаа том оврын 8 автобусыг
хувьчлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг
боловсруулж, батлан хэрэгжүүлэх” гэж заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Арга хэмжээний
төлөвлөгөө батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу “Монсам” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас Сангийн
яаманд төлөх өр төлбөрт тооцон барилга байгууламж, эд хөрөнгө шилжүүлэн авах тухай"
Төрийн өмчийн хорооноос боловсруулсан асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлэх талаарх шийдвэрийн төсөл
 “Үндэсний архивын сан хөмрөгийг нүүлгэн шилжүүлэх, архивын зориулалтын нягтруулсан
шүүгээ худалдан авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 НҮБ-ын Арьс үндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах хорооны 88 дугаар чуулганаар
Монгол Улсын нэгдэн орсон “Арьс үндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах олон
улсын конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл”-ийг хэлэлцүүлэн,
хамгаалахтай холбоотой Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Төрийн өмчийн хорооноос боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр
ирүүлсэн “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй үл хөдлөх
хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Зарим хорих
ангийг өөрчлөн зохион байгуулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Үндэсний их баяр наадмын Монгол наадам цогцолборт зориулан нийслэлийн Сонгино
хайрхан дүүргийн болон Төв аймгийн Аргалант сумын нутаг дэвсгэрээс тодорхой
хэмжээний газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын
болон бодлогын төсөл
 Батлан хамгаалах яамны харьяа “БХАҮН” ТӨҮГ-т худалдан авах “Барилгын хийц
үйлдвэрлэх хөдөлгөөнт цогцолборын тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Амьтны тухай хуулийн 26.3-т заасны дагуу Тусгай зориулалтаар 2016 онд агнах, барих
агнуурын амьтны тоог тогтоох тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
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 Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн,
төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах
зорилгоор нэгтгэн зохион байгуулах хүрээлэн, төвийн жагсаалтад Ус цаг уур, орчны
судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнг нэмж оруулахаар ирүүлсэн Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 “Зааварт нэмэлт оруулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгсөн.
 Малын махны нөөц бүрдүүлэх, экспортыг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл,
танилцуулга, “Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх,
ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн төсөл
 Бавари мужийн Хууль зүйн сайдын урилгаар Монгол Улсын Хууль зүйн сайд 2015 оны 12
дугаар сарын 12-19-ний өдрүүдэд ХБНГУ-ын Бавари муж улсад ажлын айлчлал хийхээр
төлөвлөж байгаа бөгөөд айлчлалын үеэр баримтлах удирдамж, Засгийн газрын
хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл
 “Монгол Улсын виз олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай”, “Гадаадын иргэн Монгол Улсад
оршин суух болон түүнийг бүртгэх журмыг шинэчлэн батлах тухай”, “Гадаадын иргэнийг
Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг
тогтоох журмыг шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслүүд
 “Биржийн нэр зарлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол,
“Аргачлал батлах тухай” Засгийн газрын 2011 оны 193 дугаар тогтоол, тогтоолын
хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Гадаад хэргийн яамны харъяа Дипломат байгууллагуудын үйлчилгээ эрхлэх газрын үндсэн
хөрөнгөд бүртгэлтэй орон сууцыг үнэтэй хувьчлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Засгийн газрын 2001 оны 122 дугаар “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Төрийн
байгууллагуудын бүтээн байгуулалт, нормын болон дүрэмт хувцас хэрэглэлийн захиалга,
нэгдсэн худалдан авалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-д заасны дагуу “Хүн
худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Монгол залуу хүн” үндэсний хөтөлбөрийн талаарх Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 16 дугаар
зорилтын 16.6 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 185.5 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх
зорилгоор “Хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлах талаар баталж буй
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газраас боловсруулж, Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн БНФУ-ын Сансар судлалын үндэсний төвтэй
хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төсөл
 “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийн хоёрдугаар шатны “Дэлхийн Монгол” хөтөлбөр, Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
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 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнчлэлтэй холбоотой орон тоо, төсөв батлуулах
талаарх Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнчлэлтэй холбоотой орон тоо, төсөв батлуулах
талаарх Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Засгийн газрын 2014 оны 100 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийн төсөл
 “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор
боловсруулагдаж буй “Соёлын өвийг зөөж тээвэрлэх журам”-ын төсөл
 Төрийн өмчийн хорооноос боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр
ирүүлсэн “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй үл хөдлөх
хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Төр засгийн үйлчилгээний автобаазын тээврийн хэрэгслүүдийг байршил тодорхойлох
/GPS/ нэгдсэн системд холбох, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 “Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай”
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, БНХАУ-ын Хонг Конгийн Засаг захиргааны онцгой бүсийн Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээр” болон “Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
БНХАУ-ын Хонг Конгийн Засаг захиргааны онцгой бүсийн Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурах бүрэн эрх олгох тухай” Засгийн газрын хуралдааны
тэмдэглэлийн төсөл, Ерөнхий сайдын захирамжийн төсөл
 Засгийн газрын 2015 оны 55 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн байгууллагуудад хийх
бүтэц, зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай”
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Олон Улсын хэмжээнд зохиогддог соёл, урлагийн их наадам, уралдаан, үзэсгэлэн, номын
яармагт оролцож онцгой амжилт гаргасан соёлын ажилтан, уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал
олгох” журмын шинэчилсэн боловсруулсан төсөл, Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Бүх нийтийн соёл, урлагийн боловсролыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийн төсөл
 “Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 “Орон сууцны ипотекийн зээлийн баталгааны журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Улсын Ерөнхий прокурорын газраас авагдаж буй судалгаанд – 10
 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг баталсантай холбогдуулан тус
хуулийн 6.4-т хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг Засгийн газар батлахаар заасны дагуу
холбогдох Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Дүрэм батлах тухай” /Монгол Улсын Замын Хөдөлгөөний дүрэм/ Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 Тахарын албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн Сүхбаатар
дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах “Монсам” ХХК-ийн 4 давхар барилга, байгууламжийг
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газрын хамт дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн өрөнд суутган авч Хууль зүйн яам /Тахарын
албаны хэрэгцээнд/ балансаас балансад шилжүүлэхээр “Барилга, байгууламжийг газрын
хамт шилжүүлэх” тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбогдуулан гаргаж буй “Хөрөнгө
гаргах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Баруун бүсийн барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
“Үл хөдлөх хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Улсын чанартай томоохон төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээдийн жагсаалтыг
батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
Засгийн газрын 2009 оны 313 дугаар тогтоол хүчингүй болгох тухай” Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
Төв аймгийн Заамар сумын нутагт “Монголросцветмет” ХХК-д ашигт малтмалын хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын нэгдсэн системийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл

Бусад – 52
 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, төрийн албан хаагчийн цалин хөлс,
нөхөх төлбөр, тусламж болон нийгмийн баталгааны тухай, Төрийн албаны байгууллага,
албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн тухай хуулийн төслүүд болон холбогдох бусад
хуулийн төслийн талаар яамны аппаратын хэмжээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гарсан
саналыг нэгтгэсэн.
 “Баянхонгор аймгийн төвд шинээр дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих төр,
хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны гэрээ” цуцлах тухай “Агро Алтай Импекс” ХХК-с
гаргасан хүсэлтийг гэрээний бусад талууд болох Эрчим хүчний зохицуулах хороо,
Баянхонгор аймгийн Засаг даргаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн гэрээг цуцалсан тухай
мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын албан конторын байрны асуудлыг шийдвэрлүүлэх
талаар Засгийн газрын тогтоолын төсөл, хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, танилцуулга
боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлэхэд СХОГ-тай хамтарч
ажилласан.
 “Мон-Эрдэнэ” ХХК-ийн “архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай”
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Япон улсын Токио хотноо Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбатыг албан томилолтоор ажиллуулах
тухай Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, албан томилолтын удирдамжийн
төсөл
 Монгол Улс ялтан шилжүүлэх тухай Европын зөвлөлийн конвенцед нэгдэн орох тухай
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл.
 Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч болон түгээх сүлжээ компаниудтай хийх цахилгаан
эрчим хүч худалдах, худалдан авах тухай гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-с ирүүлсэн гэрээний төсөл
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 Н.Тогтох нарын нэхэмжлэлтэй шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай өргөдөлд зохих хариуг
хуулийн хугацаанд өгсөн.
 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар
зөвлөлийн тогтоол боловсруулсан.
 Хууль зүйн яамнаас захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаалт ирүүлсэнтэй
танилцаж яамны холбогдох хариуг хүргүүлэв.
 Аймаг, нийслэлийн засаг даргатай байгуулах хамтран ажиллах гэрээний төслийг хянав.
 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, төрийн албан хаагчийн цалин хөлс,
нөхөх төлбөр, тусламж болон нийгмийн баталгааны тухай, Төрийн албаны байгууллага,
албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн тухай хуулийн төслүүд болон холбогдох бусад
хуулийн төслийн талаар яамны аппаратын хэмжээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гарсан
саналыг нэгтгэсэн.
 Иргэн Ч.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй ажлаас үндэслэлгүй халсан гэх иргэний хэрэгт тус
яамыг хариуцагчаар татсан тухай мэдэгдэх хуудас ирсэнтэй холбогдуулан Дүүргийн
Иргэний хэргийн 2 дугаар шүүхэд очиж уулзсан.
 “Пума” ХХК-ийн зүгээс Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн
газрын 2014 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 263 дугаар тогтоолын 1 дүгээр
хавсралтын “Яармаг” орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний 2 дахь хэсгийн
“Шинэ яармаг” хорооллыг дулаанаар хангах, Пумагаас баруун тийш 2ф500-2ф300 мм-ийн
голчтой дулааны шугам 2.5 км” гэснийг хүчингүй болгуулахаар гаргасан нэхэмжлэлд
Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлөх итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр тус яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга томилогдсонтой холбогдуулан хариу тайлбарыг хуулийн хугацаанд
гаргаж дүүргийн иргэний хэргийн 1 дүгээр шүүхэд хүргүүлсэн.
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс Улсын эдийн засгийн бие даасан байдал, тогтвортой
өсөлтийг хангах зорилгоор “Үйлдвэржилтийг эрчимжүүлэх талаар Засгийн газарт чиглэл
өгөх тухай” зарлигийн төсөлд яамны саналыг хүргүүлэв.
 УЦТС ХК-с цахилгаан эрчим хүч, хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн найдваржилтийн
зэрэглэл тогтоох журам, түүний хавсралтад нэр заагдсан байгууллагуудын жагсаалтыг
шинэчлэн батлуулахаар ирүүлсэнтэй танилцаж, БХЗГ, СБТГ, ХШҮДАГ-уудаас холбогдох
саналыг авч байна.
 Концессын зүйлийн өмчлөлийн асуудлаар СБТГ-тай хамтран хууль зүйн тайлбар гаргав.
 ЭХЯ-ны төрийн нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан сургалтыг
тагнуулийн ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулсан.
 Ахлах мэргэжилтэн Л.Мөнхжаргал нь ТЭЦ-5 төслийн Эрчим хүч худалдах, худалдан авах
гэрээний төслийн хуралд суусан.
 Баян-Өлгий, Орхон, Увс, Хөвсгөл аймгуудаас 2015 онд хамтран ажиллах гэрээг
баталгаажуулахаар явуулсан.
 “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-д үүссэн нөхцөл байдлын талаар хууль
зүйн дүгнэлт гаргаж, тус компани дээр итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай туушаалын
төслийг боловсруулж батлуулсан.
 ТНБД-ын “Төлбөр шийдүүлэх тухай” Үндэсний их баяр наадам зохион байгуулах хорооны
дарга бөгөөд Монгол Улсын Шадар сайд болон Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны
даргад албан бичиг боловсруулсан.
 Гэрээний хэлцэлд тухай бүр оролцож байна.
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 Пума ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдуулан гаргасан Иргэний
хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Дэлгэрцогтыг томилсонтой холбогдуулан шүүхэд гаргах тайлбар мэдүүлэг хуулийн
хугацаанд гаргаж ажилласан.
 Төрийн өмчийн хорооны нэхэмжлэлтэй, Эрчим хүчний сайдад холбогдох захиргааны хэрэгт
хэргийг хянан шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий нотлох баримтыг Нийслэл дэх Захиргааны
хэргийн анхан шатны шүүхэд хүргүүлсэн.
 “Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомж” Сэдэвт сургалт зохион байгуулах ажлыг Дэлхийн
банк, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газартай хамтран ажиллаж байна.
 Багануур-Ус ОНӨААТҮГ-ын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэрэгт Эрчим хүчний яамыг
төлөөлөн шүүх ажиллагаанд оролцож байна.
 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд
санал өгөхөөр судалж байна.
 Эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөж буй хэм хэмжээ тогтоосон актуудын нэгдсэн сан бий
болгох зорилгоор Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компани, албан байгууллагаас
судалгаа авч нэгтгэж байна.
 Эрчим хүчний сайдад холбогдох иргэн С.Лхамсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэрэгт
Эрчим хүчний сайдыг төлөөлөн Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
Ц.Баярбаатар, Хуулийн хэлтсийн дарга Л.Мөнхжаргал, Түлш, дулааны хэлтсийн
мэргэжилтэн Л.Мөнхцог, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн Д.Ганзориг
нар шүүх ажиллагаанд оролцож байна.
 Төрийн өмчийн хорооны нэхэмжлэлтэй Эрчим хүчний сайдад холбогдох хэргийг хэрэгсэхгүй
болгож шийдвэрлүүлэв.
 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2015 оны 12 дугаар сарын 17,18-ны өдрүүдэд аймаг,
нийслэлийн Иргдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, аймгийн засаг дарга нарын семинар
болохтой холбогдуулан Засгийн газрын гишүүд өөрийн эрхэлсэн хүрээ, салбарын
чиглэлээр аймгийн засаг дарга нартай 2016 онд байгуулах хамтран ажиллах гэрээнд тусгах
саналыг авахаар албан бичиг төлөвлөж бүх аймгийн Засаг дарга нарт хүргүүлэв.
 Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс Эрчим хүчний сайдад холбогдох
иргэн С.Лхамсүрэнгийн нэхэмжлэлд захиргааны хэрэг үүсгэсэнтэй холбогдуулан хариу
тайлбар холбогдох нотлох баримтыг нотлох баримтын шаардлага хангуулан нийт 57 хуудас
материалыг зохих шүүхэд хүргүүлэв.
 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд иргэн
З.Моломжамц нэхэмжлэл гаргасантай холбогдуулан уг хэрэгт шаардсан лавлагаа, нотлох
баримтыг нотлох баримты шаардлага хангуулан нийт 42 хуудас материалыг зохих шүүхэд
хүргүүлэв.
 Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК-ийн
суурилагдсан хүчин чадлыг өргөтгөх, зарим тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төслийн
гүйцэтгэгчээр шалгарсан компанитай гэрээний хэлцэл хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж
ажиллав.
 Нэмэлт хувьцаа гаргаж нийтэд арилжаалахад андеррайтер зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
компанийг сонгох тендерийн үнэлгээний хороог Төрийн өмчийн хорооноос байгуулсан.
Дээрх үнэлгээний хороонд гишүүнээр орж ажиллаж байна.

Эрчим хүчний яам

2015

 Эрчим хүчний сайд болон аймаг нийслэлийн засаг дарга нартай 2016 онд хамтран ажиллах
гэрээний төслийг холбогдох газар болон аймгуудаас ирүүлсэн саналыг тусган
боловсруулсан.
 Эрчим хүчний сайд болон аймаг нийслэлийн засаг дарга нартай 2015 онд байгуулсан
хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг гаргасан.
 2015 онд Эрчим хүчний яамны хуулийн хэлтсээс хууль тогтоомж, ЗГ-ын тогтоол
шийдвэрүүдийн төслүүдэд санал өгсөн талаарх дэлгэрэнгүй тайлан гаргасан.
 Ханнс-Зайделийн сан болон Хууль зүйн яамнаас зохион байгуулсан “Захиргааны ерөнхий
хуулийн” талаарх сургалтанд мэргэжилтэн Д.Ганзориг, Ж.Алтансүх нар 2015 оны 12 дугаар
сарын 24-нд хамрагдсан.
 Эрчим хүчний сайдад холбогдох иргэн С.Лхамсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэрэгт
Эрчим хүчний сайдыг төлөөлөн Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
Ц.Баярбаатар, Хуулийн хэлтсийн дарга Л.Мөнхжаргал, Түлш, дулааны хэлтсийн
мэргэжилтэн Л.Мөнхцог, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн Д.Ганзориг
нар шүүх ажиллагаанд оролцож байна.
 Саналын бичиг болон Сайд, Төрийн Нарийн бичгийн даргын тушаалын төсөл бэлтгэхэд
тухай бүр оролцож, санал өгч байна.
-

Эрчим хүчний салбарын Төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг, Эрчим хүчний тухай хуулийн
шинэчилсэн төслийн найруулга, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн төслүүдэд санал
боловсруулсан.

-

Сангийн сайдад Аудитын тухай болон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын үзэл, баримтлал хуулийн төслүүд болон дагалдах хуулийн төслүүдтэй танилцаж,
ХШҮДАГ болон СХОГ-аас саналуудыг авч албан тоотыг хүргүүлэхээр төслийг боловсруулсан.

-

Хурлын зааланд Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хэлэлцүүлгийг
хурлын зааланд зохион байгуулсан.

-

“Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн экспортын тухай”
төсөлд саналыг өгсөн албан тоотыг боловсруулсан.

-

Хан-Уул дүүргийн иргэний анхан шатны 2 дугаар шүүхэд албан тоот хүргүүлсэн.

-

Уул уурхайн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Байгаль орчин,
ногоон хөгжлийн яам, Хөдөлмөрийн яамнаас ирүүлсэн Засгийн газрын тогтоолын төслүүдэд санал
өгөх тухай албан бичгийг боловсруулсан.

-

“ДЦС-5”-ын ус ашиглах гэрээны нөхцөл, нүүрс нийлүүлэх гэрээны нөхцөлд ажлын хэсэг байгуулах
тухай Сайдын тушаалын төслийг хянаж хариу өгсөн.

-

Хууль зүйн Сайд Д.Дорлигжав, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайд Л.Гантөмөр нарын
ирүүлсэн албан бичигт хариу өгсөн.

Засгийн газрын тогтоолын

Эрчим хүчний яам

2015

-

Сайдын тушаалын төсөл (Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Мандах сум, Говь-Алтай аймгийн Бугат
сумдуудын санхүүжилтын төсөл)-ийг хянаж хариу өгсөн.

-

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сум нь ерөнхий төлөвлөгөөны нэгдсэн сантай болж байгаатай
холбогдуулан Эрчим хүчний яамнаас ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулах саналын хариуг хянасан.

Мэдээллийн харилцаа, цахим сүлжээний чиг үүргийн хүрээнд:
-

Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хуулийн дагуу яамны цахим
хуудсанд “шилэн данс” үндсэн цэсийг шинээр байршуулсан. Тус үндсэн цэс нь 6 дэд цэстэй бөгөөд
тус цэсэд хамаарагдах мэдээ мэдээллүүдийг тухай бүр СХОГ-аас гаргуулан авч яамны цахим
хуудсанд байршуулж байна. Мөн шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудастай холбогдох баннерыг
байршуулсан. МТШХХГ-аас “Шилэн дансны тухай” хууль, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл
авах эрхийн тухай” хууль болон “Төрийн байгууллагын вэб сайтад тавих шаардлага
MNS6285:2011 стандарт” зэрэг цахим хуудсанд тавигдах шаардлагын хэрэгжилтэд шалгалт
хийсэн. Шалгалтаар нийт 87 оноо авахаас манай яамны цахим хуудас 72 оноо авч 16 яамны
цахим хуудаснаас 2 дугаар байранд орсон.

-

Яамны цахим хуудсанд Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу
4 дэд цэс бүхий “Ил тод байдал” гэсэн үндсэн цэс байршуулж холбогдох мэдээ мэдээллүүдийг
газар хэлтсүүдээс авч байршуулсан. Тус цэсэд нийт 35 мэдээ мэдээллийг холбогдох газар
хэлтсүүдээс гаргуулан авч байршуулсан.

-

Засгийн газрын өргөдөл гомдлын 11-11 төвөөр дамжин ирсэн өргөдөл гомдлыг холбогдох газар
хэлтсүүдэд шилжүүлэн хариуг хүргүүлж байна. 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс өнөөдрийг
хүртэл 11-11 төвөөр дамжин Эрчим хүчний яаманд нийт 189 өргөдөл, гомдол ирсний 185 өргөдөл
гомдолд хариу өгч шийдвэрлэн, 4 гомдолд хариу өгөх шатандаа явж байна.

-

Газар хэлтсүүдээс ирүүлсэн мэдээ мэдээллүүдийг яамны цахим хуудасны холбогдох булангуудад
байршуулж байна. Үүнд яамны тухай буланд – 3, шилэн данс буланд – 52, тусгай зөвшөөрөл
буланд -6, мэдээ мэдээлэл буланд -16, ил тод байдал буланд - 35, хууль тогтоомж буланд - 22,
төсөл хөтөлбөр, хэлэлцүүлэг, статистик буланд -21 нийт 155 мэдээ мэдээллийг байршуулсан.

-

Яамны домайн хаяг, цахим шуудан байршиж буй хостын хэмжээ дүүрсэнтэй холбогдуулан хостын
хэмжээг нэмэгдүүлэхээр Үндэсний дата төвд албан бичиг хүргүүлж хостын хэмжээг 40Gb болгон
нэмэгдүүлж авсан.

-

Яамны компьютеруудад суулгасан вирусны эсрэг програм хангамжийн лицензын хугацаа дуусч
байгаатай холбогдуулан лицензийг сунгуулан авахаар Совтлайн-Амар ХХК-тай гэрээ байгуулан
програм хангамжийн лицензыг худалдан авсан. Яамны бүх компьютерын лицензийг сунгаж хэвийн
ажиллагаанд оруулсан.

-

Яамны бүх ажилтан албан хаагчдын нэр дээр төрийн байгууллагын gov.mn-тэй домайн хаяг бүхий
электрон шууданг нээж хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Эрчим хүчний яам

2015

-

Яамны бүх ажилтан албан хаагчдыг хурууны хээгээр цаг бүртгэдэг системд оруулан цаг
бүртгэлийн бүртгэлийг явуулж байна. Шинээр ажилд орсон ажилтнуудын хурууны хээг тухай бүр
цаг бүртгэлийн системд оруулж байна.

-

Цахим оффисын систем хөгжүүлдэг компаниудын бүтээгдхүүнийг судалж танилцсан. Able soft
ХХК-ны мэргэжилтнүүдыг ирүүлж Байгууллагын үйл ажиллагааг цахимжуулах Able Cloud цахим
оффисын системийн талаар газрын дарга дээр танилцуулга хийлгэсэн.

-

Яамны байранд нэвтрэж байгаа хүмүүсийн биеийн байцаалтыг авч бүртгэх зориулалт бүхий
сканерын төхөөрөмжийг шинээр худалдан авч хамгаалалтын албаны ажилтнуудын компьютерт
холбон таниулж програм хангамжийг суурилуулсан.

-

Яамны дотоод сүлжээний өөрчлөлт өргөтгөлүүдийг шаардлага гарсан тухай бүр хийж байна.
Серверийн өрөөний тоног төхөөрөмжүүд, сервер компьютеруудын болон хөргөлтийн систем,
нэвтрэх систем, дохиоллын систем зэргийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажилласан.

-

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газартай хийдэг “Хариуцлага, хяналт, хэрэгжилт” сэдэвт видео
хурлын үеийн техникийн болон сүлжээний бэлэн байдлыг хангаж ажилласан. 2015 оны жилийн
эцсийн байдлаар нийт 7 удаа хуралдсан.

-

Төрийн холбооны утасны хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд утас шинээр
суурилуулах, гэмтэлтэй хэсгийг засварлах ажлыг тухай бүр хийж гүйцэтгэж байна. Төрийн
холбооны утсанд ярианы хязгаарлалт тогтоож ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Эрчим хүчний
салбарын утасны жагсаалт бүхий ном ДҮТ ХХК-аас хэвлэгдэн гарах гэж байгаатай холбогдуулан
өөрийн яамны утасны жагсаалтуудыг шинэчлэн гаргаж файл хэлбэрээр хүргүүлсэн.

-

IPTV телевизийн сүлжээний тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллаж байна. Одоогоор
тус яаманд нийт 9 IPTV ашиглагдаж байна.

-

“Төрийн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоо, дотоод сүлжээг нэвтрүүлэх” төслийн хүрээнд Кибер
аюулгүй байдлын газрын мэргэжилтнүүдийн хамт холболтын төхөөрөмж суурилуулж холболтыг
хийсэн.

-

Хяналтын камерын системийн хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Гадна
талбайг хардаг 2 камерын тог бууруулагч шатаж ажиллагаагүй болсныг шинээр сольж хэвийн
ажиллагаанд оруулсан.

-

Яамны зогсоол руу зөвхөн бүртгэлтэй авто машинуудыг орж тавих боломжийг бүрдүүлэх
зорилгоор зогсоолын автомат хаалтын системийг суурилуулж, автомат удирдлагыг ЭХЯ, ЭХХТ,
ДҮТ зэрэг байгууллагуудад хувиарлан тарааж түлхүүртэй хэрэглэгч зогсоолруу орох боломжийг
бүрдүүлсэн.

Эрчим хүчний яам

2015

-

ТНБД-ын өрөөнд эрчим хүчний SCADA системийн сүлжээг татаж, ДҮТ-ийн инженерүүдтэй хамтран
холболтыг хийж суурилуулсан.

-

МТШХХГ, Кибер аюулгүй байдлын газар, Үндэсний дата төвөөс хамтарсан Мэдээллийн аюулгүй
байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх баг манай яаманд 5 дугаар сарын 11-нд ирсэн. Холбогдох
материалуудыг гарган өгч өөрийн яамны мэдээллийн сүлжээ, дэд бүтцийн талаар танилцуулга
хийсэн.
Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр

-

Эрчим хүчний салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлого, Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх
эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэж
байгаа үйл явцын тухай, Засгийн газрын удаа дараагийн хуралдаанаас эрчим хүчний салбартай
холбоотой гарсан шийдвэрүүдийн талаарх мэдээллийг тухай бүрт нь давхардсан тоогоор 60 гаруй
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 120 орчим удаа сурталчилсан.

-

Эрчим хүчний сайд, Төрийн нарийн бичгийн тушаалын биелэлттэй холбогдсон арга хэмжээг
салбарын хэмжээнд болон олон нийтэд сурталчлан таниулахын тулд холбогдох газар,
хэлтсүүдтэй хамтран сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан.

-

АСЕМ-ын Сэргээгдэх эрчим хүчний хурлын үеэр яамны бүх удирдлагуудаар хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслүүдэд ярилцлага өгүүлсэн.

-

ЭХЯ-ны www.energy.gov.mn. Засгийн газрын www.zasag.mn веб сайтын админ хийж, тогтмол шинэ
мэдээллээр хангаж 120 орчим фото мэдээлэл, 40 гаруй видео мэдээлэл байршуулсан.

-

Амгалан ДС-ын бүтээн байгуулалттай Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг танилцсан үйл явдал, Амгалан
ДС-ын нээлтийн ёслолд УИХ-ын дарга З.Энхболд оролцсон тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан.

-

УИХ-ын мэдээллийн цагт /2015.10 сард/ Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт оролцож, Шийдлийн Засгийн
газраас эрчим хүчний талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн.

-

Засгийн газрын мэдээллийн “Сайдын цаг”-т /2015.04 сард/, 2015.10 сард/ Эрчим хүчний сайд
Д.Зоригт 2 удаа оролцож цаг үеийн асуудлаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгснийг төвийн хэвлэл
мэдээллийн бүх хэрэгслээр сурталчилсан.

-

УИХ-ын гишүүн, Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтын сонгогчиддоо зориулсан “Айсуй цагийн хурд”
сэтгүүлд ярилцлага бэлтгэн өгч, редакторлосон.

-

УИХ-ын гишүүний тойрогт 2 удаа ажиллаж, мэдээ мэдээллийг MM агентлаг, TV-5, NTV гэх мэт
телевиз, төвийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан.

Эрчим хүчний яам

2015

-

“Ардчилсан хувьсгал 25 жил-бүтээн байгуулалт” үзэсгэлэнд салбарын түүхэн амжилтын тухай
холбогдох зураг, тайлбарыг гаргаж өгсөн.

-

Яамны удирдлагуудын хэвлэлд өгөх ярилцлагын асуултыг боловсруулах, хэлэх үгийн эхийг
боловсруулах, хэвлэлд гаргах ярилцлага, хэлсэн үгийг олон нийтэд түгээх ажлыг тухай бүр зохион
байгуулсан. Яамны веб сайт, Засгийн газрын веб сайтуудад холбогдох мэдээ мэдээллийг тогтмол
тавьж байгаа бөгөөд яамны мэдээллийн 3 самбарыг тогтмол шинэчилж байна.

-

Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран “Эрчим хүчний үнэ цэнэ” хэвлэл мэдээллийн
кампанит аяныг зохион байгуулж, нийтдээ 22 ажил төлөвлөн 12 телевиз, өдөр тутмын 5 сонин,
цахим мэдээллийн 22 сайттай хамтран хэрэгжүүллээ. Аяны хугацаанд хэвлэл мэдээллийн 63
бүтээгдэхүүн бэлтгэж, 39 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давхардсан тоогоор 641 удаа олон
нийтэд хүргэсэн. Мөн нийтлэл, эссэ бичлэгийн уралдааныг сэтгүүлчид болон фасебүүк
хэрэглэгчдийн дунд зарлаж, дүгнэсэн.

-

“Монгол эрчим” сэтгүүлийн №05,06, №07,08 дугаарыг эрхлэн гаргаж салбарын болон яамны үйл
ажиллагааны тухай мэдээллийг түгээсэн. “Монгол инженеринг” сэтгүүлд ЭХЯ-ны мэдээллийг
тогтмол нийтлүүлж байна.

-

Иргэдэд үйлчилдэг байгууллага, албан тушаалтан, ажилтны тухай ажиллах цаг, уг ажилтай
холбоотой хууль тогтоомж, журам дүрмийн талаарх мэдээллийг яамны цахим хуудсанд болон
мэдээллийн самбарт байрлуулах ажлыг холбогдох газар хэлтэстэй хамтран хийж гүйцэтгэсэн.

-

Салбарын үйл ажиллагааг сурталчилах хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын нэрс хаягийг эмхэтгэн
файл үүсгэн тогтмол ашиглаж байна.

-

Тайлангийн хугацаанд томилолтоор 8 удаа явж, үйл явдлын мэдээ мэдээллийг тухай бүр төвийн
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчласан.

-

Өнгөрсөн хугацаанд болсон бүх үйл явдлын мэдээ мэдээлэл, фото зургийг
бичгийн файлаар эмхэтгэж архив үүсгэн хадгалж байна.

электрон болон

Аж ахуйн чиг үүргийн хүрээнд:
-

Хуулийн хэлтсийн өрөөний тавилга, эд зүйлийг зөөж 109 тоот өрөөнд байршуулсан.

-

Газар, хэлтсүүдийн өрөөнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан өрөөнүүдийн хаягны шинэчилсэн
загварыг гаргаж хэвлүүлсэн.

-

Гадаа урд талбайн автомашины зогсоол дээр ажилтан албан хаагчид автомашинаа тавиулахгүй
талаар анхаарахыг харуултай ярилцаж тохирсон мөн үүнтэй холбогдуулж зарлал гаргаж тавьсан.

-

Яамны нэг дүгээр давхарт мэргэжилтнүүд үйлчлүүлэгч нартай уулзах уулзалтын өрөөг гаргасан.
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-

Газар, хэлтсүүдийн өрөөний зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан өрөөний хаягийн
загвар болон төсвийг гаргаж хэвлэлийн “Онцсайн” компаниАР хийж гүйцэтгүүлсэн.

-

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 05/69 тоотоор “Их цэвэрлэгээ зохион байгуулах” тухай албан
бичгийн дагуу 2015 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр гадна их цэвэрлэгээг зохион байгуулахаар
бэлтгэл ажлыг хангасан. Үүнтэй холбогдуулан газрын дарга нар болон “ДҮТ”, “ЭХХТ”-д 3/367,
3/368 тоот албан бичгүүдийг ХУД-ийн Засаг даргын албан бичиг, цэвэрлэгээ хийх газрын схем
зургийн хамтаар тус тус хүргүүлсэн.

-

Шилэн хийц компианд дуудлага өгсний дагуу сайдын өрөөнд хийлгэх шилэн самбарын загвар
хэмжээг гаргуулан нэхэмжлэхийг авч Төрийн нарийн бичгийн даргаар баталгаажуулсан.

-

Яамны гадна шатны гишгүүр, орох хаалганы шалавчыг солиход гарах зардлын төсвийг гарган
Газрын даргад танилцуулж, Төрийн нарийн бичгийн даргаар баталгаажуулсан.

-

2015-2016 оны халаалтын улиралд бэлтгэж өөрийн эзэмшлийн дулааны шугам тоноглол, узелийн
өрөө, 1,2,3 давхарын эрэгтэй эмэгтэй ариун цэврийн өрөөний цэвэр усны ф32-ф76 мм голчтой
144 м, 203,205,101,102 тоот өрөөнүүд, 1,2 дугаар давхарын коридорын халаалтын босоо болон
хэвтээ шугам ф20 мм голчтой 90м, бохирын шугам ф100 голчтой 12 м урттай шугамуудыг
хэсэгчлэн солихоор ажлын даалгаврыг гарган газрын даргад танилцуулан ТНБДаргаар батлуулсан
ба ажлын даалгаврыг гаргасан. Урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэхээр “Эрчим сервис” ХХК-тай
гэрээ байгуулсан гэрээний дагуу 8 дугаар сарын 5-наас 15-ны хооронд засварын ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн. Засвар эхлэхээс өмнөх болон засварын дараах үеийн зургийг авч баримтжуулсан.

-

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын
зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зарлан мэдээллийн
дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага сургуулийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын шуурхай
удирдлагын ерөнхий зохицуулагч дэд хурандаа Н.Батбаяр, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын,
“Дулааны цахилгаан станцын-3” ТӨХК-ний гэрээт галын хэсгийн дарга хошууч Ж.Ганхүү,
Нийслэлийн аврах ангийн албан хаагчидтай хамтран зохион байгуулсан. Сургуулилтад Эрчим
хүчний яам, “Диспетчерийн үндэсний төв”-ийн 2 байгууллагын нийт 117 хүн оролцсон.

-

Зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага сургуулилтыг зохион байгуулсан тухай
илтгэх хуудсыг , 6/904 тоот албан бичгийн хамт Онцгой байдлын ерөнхий газар, Хан-Уул дүүргийн
онцгой байдлын хэлтэст тус тус явуулсан.

-

Эрчим хүчний яамны байрны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг диспетчерийн үндэсний төвтэй
хамтарч боловсруулсан Газрын дарга нарт танилцуулан гарын үсэг зуруулж Төрийн нарийн
бичгийн дарга болон , Хан-Уул дүүргийн засаг дарга бөгөөд онцгой байдлын комиссын дарга
Ж.Ганхуягаар тус тус батлуулсан.

-

2, 3-р давхарын коридорын усны аппаратын 3ш шүүлтүүрийг “Ем Ju Ai” ХХК-р засуулсан.

-

Ус сувгийн удирдах газраас 2-р сарын усны инкасийг авсан.
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-

Гадаах бохирын худаг хөлдөсны улмаас 1-р давхарын 109 тоот өрөөний бохирын шугам хагарч
гэмтсэн. Задарсан шугамын гэмтлийг Эрчим сервис компаниас инженер дуудан задарсан шугамын
зургийг авч баримтжуулсан. Гэмтлийг 2 дугаар 27-ны өдөр засаж хэвийн болгосон.

-

Яамны барилгын зураг байхгүй учир хэмжилтийн зураг хийлгэх, фасадын өөрчлөлт, орц
вестибюлийн хэсгийн өөрчлөлтийн зураг хийлгэхээр эскизийг хийлгэсэн.

-

Төрийн тусгай хамгаалалтын газраас тус яаманд ирүүлсэн 04/398 тоот албан бичгийн дагуу
харуул хамгаалалтанд шаардлагатай байгаа техник хэрэгслийн үнийн судалгаа болон төсвийг
гаргасан.

-

Эрчим хүчний яамны барилгын гадна, дотно засалд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан “Хангайн
нар”, “Цээнтэй- Ателиер”, “Нарт дизайн” ХХК-уудад үнийн саналаа ирүүлэх тухай 3/725 тоот албан
бичгийг фото зургийн хамт тус тус явуулсан.

-

Эрчим хүчний яамны барилгын гадна, дотно засалд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан “Хангайн
нар”, “Цээнтэй- Ателиер”, “Нарт дизайн” ХХК-уудад 3/725 тоот албан бичгийг фото зургийн хамт
тус тус явуулсан.

-

Онцгой байдлын газраас өгсөн албан шаардлагын дагуу 1-р давхарын архивын өрөөний цонхонд
нарны тусгалаас хамгаалсан хөшиг хийлгэхээр захиалга өгсөн. Мөн архивын дотор хаалгыг төмөр
хаалгаар солиулсан.

-

Онцгой байдлын газраас өгсөн албан шаардлагын дагуу яамны байрны галын анхан шатны багаж
хэрэгслийг хэсэгчлэн солихоор төсвийг гаргаж солиулсан.

-

Хангагч байгууллагуудаас 3-р сарын төлбөрийн нэхэмжлэхийг авч СХОГ-т өгсөн.

-

2015 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр 16:00 цагаас “Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн
дохиогоор ажиллах дадлага сургуулилтыг удирдан зохион байгуулсан.

-

2015 оны 3 дугаар сарын 31-ны өдөр Эрчим хүчний яам болон “Атар өргөө” компаний хэрэглээний
цэвэр усны дундын шугамд гэмтэл гарсан ба яг хаана шугам хагарсыг мэдэх боломжгүй байсан
тул Ус хангамжийн албанаас мэргэжлийн баг дуудан шугамыг чагнуулснаар тус компаний шугам
хагарсныг тогтоосон. “Атар өргөө” компани өөрийн хэрэглээний усны хаалтыг хаасан учир бид
шугамыг давуулж 100ф хаалт тавьснаар өөрийн хэрэглээний усыг саадгүй болгосон.

-

Ус сувгийн удирдах газраас ирүүлсэн 1334 тоот албан шаардлагын дагуу цэвэр усны огтолгоо
шугам дээр ф100 хаалт шинээр тавих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

-

Төрийн ордоны онцгой байдлын албанаас ирүүлсэн 10/29 тоот албан шаардлагын дагуу яамны
үйл ажиллагааны онцлогтоо зохицуулан гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, мэргэжлийн
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ангийг байгуулан хуулийн ахлах мэргэжилтэн Л.Мөнхжаргалаар хянуулж, газрын даргад
танилцуулан Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар баталгаажуулсан.
-

Яамны газар эзэмших гэрчилгээг яамны нэр дээр шилжүүлэхээр холбогдох материалуудыг
бүрдүүлж, эцсийн байдлаар Өмчийн харилцааны газарт хүргүүлсэн.

Бичиг хэргийн чиглэлээр
-

Төрийн дээд байгууллага болон үйлдвэр, ААН, компаниудаас ирсэн 5599 албан бичиг, 265
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг яамны удирдлага болон газар хэлтсүүдэд танилцуулсан. 98
хүнд хуулбар үнэн дардасыг холбогдох материалыг үндэслэн баталгаажуулав/ 389 хуудас
материалыг 1-2%/. Яамны ажилтнууд /1015 хүн/-ын ажлын хэрэгцээнд 2151 хуудас албан бичиг,
тушаал хуулбарлан олгосон.

-

Өдөр бүр хариу өгөгдсөн өргөдөл, хүсэлт, хариутай бичгийн хяналтын картыг бүртгэлийн
программ дээр нэг бүрчлэн хааж, газар, хэлтсийн бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтнүүдэд
мэдээлж удирдлагад танилцуулж, тайлан мэдээг 14 хоног, сар, улирал, эхний хагас жилээр гаргаж
өгч хаалт хийсэн байна. /сүлжээ болон хуудсаар/

-

Нууц 53 ш албан бичгийг яамны удирдлага болон нууц хариуцсан ажилтанд танилцуулан төслийг
хэвлэмэл хуудсан дээр гарган баталгаажуулан ГХЯ, ТЕГ /БХЯ/, ЗТЯ-дад биечлэн хүргэсэн. Мөн
яамны хэвлэмэл хуудас /А4-4000, А5-2000ш, Сайдын тушаал-500ш/, яамны дугуй /А5-2000ш/
захиалан ажлын хэрэгцээнд ашиглаж байна. 2015 оны I, II, III, IV улирлын хэвлэл захиалгын төсөв
батлуулах, нэгтгэн захиалах ажлыг гүйцэтгэсэн

-

Гадны байгууллагуудаас болон яамны удирдлага, мэргэжилтнүүдээс утсаар болон биечлэн
лавласан албан бичгийн явцын тухай мэдээллийг шүүж хаана, хэнд танилцагдаж байгаа болон
холбогдох газар, хэлтэс, мэргэжилтний талаарх мэдээллийг шуурхай хүргэн ажилласан.

-

ЭХХТ-өөс гаргасан саналын дагуу Архивын эрхлэгч, бичиг хэргийн ажилтан, 3 хэлтсийн
ажилтнуудын /20 гаруй хүнд/ дунд албан хэрэг, архивын анхан шатны арга зүйн зөвлөмж өгсөн.
Мөн 5 дугаар сард ҮТА-ын байцаагч Б.Байгалмаа, Д.Долзомаа нарын хамт “ДЦС-3” дээр ТӨХКуудын болон ЭХХТ, СЭХҮТ, ЭХЭЗХ-ийн архив, албан хэрэг хэрэг хариуцсан ажилтнуудыг
оролцуулсан нэг өдрийн семинар-сургалт зохион байгуулсан.

-

ЭХХТ-ийн хүсэлт болон ТЗУГ-ын даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу Химийн туршилт тохируулгын
лабораторийн асуудалтай холбоотой баримт бичгүүдийг УУЯ-ны архиваас 232 хуудас баримт
болон Үндэсний төв архиваас лавлагаа авч, 80 хуудас баримт хуулбарлан Хуулийн хэлтсийн
ажилтан Н.Эрдэнэбилэгт хүлээлгэн өгч баримтжуулсан.

-

Тус яамны харьяа татан буугдсан үйлдвэр, ААН, газарт ажиллаж байсан 15 хүнд Хөдөлмөрийн
дэвтэр, НДД-ийг нь үндэслэн тодорхойлолт гаргах, мөн яамны архивт хадгалагдаж байгаа 19802009 оны цалингийн цэсийг үндэслэн цалингийн тодорхойлолт гарган өгсөн.
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-

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагуудын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгтэй
холбогдуулан яам болон харьяа газруудад хийх урьдчилсан үзлэгийн удирдамж, хуваарь, салбар,
байгууллагын тушаалын төсөл, ажиллах төлөвлөгөө, хурлын тэмдэглэл зэргийг боловсруулан
удирдлагуудад танилцуулан батлуулж, мөрдөн ажилласан. Ажлын хэсгийн дарга Л.Мөнхжаргалын
хамт ЭХЗХороо, ЭХХТөв, СЭХҮТөв, ЭХЭЗХүрээлэнд урьдчилсан шалгалт тус тус хийж арга зүйн
зөвлөмж, заавар өгч ажилласан. Мөн үзлэгийг угтаж баримт бичгийг стандартын дагуу цэгцлэх,
байгууллагын баримт бичгийн тооллого хийж, архивын галын аюулгүй байдлыг хангах журам
боловсруулж батлуулсан. Үзлэгийн шалгалтын дүн Албан хэрэг хөтлөлт-92,5% /маш сайн/, архив87,3% /сайн/ үнэлгээ авсан. ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргаас өгсөн үүргийн дагуу үзлэгийн
шалгалтын тайланг танилцуулан гарын үсэг зуруулан, мөн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг ТЗУГын даргаар батлуулан гүйцэтгэлийг ханган ажиллаж байна. /Гүйцэтгэл 80%/

-

Төрийн дээд байгууллага болон үйлдвэр, ААН, компаниудаас ирсэн 2958 албан бичиг, хариу
хүргүүлсэн 2062 албан бичгийг Албан хэрэг хөтлөлт, хайлтын программд бүртгэн оруулсан. Гадна
байгууллага, харьяа үйлдвэр, компаниудад 2889 албан бичгийг дугтуйлан шуудангаар явуулахад
бэлтгэн шуудан хүргэгчид хүлээлгэн өгсөн. Салбарын шагналын 104 материалыг программд
бүртгэж шагнал хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгсөн.

-

Хэвлэмэл хуудас нийт 2400 ш-ийг дугаарлаж хүлээлгэн өгсөн.

-

Архивын лавлагаанд 660 /давхардсан тоогоор өдөрт 5 хүнд/-г олгосон.

-

Байгууллагын архивын хадгаламжийн нэгжид 88 боть материалыг архив, албан хэргийн
стандартын дагуу үдэж цэгцлэн байршуулсан.

-

1-р архивт байгаа Эрчим хүчний яамны баримт бичгийг тавцан бүрээр нь эмхэлж, хавтаслаж
хайрцаглаж байршуулсан.

-

2-р архивын өрөөнд тусгай зөвшөөрлийн бичиг баримтыг мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбилэгээс хүлээн
авч, сар бүрээр нь ангилан үсгийн дарааллаар байрлуулсан.

-

Архивын шалгалтын ажилтнуудын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2012, 2013, 2014, 2015 онуудын
хяналтын картын бүртгэлийн А5 хэмжээтэй баримтуудыг А4 хэмжээтэйгээр нэгтгэн үдэж,
дугаарлалт хийсэн.

-

Энэ хугацаанд нийт 403 боть үдэж хавтаслаж, 66 хүнд 324 хуудас архивын лавлагаа материал
хуулбарлаж өгч, 77 боть архивын материалыг түр олголт хийсэн.

-

Мөн 12 хүнээс 391 боть материал архивт хүлээн авсан. Эрчим хүчний яамны 2012-2015 оны
шагналын материалуудыг архивын 1-р өрөөнөөс архивын 2-р өрөө рүү шилжүүлсэн.

-

Хуучнаар ЭХГ-ын архивын материал мөн Эрчим хүчний яамны материалуудыг архивын програм
руу шивж, хадгаламжийн нэгж үүсгэж байна. Мөн ТЭХЯ, ЭХГ, ЭХСХТ-ийн /хуучнаар/ устгалын
бүртгэлд оруулсан баримтуудыг зөөж шилжүүлэхэд оролцсон. 11 дүгээр сараас яамнаас гадагш
явуулах албан бичгүүдийг дугтуйлан шуудан хүлээлгэн өгөх, мөн 495 албан бичгийг Албан хэрэг
хөтлөлт, хайлтын программд шивж оруулсан.

Эрчим хүчний яам

2015

-

Яам болон ажилтануудаас захиалсан өдөр тутмын хэвлэлийг удирдлага, мэргэжилтнүүдэд
хугацаанд нь шуурхай хүргэж өгсөн.

-

Хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, хамгаалалтыг ханган ажиллаж баримт бичгийн төслийг
мэргэжилтнүүдээс хүлээн авахдаа гаргацтай, ойлгомжтой байдлыг нь хянах, өдөр тутамд
гаргасан албан бичгүүдийг зөв бичгийн дүрмийн дагуу алдааг засч бичиг хэргийн стандартын дагуу
хэвлэмэл хуудсанд хэвлэн гаргаж тухай бүр хариуцсан мэргэжилтэнд нь өгч шуурхай ажилласан.

-

Яамнаас явуулж байгаа факсыг
хугацаанд нь явуулж ажилласан.

-

Энэ хугацаанд Эрчим хүчний яамнаас гадаад, дотоодын байгууллагуудад явуулсан бичиг 3821
гаргасан ба Эрчим хүчний сайдын тушаал 176, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал 308 гарсан
байна.

-

Тус яамнаас эрчим хүчний салбарын компаниуд болон, яамд хооронд, мөн орон нутгийн Засаг
дарга нарт нийт 57 хуудас факсыг 1600 газарт /давхардсан тоогоор/ цаг тухайд явуулж,
дугтуйлан шуудангаар хүргүүлсэн.

-

2015 оны I-IV улиралд албан хэрэгцээнд зориулж А-4 цаас 76 боодол, каноны хор 5 ширхэг,
принтрийн хор 4 ширхэг хэрэглэснээс гадна бал, штрих, хутга, цавуу гээд өдөр тутмын
хэрэглээний материалыг авч ашигласан.

-

Эрчим хүчний салбарын 93 жилийн ойн болон шинэ жил, ахмадын баярын шагналд Эрчим хүчний
сайдын 38 дугаар тушаалаар 60, 75 дугаар тушаалаар 61,
93 дугаар тушаалаар 7, 97 дугаар
тушаалаар 390, 110 дугаар тушаалаар 151,
126 дугаар тушаалаар 41, хүнд “Эрчим хүчний
тэргүүний ажилтан” үнэмлэх бүгд 710 ширхэгийг бичиж гаргасан.

-

Төрийн дээд байгууллага болон үйлдвэр, ААН, компаниудаас ирсэн 925 албан бичиг, хариу
хүргүүлсэн 685 албан бичгийг Албан хэрэг хөтлөлт, хайлтын программд шивж оруулсан.
Байгууллагуудад хүргүүлэх 521 албан бичгийг дугтуйлан шуудангаар явуулахад бэлэн болгосон.
Салбарын шагналд 24 байгууллагаас ирсэн материалыг бүртгэн танилцуулсан.
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