ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ 2014 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
Стратеги бодлого төлөвлөлтийн газар:
НЭГ. СТРАТЕГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ
Эрчим хүчний талаархи хууль тогтоомж, бодлого, хэтийн болон дунд хугацааны
стратеги төлөвлөгөөг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, бодлогын
удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах
бодлогын баримт бичиг буюу “Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн
боловсруулахаар төлөвлөсний дагуу Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөрийн
шинэчлэлтийг Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг гаргаж
шинэчлэх чиглэл яамны удирдлагуудаас авч Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах
бодлогын баримт бичгийн төслийн боловсруулж, 2014 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр
“Монголын Эрчим хүч – 2014” олон улсын хуралдаан дээр төслийн анхны танилцуулгыг
хийсэн.
Бодлогын баримт бичигийн төсөлд салбарын эрдэмтэд, инженер техникийн
ажилтнууд, судлаачид, төрийн бус байгууллагууд болон олон нийтээс санал авах дараах
ажлууд хийв. Үүнд:
-

2014 оны 6 дугаар сарын 15-нд Баримт бичгийн төслийг Эрчим хүчний яамны цахим
хуудсанд бүрэн эхээр байршуулж олон нийтээс санал авсан.

-

2014 оны 7 дугаар сарын 3-нд БББ-н анхны хэлэлцүүлгийг ЭХЯ-ний мэргэжилтнүүдийн
хүрээнд зохион байгуулж санал авсан.

-

2014 оны 7 дугаар сарын 7-нд Эрчим хүчний Сайдын зөвлөлийн хурлаар оруулж санал
зөвлөмж авсан.

-

2014 оны 8 дугаар сарын 30-нд Эрчим хүчний салбарын томоохон хувийн хэвшлийн
төлөөллүүдийн хүрээнд Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт
бичгийн талаар санал солилцох уулзалт зохион байгуулсан.

-

2014 оны 10 дугаар сарын 31-нд Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаний
төлөөллүүдтэй БББ-н төсөлд санал авах уулзалт зохион байгуулсан.

-

2014 оны 12 дугаар сарын 3-нд Эрчим салбарт бодлого тодорхойлох удирдах ажил хийж
байсан хүмүүсийн хүрээнд санал авах уулзалт зохион байгуулсан.

Эрчим хүчний салбарын бүх үйлдвэр компаниуд, салбар байгууллагуудад Эрчим
хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг албан бичгээр хүргүүлж
санал аваад байна. Эдгээр санал зөвлөмжийг бодлогын баримт бичгийн төсөлд тусган ЗГ-н
хуралдаанд оруулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
УИХ-аас Улс орны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох чиглэл гарч
Засгийн газраас Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн төслийг боловсруулж УИХ-д өргөн
барьсан бөгөөд УИХ-аас уг асуудлыг хэлэлцэхийг дэмжсэн. Хуулийн төсөлд тусгаснаар
нийгэм эдийн засгийн салбар бүр урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой байх ба бодлого нь
дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөрүүдээр дамжин хэрэгжиж байхаар төлөвлөсөн байна.
Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг
боловсруулахдаа тус хуулийн төсөлтэй уялдсан байхаар төлөвлөн боловсруулж байна.
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Хөгжлийн тухай хуулийн төсөлд тусгаснаар нийгэм эдийн засгийн салбар бүр урт хугацааны
хөгжлийн бодлоготой байх ба бодлого нь дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөрүүдээр дамжин
хэрэгжиж байхаар төлөвлөсний дагуу Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөрийн
шинэчлэлтийг Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн хавсралт
болгон боловсруулж байна.
Эрчим хүчний хууль эрх зүйн орчинг шинэчлэн сайжруулах хүрээнд
Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулинд оруулах нэмэлт
өөрчлөлтийн агуулга, хэрэгцээ шаардлага, тулгарч буй хүндрэлүүд, Эрчим хүчний талаар
төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг салбарын төрийн захиргааны
байгууллагад ажиллаж байсан удирдах албан тушаалтнуудаар хэлэлцүүлж, санал солилцох
ажлыг зохион байгуулж ажиллав.
Эрчим хүчний тухай хуульд тус салбарын институт хоорондын харилцан уялдаа,
балансыг хангах,Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд баригдах эх үүсвэрүүдийн
харилцаа,цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авахтай холбоотой харилцааг
зохицуулах, Өмчийн хэлбэр харгалзалгүй хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр тэгш, хүртээмжтэй
хангах боломжийг бүрдүүлэх, Хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр Хуулийн
төслийн үзэл баримтлал боловсруулсан. Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах, практик шаардлага, үндэслэл, өөрчлөлт оруулах үзэл баримтлал болон салбарын
үйлдвэр компаниудаас ирүүлсэн саналуудыг үндэслэн санал боловсруулж байна.
Сэргээгдэх эрчим хүчний бодлогыг татварын орчноор хөхүүлэн дэмжиж, гадаад дотоодын
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт орж ирэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээндТөрөөс
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байна.
УИХ-ын гишүүн А.Тлейханд “Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах”, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах төслийн санал,
сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэгжилтийн байдлын тухай , УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын
хорооны ажлын албан (Гончигсумлаа), ЗГХЭГ-ын Эдийн засгийн асуудал хариуцсан ажлын
албан (Ганзориг)-д тус тус “Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэгжилтийн талаар танилцуулга”
хийсэн.
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульднэмэлтөөрчлөлторуулах хуулийн төслийн
хэлэлцүүлгийг яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын хүрээнд зохион байгуулан,
ирүүлсэн саналыг нэгтгэн хуулийн төслийг яамны интернетэд иргэдээс санал авахаар тавиад
байна.
Сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөрийг шинэчлэх Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 4-р
сарын 3-ны өдрийн 43 дугаар тушаалаар “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийг
шинэчлэн боловсруулах” ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд Сэргээгдэх
эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийн шинэчлэсэн хувилбарыг боловсруулан гаргасан бөгөөд
яамнаас “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын бичиг баримт” боловсруулж
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байгаатай холбогдуулан хөгжлийн ойрын хугацааны хөтөлбөрт Сэргээгдэх эрчим хүчний
чиглэлээр 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оруулан ажиллаж
байна.
Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 43 дугаар
тогтоолын 2.1-д “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд
тусгахэрчим хүчний хэмнэлт, сэргээгдэх эрчим хүчний талаарх бодлого, төлөвлөлтийн
саналаа БОНХЯ-д хүргүүллээ.
Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийг төслийг УИХ-ын 2014 оны хаврын чуулганаар
хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх тухай Эрчим хүчний
сайдын 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн а/4038 албан тоотоор Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газарт хүргүүлсэн. Гэвч ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийн өмнө “Агаарын
бохирдлын үндсэний хороо”-нд танилцуулах зөвлөмжийн дагуу тус хороонд танилцуулж,
хорооны зөвлөмжийн дагуу хуулийн төсөл дээр дахин ажиллаж, тодорхой асуудлуудыг
тусган, сайжруулах чиглэлээр 2014 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн №хэг/1014 албан
тоотоор эргүүлэн татсан. Хуулийн төслийг 2014 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр Дэд сайд,
Төрийн нарийн бичгийн дарга нарыг байлцуулан ажлын хэсэг дахин хэлэлцэж, холбогдох
өөрчлөлтийг оруулан дахин Засгийн газар, улмаар УИХ-ын намрын чуулганаар
хэлэлцүүлэхээр Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн а/3442 албан
тоотоор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж, Засгийн газраар хэлэлцүүлэх хуулийн
төслүүдийн жагсаалтанд оруулаад байсан боловч ЗГ -ын бүтцийн өөрчлөлтэй уялдуулан
шинээр байгуулагдсан яамдаас дахин санал авч зохих журмын дагуу хэлэлцүүлэх
шаардлагатай гэсэн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны
өдрийн албан бичгийн дагуу эргүүлэн татаад байна.
Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж буйтай холбогдуулан үзэл
баримтлал, хуулийн төсөлд яамдаас дахин санал авч хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.

Эрчим хүч экспортлогч улс болох зорилтын хүрээнд: Монгол Улсын Эрчим
хүчний яам, БНХАУ-ын Хөгжил шинэчлэлтийн хороо хоорондын эрчим хүчний салбарт
хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төслийг боловсруулж, эрчим
хүчний яамны удирдлагуудын түвшинд хэлэлцэн эцэслэснээр Эрчим хүчний дэд сайд,
холбогдох газрын дарга нартай БНХАУ-д албан ёсны албан томилолтоор ажиллаж санамж
бичгийн агуулгад орсон арга хэмжээний талаар санал солилцож, Сайдын айлчлалын өдөр
хоногийг урдчилсан байдлаар тохирч ажилласан бөгөөд Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 05-р
сарын 26-ны өдөр Эрчим хүчний яам болон Хөгжил шинэчлэлтийн хорооны харъяа эрчим
хүчний удирдах газар хооронд эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах санамж бичиг
байгуулагдсан. БНХАУ-ын дарга Си Зиньпинийн 2014 оны 8-р сарын 21-22-ны өдрүүдэд
Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд
хамтран
ажиллах талаар тодорхой заалтуудыг тусгасан. Монгол улсын Эрчим хүчний яам болон
БНХАУ-ын Эрчим хүчний удирдах газар хоорондын хамтын ажиллагааны комиссын андугаар
хуралдаан 10-р сарын 23-ны өдөр Бээжин хотноо хуралдаж Засгийн газар хоорондын эрчим
хүчний худалдааны хэлэлцээрийг ойрын хугацаанд эхлүүлэхээр тохиролцоонд хүрсэн ба
2015 онд дараах уулзалтыг зохион байгуулахаар тогтсон болно.
Бүс нутаг, хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны санал санаачлагууд болон олон
улсын байгууллагуудын ажиллагаанд идэвхтэй хамтран ажиллах хүрээнд “Их Түмэн
Санаачлага”, “Зүүн Хойд Азийн Эрчим хүчний хамтын ажиллагааны Засгийн газар
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хоорондын хамтарсан механизм”, “Төв Азийн Бүсийн Эрчим Хүчний Хамтын Ажиллагаа” –ны
ээлжит хурлуудад Монголын талын төлөөлөл болж идэвхтэй оролцсон.
Их түмэн Санаачлага хөтөлбөрийн Эрчим хүчний зөвлөлийн ээлжит хуралыг
Улаанбаатар хотноо 2014 оны 6 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдэд амжилттай зохион
байгуулсан.
ОХУ-тай Монгол Улсын импортолж буй цахилгаан эрчим хүчний чадлыг нэмэгдүүлэх
талаар тохиролцон, ОХУ-ын мэргэжлийн байгууллагаар 206, 207-р шугамын хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх судалгааны ажлыг хийлгэсэн.
Азийн нэгдсэн сүлжээ судалгааны багийг байгуулж, Зүүн Хойд Азийн эрчим хүчний
хамтын ажиллагаанд GobiTec төслийг сурталчилах, гишүүн орнуудад таниулах ажлыг
эхлүүлсэн.
Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд: Улсын төсвийн
хөрөнгөөр хэрэгжих нийт цахилгаандамжуулахагаарыншугам, дэдстанц барих 15 төсөл арга
хэмжээнд ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.
Улаанбаатар хотын цахилгаан, дулааныг дамжуулах дэд бүтцийг шинэчлэх, гэрх
орооллын цахилгаан хангамжийг найдвартай болгох хүрээнд 10 кВ-ын 3 хуваарилах
байгууламж, 35/10кВ-ын 2*6.3 МВА чадалтай дэд станц, 35/6 кВ-ын 2*10 МВА чадалтай 2
дэд станц , 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ ЦДАШ барих болон гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай
болон шинэ сууршлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах 16
багц, Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлтийн 9 багц, орон
нутагт 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
татах, 5 В магистраль Тк-1893-с 2100 метр 2*500мм-ын шугамыг 2*800 мм болгон өргөтгөх,
1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэгхүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм
шугам болгон өргөтгөх, Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах
насосны горимд шилжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдэд ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгож
БУА-ийг эхлүүлсэн.
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 хүрээнд
Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх стандарт, норм, дүрмийг боловсронгуй
болгох хүрээнд дунд хугацааны хөтөлбөрийн шинэчилсэн төслийг хэлэлцүүлж байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд урьдчилсан байдлаар Эрчим хүчний тухай хуулийн 5.1.5
заалтын дагуу Эрчим хүчний хөгжил, стратегийн болон нормативын баримт бичиг
боловсруулах зардлыг санхүүжүүлэх журмын төслийг боловсруулан Засгийн газрын ээлжит
хуралдаанд дахин оруулж хэлэлцүүлсэн боловч Засгийн газрын 2014 оны 3 дугаар сарын 21ний өдрийн 11 дүгээр тэмдэглэлээр хойшлуулсан шийдвэр гарсан. Засгийн газраас ажлын
хэсэг томилон салбаруудын норм, нормативыг боловсронгуй болгох ажлыг цэгцлэх чиглэл
өгөгдсөн.
ЭХ-ний тухай хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор Эрчим хүчний сайдын 2014.01.15ны өдрийн 05 дугаар тушаалаар Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм, Цахилгаан техникийн
байгууламжийн угсралтын дүрэм, Уур, халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх, аюулгүй
ашиглах дүрэм, Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг тус тус батлуулж, Хууль зүйн яамны нийтээр дагаж мөрдөх бүртгэлийн 3432
дугаарт, ЭХ-ний сайдын 2014.08.22-ны өдрийн 101 дүгээр тушаалаар батлагдсан Цахилгаан
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байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөн бүртгэлийн 3489
дүгээрт бүртгүүлэн, салбарын үйл ажиллагаанд мөрдүүлэн ажиллаж байна. ЭХХТ
дүрмүүдийг хэвлэх, түгээх ажлыг зохион байгуулав.
Эрчим хүчний салбарын стандарт, норматив баримт бичгийн цогц мэдээллийн сан
байгуулахтай холбогдуулан ЭХЯ-ны дэргэдэх ЭХХТ, ЭХЭЗХ-ийн холбогдох багийг тухай бүр
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна.
Эрчим корпорацийг салбарын судалгааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх судалгаа, шинжилгээний
статустайгаар ажиллах Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн бүтэц, дүрмийн төслийг
боловсруулж Эрчим хүчний сайдын тушаалаар өөрчлөнбайгуулсан.“Цахилгаан, дулаан
дамжуулах шугам, дэд өртөө, дулаан дамжуулах төвийн нэгж хүчин чадлын төсвийн жишиг
үнэлгээ боловсруулах” даалгаврыг гарган өгч мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр ханган,
хэрэгжилтийн явцыг хангуулан ажиллаж байна.
Европын холбооны болон олон улсын нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг Эрчим
хүчний салбарт судлан нэвтрүүлэх чиглэлээр 2012 онд хийсэн судалгаагаар салбарын
хэмжээнд 13 дүрэм, 11 норм, 193 стандартыг боловсруулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлт
гарсан. Монгол Улсын ЗГ, Европын холбооны хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны
гэрээний хүрээнд СХЗГ-т евро стандартыг Монголд нэвтрүүлэх төслийн нэгж байгуулагдан
2014 оны 04 сараас үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхлээд байна. ЗГ-ын 2012-2016 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт эрчим хүч, зам тээвэр, байгаль орчин, уул уурхайн яамдаас евро
стандартыг нэвтрүүлэхээр тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор
2014.05.23-нд СХЗГ-т Европын стандартын хороотой хамтран зохион байгуулсан өргөтгөсөн
видео хуралд оролцож санал солилцов. Төсөлд хамрагдах ЭХЯ-ны саналыг албажуулан
СХЗГ-т 2014 оны в/2060 албан тоотоор хүргүүлэв.
СХЗГ, Европын холбооноос 2014.10.28-ны өдөр хамтран зохион байгуулсан “Монгол
Улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-ийн
нээлтийн семинарт оролцов.Энэтөслийн хүрээнд CEN, CENELEC-ээс үнэ төлбөргүй
нийлүүлэн авах стандартын жагсаалт гаргахтай холбогдуулан Эрчим хүчний эдийн засгийн
хүрээлэнд Европын холбооны гишүүн орнуудын эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөж буй
стандартуудаас өөрийн салбарт авч ашиглах, нутагшуулах стандартын судалгаа гаргах
чиглэл өгч мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллав. 2014.12.11-ний байдлаар
гаргасан урьдчилсан жагсаалт ирүүлсэнтэй танилцаж байна.
Салбарын хөтөлбөрийн хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний холбогдолтой олон улсын стандарт
орчуулах, боловсруулах талаар СЭХҮТ-ийн холбогдох мэргэжилтнүүдийг мэргэжил арга зүйн
зөвлөмжөөр ханган ажиллав. Олон улсын цахилгаан техникийн хорооны IEC61400, 62446,
60227, Олон улсын стандартын байгууллагын ISO 9488, Европын холбооны EN145111боловсруулж дуусган хэлэлцүүлэг явуулж байна.
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоноглолын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах
зорилгоор цахилгаан тоноглол, тоног төхөөрөмжийн гэмтлийг хөгжлийн эрт үед нь хэт улаан
туяаны тусламжтайгаар термографийн багажаар оношлох аргачлалын цуврал стандарт
боловсруулахаар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны Эрчим хүчний үр ашиг төслийн
нэгжтэй хамтран 2014.06.19-нд хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Стандарт боловсруулах
ажлын хэсгийг СХЗГ-ын төлөөллийг оролцуулан байгуулж, стандартын төсөл боловсруулж
байна.
Эрчим хүчний салбарын өргөтгөл, шинэчлэл, засварын ажлын чанарыг дээшлүүлэх
зорилгоор импортоор нийлүүлэх хүчний болон гүйдлийн трансформатор, хийн хуваарилах
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байгууламж, таслах-залгах, хэт хүчдэлээс хамгаалах, реле хамгаалалт, автоматикийн
байгууламжуудад тавигдах техникийн шаардлагын 8 стандартыг СХЗГ-ын Стандартчиллын
үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар сарын ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн үндэсний
стандартаар батлуулав.
ЭХЯ-ны 01/13, 02/13 даалгавраар “Улаанбаатар эрдэм” дээд сургууль эрчим хүчний тоног
төхөөрөмж нийлүүлэхэд тавигдах байгаль орчны шаардлагын IEC 60721 стандартын 7
цуврал, үндэсний 1 стандарт, IEC 60076 стандартын 6,7-р цуврал, нийт 10 стандартыг
боловсруулан Эрчим хүчний техникийн хороогоор хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангуулж байна.
Олон улсын цахилгаан техникийн хороо /IEC/-ны Ази Номхон далайн бүсийн захирал
Дэннис Чю, мөн хорооны Түншлэгч гишүүн орнуудын үндэсний хорооны ажилтан Франсуас
Раузер нартай цахим шуудангаар харилцан Монгол улсад Олон улсын цахилгаан техникийн
хорооны тусгал үндэсний хороо байгуулах асуудлаар зөвлөмж хүлээн авч, СХЗГ-ын
стандартчилал, техникийн зохицуулалтын хэлтэстэй хамтран ажиллаж санал бэлтгэсэн.
ЭХЯ, СХЗГ-аас Олон улсын цахилгаан техникийн хороо (IEC), ХБНГУ-ын Физик техникийн
хүрээлэнтэй хамтран 2014.11.20-ны өдөр Улаанбаатар хотноо “Олон улсын цахилгаан
техникийн хороо. ОУ-ын стандарт, тохирлын үнэлгээний систем. Эрчим хүч” сэдэвт
семинарыг зохион байгуулав. Семинар дээр илтгэл тавьж оролцсон ба салбарын төлөөллийг
хамруулав.
Уг байгууллагын Монгол Улс дахь Үндэсний цахилгаан техникийн хороо байгуулах,
“Түншлэгч гишүүн “нэмэх” хөтөлбөр”-т элсэх асуудлаар IEC-ийн Ази Номхон далайн бүсийн
захирал Дэннис Чю, ОУЦТХ-ны Түншлэгч гишүүн орнуудын үндэсний хорооны ажилтан
Франсуас Раузер, Германы Физик техникийн хүрээлэнгийн Монголын төслийн зохицуулагч
К.Вайгельт, А.Инклаар, СХЗГ-ын холбогдох удирдлагуудтай ажлын уулзалт хийж санал
солилцов. Үндэсний хороо байгуулах асуудлаар СХЗГ-тай нягт хамтран ажиллаж байна.
Олон улсын цахилгаан техникийн хорооны “Түншлэгч гишүүн “нэмэх” хөтөлбөр”-т
элсэн орсноор шинээр нэмж 200 стандарт үнэгүй авах, түүний техникийн хороодод орж
ажиллах боломжтой болох юм. Энэ хүрээнд эрчим хүчний салбарт шаардлагатай IEC
стандартын судалгааг евростандартын эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан гаргахаар ажиллаж
байна.
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах
хүрээнд: Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 4-р сарын 3-ны өдрийн 43 дугаар тушаалаар
“Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах” ажлын хэсгийг
байгуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийн
шинэчлэсэн хувилбарыг боловсруулан гаргасан бөгөөд яамнаас “Төрөөс эрчим хүчний
талаар баримтлах бодлогын бичиг баримт” боловсруулж байгаатай холбогдуулан хөгжлийн
ойрын хугацааны хөтөлбөрт Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оруулан ажиллаж байна.
Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 43 дугаар
тогтоолын 2.1-д “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд
тусгахэрчим хүчний хэмнэлт, сэргээгдэх эрчим хүчний талаарх бодлого, төлөвлөлтийн
саналаа БОНХЯ-д хүргүүлсэн.
БОНХЯ, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр
хамтран зохион байгуулж буй “Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө” боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж байна.
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Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд“Клинэнержи” ХХК-ийн хувийн
хөрөнгө оруулалттай 50МВт хүчин чадалтай салхинпарк “Төвийн бүсийн цахилгаан
дамжуулах сүлжээ” ТӨХК-тай байгуулсан “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах”
гэрээний дагуу диспетчерийн батлагдсан төлөвлөгөөгөөр 2014 онд Салхит салхин цахилгаан
станцаас төвийн эрчим хүчний системд 154 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч худалдан авахаар
тохиролцсоны дагуу төлбөр хийгдэж байна.
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Төвийн бүсийн эрчим хүчний системд
үйл ажиллагаа
эрхэлж
буй цахилгаан
эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний үнэд салхин цахилгаан станцаас
үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүг олгохоор хуульчилсан байдаг.Өнгөрсөн
онд Салхит салхин цахилгаан станцын батлагдсан диспетчерийн төлөвлөгөөнөөс илүү
үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрт ойролцоогоор 3 тэрбум төгрөгийн өр ЦДҮС
компанид хуримтлагдаад байсан. Үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан Салхитын салхин
цахилгаан станцын цахилгаан эрчим хүчний үлдэгдэл төлбөрийг ЭХЗХ-ын эрчим хүчний
зохицуулалтын IV улирлын төлөвлөгөөнд оруулан шийдвэрлүүлэх талаар санаачлан
ажиллаж байна.
Монгол улс, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай
хэлэлцээрийн Засгийн газрын Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн ээлжит XII хуралдаанд Эгийн гол,
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслүүдийг танилцуулахаар хүргүүлсэн.
Ерөнхий сайдад М.Сономпил сайд “Эгийн голын усан цахилгаан станц” төслийн
нэгжийн 2014 оны ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах материалыг бэлтгэсэн. Эгийн голын усан
цахилгаан станцын төсөл болон Тавантолгойн цахилгаан станцын төслийн ажлын явцын
талаар товч дүгнэлтийг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хүргүүлсэн.
Эгийн голын усан цахилгаан станц байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг
шинэчлэн боловсруулах ажлын даалгаврыг Төрийннарийнбичгийндаргаар баталгаажуулан
“Эгийн голын УЦС” төслийн нэгжид хүргүүлсэн.
Франц улсын Трактебел Инженеринг компани ба Эгийн гол УЦС төслийн нэгж хамтран
боловсруулсан “Эгийн голын УЦС төслийн шинэчилсэн ТЭЗҮ”-д яамны СБТГ-ын газраас
шүүмж бичиж, салбарын ШУТЗ-д танилцуулсан бөгөөд ТЭЗҮ-ийг уг хурлаар дэмжсэн
шийдвэр гаргасан.
БНХАУ-ын төрийн өмчит “Чайна Камк Инженеринг” компани нь Эгийн голын усан
цахилгаан станц төслийн гүйцэтгэгчээр ажиллах сонирхолоо илэрхийлж Сайдад хүсэлт
ирүүлснийг судалж үзээд “Эгийн гол усан цахилгаан станц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид
хүргүүлсэн. Төслийн нэгж нь Эгийн голын УЦС-ыг барих хөрөнгө оруулагчийг сонгох,
гүйцэтгэгчийг шалгаруулах, олон улсын зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэх байгууллагатай хамтран
ажиллаж байна.
Монгол-Кувейтийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулах
Кувейтийн талын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн тухай яриа,
хэлэлцээрт эрчим хүчний салбарт жинтэй хувь нэмэр оруулах Шүрэнгийн усан цахилгаан
станц, Улаанбаатар хотын төв хэсгийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах,
өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг хангахад зориулж газар доорх хийн тусгаарлагчтай дэд станц
байгуулах зэрэг бүтээн байгуулалтын төслүүдийг оруулах саналаа ГХЯ-д хүргүүлсэн.
Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Уул уурхайн дэд
бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн Сэлэнгэ мөрний сав газарт байрлах
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“Шүрэнгийн усан цахилгаан станц” төсөл хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. Төслийн нэгж төслийн
техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын даалгаврыг бэлэн болгосон.
Дэлхийн банкны “Уулуурхайндэдбүтцийнхөрөнгөоруулалтыгдэмжих” төслийн хүрээнд
хэрэгжүүлж буй “Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын ТЭЗҮ” боловсруулах ажлын Дэлхийн
банкны төслийн менежер Хайри Аль Жамал болон холбогдох хүмүүстэй Дэд сайд
Д.Доржпүрэв, БХЗГ-ын дарга Ц.Баярбаатар, СБТГ-ын орлогч дарга Г.Энхтайван нар уулзалт
зохион байгуулсан.
Дэлхийн банкны “Уул уурхайн дэд бүтцийнхөрөнгө оруулалтыг дэмжих” төслийн
санхүүжилтаар “Шүрэнгийн усан цахилгаан станц”төслийн удирдах хорооны дарга, гишүүн,
төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн удирдлага, инженер, орон нутгийн усан цахилгаан станцын
инженер зэрэг бүрэлдэхүүнтэйгээр БНХАУ-д танилцах сургалтыг зохион байгуулсан.
“Монгол орны нөхцөлд тохирсон нарны дулааны цахилгаан станц барих судалгааны
ажил” гүйцэтгэх Эрчим хүчний яам, Мон-Енержи консалт ХХК-ны хооронд байгуулсан ЭХЗҮ007/2013 тоот гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн ажлын тайлантай танилцан хэд хэдэн удаа санал
өгсөн. Нарны дулааны цахилгаан станцыг барих нарийвчилсан хэмжилт судалгааг үндэслэн
дөрвөн байршлаас Дорноговь аймгийн Сайншанд хотын нутаг дэвсгэрт техник, эдийн
засгийн үндэслэл хийхийг зөвлөсөн.Гүйцэтгэгч судалгааны ажлын тайланг салбарын ШУТЗийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.
ОУ-ын “уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сан”-гийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй
“хөгжиж буй орнуудад сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр” (SREP) -т Монгол улс
хамрагдаж буйтай холбогдуулан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг
үзүүлэх Олон талт хамтын ажиллагааны хөгжлийн банкны зөвлөхүүдийг манай улсад урьж
ажиллуулсан. Зөвлөхүүд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 2014 оны 4 дүгээр сарын
28-наас 5 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд Сангийн яам, ЭЗХЯ, БОНХЯ, ҮХААЯ, БХБЯ, БШУЯ,
ЭХЗХ, “ДҮТ” ХК, “УБЦТС” ХК, “ЦДҮС” ХК, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Хас банк,
хувийн хэвшил, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, төрийн бүс байгууллагуудтай уулзалт хийж
ажиллахаар ЭЗХЯ, ЭХЯ-тай тохиролцсон.
ЭЗХЯ, ЭХЯ, Азийн хөгжлийн банкны хооронд “Суурин газрын дулаан хангамжид
нарын дулаан ашиглах” төслийг хэрэгжүүлэх харилцан ойлголцлын санамж бичиг (MOU)-ийг
АХБ-аас боловсруулсан төсөлд яамнаас санал өгсөн. Японы ядуурлыг бууруулах сангийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Сум суурин газруудын дулаан хангамжид нарны дулаан ашиглах”
төслийг эхлүүлэх зорилгоор АХБ, ЭЗХЯ, ЭХЯ-ны хооронд харилцан ойлголцлын санамж
бичигт 2014 оны 6 дугаар сард гарын үсэг зурсан. Төсөл хэрэгжүүлэхээр болсонтой
холбогдуулан төслийн нэгжийг байгуулсан.
АХБ-ны техникийн туслалцаатайгаар хэрэгжүүлэх “Азийн нэгдсэн сүлжээ” болон “Сум
суурин газруудын дулаан хангамжид нарны дулаан ашиглах” зэрэг төслийн судалгааны
багуудын 2014 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргаад байна.
Төслийн нэгж 330 сумын дулаан хангамж, нийгэм, эдийн засаг, хүн амын хөгжлийн
талаар судалгаа хийж, 10 гаруй сумын төвд нарны энергийг ашиглан дулаан хангамжийн
асуудлыг шийдвэрлэхээр саналаа АХБ-д хүргүүлээд байна.
ОУ хөгжлийн банкны экспертүүдийг Эрчим хүчний яаманд 2014 оны 4-р сарын 29-ний
өдөр ТНБД тэргүүтэй албан хаагчид хүлээн авч уулзан SREP-ийнхөтөлбөрийн дагуу ОУ-ын
хөгжлийн банкны экспертүүдтэй 2014 оны 5-р сарын 02-ны өдөр Д.Дэлгэрцогт дарга энэхүү
хөтөлбөрийн эхний үе шатны ажлын протокол (Aide Memorie)-д гарын үсэг зурах ажлыг
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зохион байгуулав. Протокол (Aide Memorie)-ийг ЭЗХЯ баталгаажуулсан.
Төслийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай 300 мянган
ам.долларыг АХБ-аас буцалтгүй тусламжаар олгохтой холбогдуулан Монгол улсын Засгийн
газартай байгуулах санамж бичигт АХБ, ЭХЯ болон ЭЗХЯ 2014 оны 10 дугаар сарын 7 өдөр
гарын үсэг зурсан.
Дэлхийн банкны Олон улсын Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангаас 30-40 сая
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийг сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх юм.
“Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Ногоон хөгжлийн дунд хугацааны хөтөлбөр”-д
байгальд халгүй эрчим хүч буюу сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
санхүүжилтийн механизмыг бий болгоход ногоон татвар, агаарын бохирдлыг буурах татвар
хураамжийн орлогын тодорхой хувийг зарцуулахаар саналаа БОНХЯ-д хүргүүлээд байна.
“Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хууль, эрх зүйн орчин, хөгжлийн бодлогын
шинэчилсэн загвар боловсруулах судалгааны ажил”, “Эгийн голын УЦС байгуулах ТЭЗҮ-ийг
шинэчлэн боловсруулах ажил”, “Алслагдсан бүс нутгийн бие даасан хэрэглэгчдийн дулаан
хангамжийг дунд чадлын нарны эрчим хүчний үүсгүүрээр шийдвэрлэх технологийн шийдэл
болон хөрөнгө оруулалтыг тооцох ажил”, “Бага оврын СЭХ-ний үүсгүүрийг эрчим хүчний
нэгдсэн сүлжээнд холбох техникийн оновчтой шийдэл, болон холбоход шаардлагатай эрх
зүйн зохицуулалтын баримт бичгийн бүрдлийг боловсруулах ажил”, “Бие даасан нарны
цахилгаан станц суурилуулсан газруудын нарны эх үүсвэрийн тогтвортой ажиллагааг
сайжруулах, суурилуулсан хүчин чадал болон ашиглалтыг дээшлүүлэх ажил”, “Тайшир,
Дөргөний УЦС-тай зэрэгцээ ажиллах нарны цахилгаан станцын ТЭЗҮ боловсруулах ажил”
зэрэг судалгааны ажлын даалгаврыг боловсруулан удирдлагаар баталгаажуулсан.
Ажлын даалгавруудын гүйцэтгэгчээр СЭХҮТ ажиллаж эхний ажлуудыг бэлэн болгон Эрчим
хүчний салбарын Шинжлэх ухаан технологийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.
Эрчим хүчний төслийг хамтарсан механизмын хүрээндМонгол, ЯпоныЗасгийнгазархооронд
“Нүүрстөрөгчбагатайхөгжлийнтүншлэл” байгуулах тухай баримт бичигт 2013.01.08-ны өдөр
гарын үсэг зурсан. Хамтарсан кредит олгох механизмыг хэрэгжүүлэх удирдах хороог БОНХЯд байгуулагдан ажиллаж байна. Тус яамыг төлөөлөн төслийн удирдах хороонд Стратегийн
бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга П.Товуудорж ажилладаг. Удирдах хорооны хуралд
байнга оролцож байна. Яамнаас хүлэмжийн хийнялгаралтыгбууруулах, хамтарсан кредит
олгох механизмын хүрээнд хамрагдах төслүүдийн саналыг удирдах хороонд өгсөн. Удирдах
хорооны ээлжит хурал, семинар, сургалтад тус газрын мэргэжилтэн ажиллаж, эрчим хүчний
салбарт хүлэмжийн хий ялгаруулж байгаа эх үүсвэрүүдийн судалгаа гаргах, хүлэмжийн хийг
тоолох тооцооны өгөгдөл, хүлэмжийн хийг бууруулах арга хэмжээ, технологийн сонголт хийх
асуудлаар санал өгч оролцсон. Эрчим хүчний салбарт Японы талтай хамтран хэрэгжүүлэх 8
төслийн саналыг хэлэлцүүлж байна. Тухайлбал, Японы Байгаль орчны яамны 2013 оны
төсвийн жилд санхүүжилт авахаар хамрагдсан төсөл: Төв аймгийн Борнуур сумын
халаалтын зуухны шинэчлэлтийн төслийг хүлэмжийг хийг бууруулах, түүний тоолох, хэмжих,
хянах боломжтой байхаар Японы талтай хамтран Монголын Анусервис компани
хэрэгжүүлсэн. Японы Шимизу компани Дөргөний УЦС-тай зэрэгцээ ажиллах 10 МВт нарны
ЦС барих, УБ хотын барилгын дээвэр дээр нарны систем суурилуулах төслийг бүртгүүлсэн
боловч хөрөнгө оруулагч төслөө татсан. УБ хотын 118-р сургуулийн халаалтын зуухны
шинэчлэлтийн төслийг хүлэмжийг хийг бууруулах, түүний тоолох, хэмжих, хянах боломжтой
байхаар Японы Суури-Кэикаку компани хэрэгжүүлнэ. Японы Myclimate компани Тайширын
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УЦС-тай зэрэгцээ ажиллах 10 МВт нарны ЦС барих төслийн ТЭЗҮ боловсруулах, төслийг
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Цементийн үйлдвэрийн эрчим хүчийг хэмнэх төслийг Японы
Taiheiyo Engineering компани хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Дулааны цахилгаан
станцуудын уур усны шугам хоолойн дулааны алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний алдагдал
ихтэй тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэн сайжруулах ажлуудыг хэрэгжүүлж үр дүн гаргаснаар
түүнийг тухайн станцын үйлдвэрлэх байсан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээтэй
харьцуулан дээрх түншлэлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх чиглэлээр
судалгаа тооцоо хийж, ДЦС-3, 4 ХХК-аас эхлэн хэрэгжүүлж эхлээд байна. Японы Эдийн
засаг, худалдаа, үйлдвэрийн яамны 2013 оны төсвийн жилд санхүүжилт авахаар хамрагдсан
төсөл болохОюутолгойгоос Цагаансуваргын орд хүртэлх 180 км 220 кВ-ын 2 хэлхээт өндөр
хүчдлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг Японы Хитачи үйлдвэрийн алдагдал
багатай утастайгаар барьж байгуулахаар төлөвлөж буй төслийг “Монголын алт” ХХК
хэрэгжүүлж байна. Өмнөговь аймгийн Цогт-Цэций суманд 50 МВт хүчин чадалтай Салхин
цахилгаан станцын төслийг Японы талтай хамтран “Клин энержи Ази” компани хэрэгжүүлж
байна. Японы NEDO байгууллага УБ хотын гэр хорооллын айл өрхийн байрны дулаалгын
сайжруулах төслийн судалгааны ажлыг бүртгүүлсэн байна.
Эдгээр төслүүдийн эхлэлийн хөрөнгө оруулалтыг АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр
санхүүжүүлэхээр төслийн удирдах хороонд танилцуулга, семинар үе шаттай зохион
байгуулж байна.
Түлш (эрчим хүчний нүүрс)-ний талаархи хэтийн болон дунд хугацааны
стратеги төлөвлөгөөг төлөвлөх хүрээнд:Монгол Улсын хэмжээнд 2014-2024 онд өргөтгөл
шинэчлэл хийх, шинээр баригдах эх үүсвэрүүдийн байршил, хүчин чадал, нүүрсний хэрэглээ,
ашиглалтад орох хугацааны талаар мэдээлэл бэлтгэж Уул уурхайн яаманд зохион
байгуулагдсан Нүүрс хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийн хуралдаанд мэдээлэл хийв.
Нүүрс хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн
2014 онд 3 удаагийн хуралдаанд оролцож, уг
хөтөлбөрийн төслийг бэлтгэж, салбарын хэмжээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал авах
ажлыг зохион байгуулж байна
Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг өргөтгөж, шинэчлэх төсөл хэрэгжүүлэх
хүрээндЭрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 154 дүгээр тушаалаар
“Багануур” ХК-ийн нүүрсний уурхайн өргөтгөл шинэчлэлийн техник эдийн засгийн үндэслэл,
зураг төсөл боловсруулах” ажлын даалгавар боловсруулах зөвлөхөөр сонгогдсон ШУТИСийн харьяа Уул Уурхайн Хүрээлэн ТЭЗҮ-ийн ажлын даалгаврыг боловсруулж, Ажлын хэсгийн
хурлаар 3 удаа хэлэлцэж, 2014 оны 3 дугаар сарын 01-нд Дэлхийн банкны Уул уурхайн дэд
бүтцийг дэмжих төслийн нэгжид хүлээлгэн өгсөн.
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн
84 тушаалаар Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн Техник эдийн засгийн үндэслэл
боловсруулах
зөвлөх
компанийг
сонгон
шалгаруулах
үнэлгээний
хороо
байгууллагдсан.Үнэлгээний
хороо
зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах шалгуур
үзүүлэлтүүдийг баталж, Дэлхийн банкны Уул уурхайн дэд бүтцийг дэмжих төслийн нэгжээс
холбогдох хуулийн хүрээнд олон улсын нээлттэй тендерийг 2014 оны 4 дүгээр сард
зарласан. Үнэлгээний хороо хуулийн хугацаанд ТЭЗҮ боловсруулах тендерт ирүүлсэн
оролцогчийн материалуудыг судалж,
ТЭЗҮ боловсруулах
материалаа ирүүлсэн 13
компаниас 2 үе шаттай шалгаруулалт явуулж Багануурын нүүрсний уурхайн хайгуулын
ажлын гүйцэтгэгчээр Монголын Эрдгео, Канадын Норвест компаний консерциумыг
шалгаруулж, Хуулийн дагуу 2014 оны 9-р сард гэрээ байгуулсан.
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Багануурын нүүрсний уурхайн хайгуулын ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан Монголын
Эрдгео, Канадын Норвест компаний консерциум гэрээний дагуу 2014 оны 9-11-р сард 14168
тууш метр өрөмдлөг хийхээс 14466,3 тууш метр өрөмдлөгийн ажлыг богино хугацаанд
чанартай хийж, хээрийн ажлаа дуусч суурин боловсруулалтын ажилдаа ороод байна.
Хайгуулын тайланг 2015 оны 4-р сард дуусгаж ЭБМЗ –өөр оруулахаар төлөвлөж байгаа юм.
Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг бий болгох, ашиглах бодлогыг төлөвлөх,
бодлогын удирдамжаар хангах гол зорилтын хүрээнд:Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц
эрчим хүчний суурь дэд бүтцийг бий болгох зорилгоорДЦС-3-ийн 50 МВт-ын өргөтгөлийн
барилга угсралтын ажил график, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэгдэж, 2014 оны 06 дугаар
сарын 16-ны өдөр нээлтээ хийлээ. Өргөтгөлийн хэсэг хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд улсын
комисст хүлээлгэн өгөх ажлууд хийгдэж байна
ДЦС-4-ийн 100 МВт-ын өргөтгөлийн Турбин-генератор болон туслах тоноглолууд
нийлүүлэгдсэн, Барилга угсралтын ажил график, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж дууссан.
2014 оны 12 дугаар сарын 22-нд туршилт эхэлсэн.
“ДЦС-5” төслийн концессын гэрээний хэлцэлийг хийж, гэрээ хийх эрхийг олгуулахаар
Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлсэн. Засгийн газрын2014.06.12-ны өдрийн ээлжит
хуралдаанаар “Дулааны V станц төсөл”-ийн концессийн гэрээг “Фифт Комбайнд Хийтэнд
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. Концессийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нүүрс, ус хангамж,
үнсзайлуулах, цахилгаан дулааны шугам сүлжээндхолбох, төмөрзам, автозам бусад барилга
байгууламж барих зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох болон байгаль
орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг хянан баталгаажуулахыг холбогдох удирдлагуудад
даалгасан.Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 1,2 тэрбум ам.доллар байх бөгөөд концессийн
гэрээний хугацаа 25 жил, барилгын ажлыг 2014 онд эхлүүлж, 3 жилийнхугацаандгүйцэтгэх
юм.Эрчим хүчний сайдын 2014.04.00-ны өдрийн 33 дугаар тушаалаар байгуулагдсан
инженерийн шугам сүлжээнүүдийн асуудлуудыг шийдвэрлэх ажлын хэсгүүд 2014 онд
хамтарсан уулзалтыг 3 удаа, хэсэгчилсэн уулзалтыг 5 удаа хийж концесс эзэмшигчидтай
хамтран ажиллаж, шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллаж байна.
“Дулааны V станц төсөл”-ийнЦахилгаан эрчим хүч худалдах худалдан авах гэрээ, Дулааны
эрчим хүч худалдах худалдан авах гэрээг “ФифтКомбайндХийтэндПауэрПлант” ХХКтайбайгуулах ажлын хэсгийг ТНБД-ын тушаалаар байгуулан ажиллуулж Гэрээний хэлцлийг 4
удаа хийж харилцан санал солилцон ажиллаж байна
Их Британий Айм Пауэр компанитай Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийг
хэрэгжүүлэх талаар Эрдэнэс Монгол ХХК санамж бичиг үйлдсэний хүрээнд Шивээ Овоогийн
750 МВт цахилгаан станцын ТЭЗҮ-ийг Салбарын ШУТЗ-ийн хурлаар 2014 оны 10 дугаар
сард хэлэлцэн дэмжсэн шийдвэр гаргасан.
Баруун бүсийн нүүрсний ордуудыг түшиглэн 60 МВт хүчин чадалтай ДЦС барих
техник эдийн засгийн үндэслэлийг Эрчим хүчний хөгжлийн төв боловсруулж, 2014 оны 03
дугаар сарын 21-ны өдрийн Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн шийдвэр гарсан. Засгийн газрын хуралдаанаар
оруулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
Тэлмэний 100МВт-ын ДЦС-ын Концессийн гэрээ 2013 онд байгуулагдсан. Концесс
эзэмшигчдийн зүгээс “ЦДҮС” ХК-тай Цахилгаан эрчим хүч худалдах худалдан авах гэрээг
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2014 оны 06 дугаар сарын 20-нд хийж дуусгасан. Хөрөнгө оруулагчдаас концесс эзэмшигчид
олон улсын аудит хийлгэж байна
ХБНГУ-ын санхүүжилттэй Дарханы ДЦС-ын 35 МВт-ын өргөтгөлийн төслийн ажилд
хяналт тавин ажиллаж байна. ОХУ-ын АСЕН компанийн барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч
Монголын “VH&B” ХХК-иас насос станцын ул суурийн арматурын ажлыг хийж дуусгасан.
Тоног төхөөрөмжүүд үйлдвэрлэгдсэн боловч төлбөрийн байдлаас шалтгаалан ачигдаагүй
байна. ХБНГУ-ын санхүүжилттэй Дарханы ДЦС-ын 35 МВт-ын өргөтгөлийн төслийн ажилд
хяналт тавин ажиллаж, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр Дарханы ДЦС, KfW банктай
хамтран ажиллаж байна. Дарханы ДЦС, KfW, ЭХЯ-ны удирдлагын хамтарсан уулзалтыг нийт
4 удаа зохион байгуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тохиролцон,
тэмдэглэл, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Төслийг амжилттай
хэрэгжүүлэх үүднээс банкны зүгээс түншлэлийн бусад механизмыг судалж байна.
Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 100 МВт-ын шинэ
ДЦС барихаар 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.
Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 тоот тогтоолоор батлагдсан Концессийн зүйлийн
жагсаалтанд тусгагдсаны дагуу сонгон шалгаруулалт явуулсан. Хамгийн сайн санал
ирүүлсэн Альфа Ассет Менежмент Монголиа ХХК-тай Концессийн гэрээний хэлцэл
эхлүүлэхээр санал солилцон ажиллаж байна.
“Бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”
Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 71 дүгээртогтоол, “Төсөл
санхүүжүүлэх тухай” Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 80 дугаар тогтоол
дээр үндэслэн “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах, ажилдтомилохтухай” 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 хөрөнгө оруулагчийг (IPP)1 олон улсын нэр
хүндтэй, чадвартай компаниудаас өрсөлдүүлэн сонгох;Цахилгаан станц ашиглалтанд орсны
дараа Оюутолгой төслийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бүрэн хангахаас гадна Монгол
улсын Өмнөд бүсдэх 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 2014оны 6 дугаар сард төслийн нөхцөл шаардлага, холбогдох харилцаануудыг
зохицуулах гэрээ, мөн ус, газрын болон бусадшаардлагатай зөвшөөрлүүд бүхий Арилжааны
даалгаварыг боловсруулж хүргүүлсэн. Оролцогчид саналаа 2015 оны 2 дугаар сард ирүүлэх
ёстой.
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Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооноос төслийн холбогдох тусгай зөвшөөрлүүдийг
олгосон.Төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ болон бусад холбогдох техникийн суурь судалгаа,
шинжилгээ, тайлангийн ажлууд хийгдсэн.
Төслийн банкны шаардлага хангах Байгаль Орчин Нийгэмд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ
(БОННБҮ) хийгдэж байна.
Багануурын 700 МВт ДЦС барих ТЭЗҮ-ийг 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 гэрээний хэлцэл
эхлүүлэхээр гэрээний төсөл дээр ажиллаж байна.
“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
зорилтын хүрээнд:Берлин эко хотхон, “Солонго” хороолол, Шинэ Яармаг хорооллын
цахилгаан болон дулааны хангамжийн ажил, ДЦС-4-өөс У-15 хүртэл Ф800-ийн дулааны
шугам,
"ДЦС-4"-ын уур, усны дулаан солилцуулагч бүхий дулааны дэд станцын төсөл,
Насосны станц-8-ын өргөтгөл, Амгалан Дулааны станцаас дулаан түгээх цэг хүртэлх 2*Ф700
мм-ийн 4 км шугам, “Амгалан" 300 Гкал/цаг чадалтай дулааны станцын барилга угсралтын
ажлуудад ажил эхлүүлэх зөвшөөрлүүдийг олгон хэрэгжилтэнд нь бодлогын удирдамжаар
ханган ажиллаж байна.
Төв суурин газарт эдийн засгийн үр ашгийг нь харгалзан дулаан хангамжийн
төвлөрсөн болон бие даасан систем бий болгох хүрээнд: Аймгийн төвийн дулаан
хангамжийг төвлөрсөн дулаан хангамжийн системтэй болгох зорилтын хүрээнд 2014 онд
Архангай, Завхан, Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Хэнтий, Дундговь, Төв гэсэн 8
аймагт дулааны станц, дулаан шугам сүлжээ барьж байгуулах ажлыг төлөвлөн төр хувийн
хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 2014.01.28-ны өдрийн Засгийн
газрын хуралдаанаар хэлэлцэн 29 дүгээр тогтоол гаргасан. Үүний дагуу Эрчим хүчний
сайдын 2014 оны 28 дугаар тогтоолоор ажлын хэсэг байгуулагдан хөрөнгө оруулагчдыг
шалгаруулж, 2014.05.22-ны өдөр ерөнхий гэрээнд талууд гарын үсэг зурсан. Хөрөнгө
оруулагчид ажлаа зохион байгуулж эхлэсэн. Төрөөс хүлээсэн үүрэг 3,0 тэрбум төгрөгийн
санхүүжилтийн дэмжлэг шийдвэрлэгдээгүйгээс ажил удаашралтай байна. 2014 оны 8 дугаар
сарын 4-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар Булган аймагт орон нутгийн концессын
гэрээгээр баригдаж байгаад ажил нь зогссон Дулааны станцын барилга угсралтын ажлыг
дуусгахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулснаар Булган
аймгийн гүйцэтгэгч Энержиплас ХХК-тай гэрээ байгуулж ажлыг үргэлжлүүлсэн.
Мөн Засгийн газрын 29 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Эрчим хүчний сайдын 2014
оны 04 дүгээр сарын сарын 08-ны өдрийн 51 дүгээр тушаал гарч 33 суманд халаалтын
системийг сайжруулах төслийг төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хэлбэрээр зохион
байгуулах эрхийг аймгуудын засаг дарга нарт шилжүүлсэн. Аймгууд хөрөнгө оруулагч гүйцэтгэгчийг сонгох ажлаа зохион байгуулсан. Мөн Засгийн газрын 2014.02.07-ны өдрийн
хуралдаанаас "Сумынтөвийншинэчлэл” хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд 16 аймгийг
тусбүрнэгжишигсумтайболгохшийдвэрийг гаргасан. Төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг шилжүүлэн
авсан аймгийн Засаг дара нарын шалгаруулсан хөрөнгө оруулагч компаниудын тусгай
зөвшөөрөл, чадамжийг гэрчлэх баримт бичгүүдийг шалгаж, нягталсны дүнд23 гэрээг
баталгаажуулж, ажлыг эхлүүлэв. Эдгээр сумдын дулаан хангамжийн шинэчлэлтийн ажлыг
яамнаас холбогдох мэргэжил арга зүйн мэдээллээр ханган хамтран ажиллаж байна.
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Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, чиглэлийг боловсруулах гол
зорилтын хүрээнд:Түлш, эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхийг
сайжруулж, зах зээлийн зарчмаар ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангуулах зорилгоор УИХ-ын
72 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллах2010 оны байдлаар эрчим
хүчний төрийн өмчит 11 компанийн урт хугацаат төслийн зээлийн дүн 324.14 тэрбум төгрөг
байсан бөгөөд Зээлийн гэрээг шинэчилснээр зээлийн нийт дүн 243.7 тэрбум төгрөг болж,
2010 онтой харьцуулахад валютын ханшны зөрүү 80.4 тэрбум төгрөгөөр буурсан. Эдгээр
төрийн өмчит компаниуд урт хугацаат зээлийн валютын ханшны зөрүү болох 80.4 тэрбум
төгрөгийг хөрөнгө оруулалтаар тооцон санхүүгийн тайлан тэнцэлд тусгасан байна. Мөн
Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайнуудын гадаадын урт хугацаат зээлийн дүн 24.7
тэрбум төгрөгөөр буурсан.
Эрчим хүчний салбарын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, үйл ажиллагааг
хэвийн найдвартай явуулах, дутагдаж буй орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх зорилгоор 2014
онд 29.3 тэрбум төгрөгийн татаас батлагдсан байна.
Увс, Ховд, Сүхбаатар, Хөвсгөл аймгуудын төвүүдэд дулааны станц ашиглалтанд
оруулсантай холбогдуулан ашиглалтын өмнөх захиргааг байгуулан инженер, техникийн
ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтуудад хамруулан боловсон хүчний нөөцийг бэлтгэх ажлыг
зохион байгуулсан.
Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн эрчим хүчний төлбөрийг онлайн
дансаар хүлээн авах болон хөдөлгөөнт холбооны тоноглолуудаар төлбөр хийх нөхцөлийг
хангаж өгснөөр хэрэглэгчдийг чирэгдэлгүй, зардал хэмнэх боломжоор хангасан. Энэ үйл
ажиллагаа нь цахилгаан эрчим хүчний орлого төвлөрүүлэлтэд чухал нөлөө үзүүлж байна.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, өртөг, зардлыг хямдруулах, байгаль
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах зорилгоор эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг
Багануур болон бусад нүүрсний уурхайг түшиглэн барьж байгуулах, Улаанбаатар хотын өсөн
нэмэгдэж байгаа цахилгаан, дулааны хэрэгцээг 3, 4 дүгээр цахилгаан станцын хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх, өргөтгөн шинэчлэх замаар шийдвэрлэх хүрээнд
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин чадлыг 123 МВт-аар өргөтгөх, “ДЦС-3” ТӨХКийн суурилагдсан хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөх, Амгалан дулааны станц зэрэг төслүүд
амжилтай хэрэгжээд байна. Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 тоот тогтоолоор
батлагдсан Концессийн зүйлийн жагсаалтанд тусгагдсан Чандгана, Тэвшийн говь, Дорнод,
Багануурын цахилгаан станцууд, Чойр дэд станцын төслүүд зарлагдан, ЭЗХЯ, ЭХЯ-наас
хамтарсан ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалт явуулж дүгнэсэн. Хамгийн сайн санал ирүүлсэн
компаниудтай хэлцэл эхлүүлсэн. Багануурын нүүрсний уурхайг түшиглэн дулааны цахилгаан
станц барьж байгуулахын хувьд Эрчим хүчний яам болон ЭЗХЯ-ны хамтарсан ажлын
хэсгээс шалгаруулсан China Nuclear Industry компани болон Монгол улсад байгуулсан
"Baganuur power" ХХК-тай концессын гэрээний хэлэлцээр хийж байна.
Үнэ тарифыг индексжүүлэн тооцож, түүнээс дээшхи хэрэглээ болон үйлдвэр, аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрчим хүчний үнэ тарифыг бодит өртгөөр тооцох, үйлдвэр аж ахуйн нэгж
байгууллагад чадлын тариф нэвтрүүлэх хүрээнд: 2014 оны 8 дугаар сарын 10-аас: нийт
хэрэглэгчдийн цахилгааны үнийг 5 төг/кВтц-өөр, 2014 оны 9 дүгээр сарын 15-аас: нийт
хэрэглэгчдийн цахилгааны үнийг 2 %-иар, 2014 оны 12 дугаар сарын 05-аас : нийт
хэрэглэгчдийн цахилгааны үнийг индексжүүлэн 9.85 %-иар тус тус нэмэгдүүлээд байна.
2014 оны 5 дугаар сарын 1-ний байдлаар Улаанбаатар хотод түлшний хөнгөлөлтөөр
63,165 хэрэглэгч, халаагуурын хөнгөлөлтөөр 3,058 хэрэглэгч, нийт 66,223 хэрэглэгч
“Цахилгааны үнийн урамшуулал олгох гэрээ” байгуулан үнийн хөнгөлөлт эдэлж байгаа
бөгөөд цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулалд 2011-2012 оны өвлийн улиралд 674.3
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сая төгрөг, 2012-2013 онуудад 1,982.9 сая төгрөг, 2013-2014 онуудад 3,410.4 сая төгрөг, нийт
6,067.6 сая төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн байна.
Эрчим хүчний салбарт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор шинээр
хэрэгжүүлэх төслүүдийн тарифын тооцоонд хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тооцож байна.
Тухайлбал,“Салхит”, “Оюутолгой”, “Сайншанд” салхин паркууд, “Айдынер глобал”, “АБ Солар
винд” компанийн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх тарифт хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг
олон улсын жишгийн дагуу тооцож, тарифыг баталсан. Үүний дүнд 50 МВт-ын суурилагдсан
хүчин чадалтай “Салхит” салхин цахилгаан станц 2013 оны 6-р сараас ашиглалтад ороод
байна.2014 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр УИХ-аас “Эдийн засгийн идэвхжлийг
нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 34 дүгээр тогтоол батлагдан гарсан. Уг
тогтоолын 4.2- т “Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 72 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг
хангах хүрээнд түлш, эрчим хүчний үнэ тарифыг чөлөөлж, тус салбарын хөрөнгө оруулалтын
орчныг сайжруулах, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр болон дамжуулах шугамыг төр, хувийн
хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар барьж байгуулах асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх” гэж
заасан. Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг биелүүлэх хүрээнд ЭХЗХ болон бусад холбогдох
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бууруулах, цаашид төрийн аяааллыг бууруулах
зорилгоор аймаг сумдын дулааны эх үүсвэрийг барьж байгуулах төсөл арга хэмжээг төр
хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулах шийдвэрийг Засгийн
газраас гаргуулах хөрөнгө оруулагч-гүйцэтгэгч-ашиглагчийг сонгон гэрээ байгуулаад байна.
Эрчим хүчний ерөнхий төлөвлөгөөнд туссанаар 2013-2015 онуудад Улаанбаатарын
дулаан хангамжинд 300 сая ам.доллар, ТЭХС-н цахилгаан хангамжийн өргөтгөлд 4 тэрбум
ам.доллар шаардлагатай байгааг тодорхойлсон.
-Улаанбаатарын Дулаан хангамжийг хөрөнгө оруулалтын хүрээнд Амгалан ДС-г ажил дуусах
шатанд, Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны хөтөлбөрын хүрээнд ТЭЦ4-Байшин
үйлдвэрлэл-Москва хороолол чиглэлийн, Гандирс хороолол чиглэлийн дулаан дамжуулах
төв шугамуудыг барьж ашиглалтанд оруулсан.
- Ерөнхий төлөвлөгөөнд туссанаар ТЭХС-н цахилгаан хангамжийн өргөтгөлийг 1) одоо
байгааХҮ ДЦС-г өргөтгөх, 2) Шинэ ХҮ ДЦС барих, 3) Томчадлын УЦС барих, 4)
Нүүрснийуурхайнамнытомчадлын
ДЦС
барьжхэрэгжүүлэхээр
төлөвлөсөн.
Тус
төлөвлөгөөний хүрээнд 1) Улаанбаатрын 5 дугаар ДЦС төслийн концессийн гэрээг байгуулж
дагалдах гэрээнүүдийн хэлэлцээрийг эхлүүлсэн. 2) Эгийн голын УЦС төслийн ТЭЗҮ-н
шинэчлэсэн судалгааг хийлгэж батлуулсан ба хөрөнгө босгох ажлыг эхлүүлээд байна. 3)
Нүүрсний уурхайн амны ДЦС-г хөгжүүлэх хүрээнд Багануур, Шивээ-Овоо, Тэвшийн говь,
Чандганы уурхайг түшиглэн барих ДЦС-н төслүүдэд концесс олгох уралдаант
шалгаруулалтыг зарлаж соиирхогч талуудаас тендерийн санал авсан бөгөөд концесс
эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах ажлыг эхлүүлээд байна.
Эрчим хүчний ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх төслийн хүрээнд тодорхойлогдсон эрчим
хүчний хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхболомжтой гэж дүгнэлт хийсэн.
ХОЁР. ДОТООД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Яамны чиг үүрэгт хамрах нийтэд үйлчлэх ажил үүргийн хүрээнд: Эрчим хүчний
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 24 дүгээр
тушаалаар Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулснаар
Стратегийн бодлого төлөвлөлтйн газраас Дулааны техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлтийг
судалж шийдвэрлэх ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг зохицуулж байна.
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2014 онд ажлын хэсэг 5 удаагийн хурлаар 241 хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох тооцоо
судалгааг хийлгэн шийдвэрлэсэн. Үүнд, 121 техникийн нөхцөлийг шинээр олгож, 41
техникийн нөхцөлийн хугацааг сунгаж, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн бүсийн 11
хүсэлтийг Нийслэлд шилжүүлсэн байна.
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 52 дугаар тушаалаар Эрчим
хүчний салбарын Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн
баталсан. Зөвлөлийг дэд сайд Д.Доржпүрэв тэргүүлж, СБТГ-ын мэргэжилтэн Б.Ерэн-Өлзийн
нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна.
2014 онд Эрчим хүчний салбарын Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл 6 удаа
хуралдаж давхацсан тоогоор нийт 29 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.
Хуралдаан бүрийн бэлтгэл ажлыг ханган, зохион байгуулж, хуралдааны протокол,
шийдвэрийн төслийг бэлтгэж шийдвэр гаргуулж ажилласан.
Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас санхүүжилтээр эрчим хүчний чиглэлийн
төсөл 2013-2015 оны хугацаанд хэрэгжиж байна. Үүнд :

3-н

1) Монгол улсын Түлш – Эрчим хүчний нэгдсэн баланс, түүний шинжилгээ,
2) Ус дутагдалтай үед усан цахилгаан станцыг үр ашигтай
технологийн судалгаа,

ажиллуулах техник

3) Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний нэмэлт усны зарцуулалтад болон химийн
найрлагад стандарт, норм тогтоох зэрэг ба эдгээр төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж
ажиллаж байна.
2014 оны 5 дугаар сарын 22-23-д“МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧ 2014: Бүтээн байгуулалт Шинэ боломж” олон улсын хурал, үзэсгэлэнг, 2014 оны 6 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдэд Их
түмэн Санаачлага хөтөлбөрийн хүрээнд Эрчим хүчний зөвлөлийн ээлжит хурлыг
Улаанбаатар хотноо тус тус амжилттай зохион байгуулсан.
“Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний аюулгүй байдал” олон улсын эрдэм
шинжилгээний хурлыг Батлан хамгаалах яам, Эрчим хүчний яам, Батлан хамгаалахын
эрдэм шинжилгээний хүрээлэн хамтран 2014 оны 5 дугаар сарын 04-нд зохион байгуулав.
Монгол, ОХУ, Япон, БНСУ зэрэг орны 100 орчим мэргэжилтэн оролцсон уг хурлаар бүс
нутгийн эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах, үүнд ямар сөрөг нөлөөлөл байж
болох талаар хэлэлцсэн юм.
Эрчим Хүчний Харт болон Эрчим хүчний яам хамтран “Зүүнхойд Ази дахь Сэргээгдэх
Эрчим Хүчний Хөгжил: Говьтек & Азийн Супер Сүлжээ” сэдэвт форумыг 2014 оны
6 дугаар сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Энэхүү форум Зүүн Хойд
Ази дахь сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц бололцоо тухайлбал Говьтек & Азийн Супер Сүлжээ
санаачлагын талаарбодлого тодорхойлогчид, олон улсын байгууллагууд, бизнесийн
салбарын төлөөлөгчид болон бусад сонирхогч талуудтай харилцан санал солилцож, ОХУ,
Монгол, БНХАУ, БНАСУ, БНСУ, Япон зэрэг улс орнуудын үндэсний цахилгаан эрчим хүчний
сүлжээг харилцан холбох шинэ санаа, санаачлага, сэргээгдэх эрчим хүчийг
хөгжүүлэхталаарх мэдээллийг сонсон тус төслийн санаачлагад хөрөнгө оруулах боломжыг
хэлэлцэв.
Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр удирдлагаас гаргах тушаал, шийдвэр, албан бичгийг
боловсруулж, ирсэн албан бичиг, иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийг зохих журмын дагуу
шийдвэрлэн биелэлтийг сар бүр ТЗУГ-т өгч байна. Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын
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захирамж, хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт, яамны шуурхай
зөвлөлгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын эхний хагас жилийн биелэлт, долоо хоног болон
саруудад тус газраас хийсэнажлынтайлангуудыг нэгтгэж ТЗУГ-т, 2014 оны Үндсэн чиглэл,
газрын төлөвлөгөө, 2014-2016 оны Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, мөн СБТГаас 2015 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгах санал бусад хөтөлбөр, төлөвлөгөөн
тусгагдсан ажлын биелэлтийг гаргаж ХШҮДАГ болон СХОГ-т хүргүүлж ажиллав.
Хариуцсан ажлын чиглэлээр тус газарт ирүүлсэн албан бичгүүдийг судалж,
шийдвэрлэн, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллав. 2014 онд нийтдээ
СБТГ-т хариуцсан асуудлын чиглэлээр 1035албан бичиг хүлээн авч зохих журмын дагуу цаг
хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.
Эрчим хүчний яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар нь 2014 онд бодлого,
төлөвлөлтийн талаар тавьсан зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлэн биелүүлж, цаг үеийн ажлууд,
удирдлагын үүрэг даалгаврыг тухай бүр нь хийж гүйцэтгэн, гадаад хамтын ажиллагаагаа
амжилттай үргэлжлүүлэн хөгжүүлж ажиллалаа гэж дүгнэж байна.
Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар:
Нэг. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн жигд найдвартай ажиллагаа
хангах, хэрэглэгчдийг тасралтгүй найдвартай эрчим хүчээр хангах чиг үүргийн
хүрээнд:
Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд:
Эрчим хүчний салбарын 2014-2015 оны өвөлжилтийн бэлтгэл, ажлын явц байдалд
хяналт тавьж ажиллах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 1 дүгээр
сарын 28-ны өдрийн 15 тоот тушаалаар томилон ажиллуулж компаниудын өвлийн бэлтгэл
хангуулах их, урсгал засвар, хөрөнгө оруулалт, техникийн зохион байгуулалтын арга хэмжээ
болон салбарын өвлийн бэлтгэл хангах нэгдсэн төлөвлөгөө гарган батлуулсан. Эрчим
хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 20 компанийн дүнгээр 2014-2015 оны өвлийн бэлтгэл
хангахад нийт 74938.4 сая төгрөгийн засвар шинэчлэлийн ажил хийхээс 34013.75 сая
төгрөгийн өртөг бүхий 444 үндсэн тоноглолд их засвар, 6746.65 сая төгрөгийн өртөг бүхий
384 туслах тоноглолд их засварийн ажил, хөрөнгө оруулалтаар 19292.19 сая төгрөгийн өртөг
бүхий 387 нэр төрлийн ажил, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр 14885.8 сая
төгрөгийн өртөг бүхий 270 нэр төрлийн ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажилласан.
Эх үүсвэрүүдийн өвлийн бэлтгэл хангах ажил: Үйлдвэр компаниуд 31 үндсэн
тоноглолд их засвар, 858 туслах тоноглолд их засвар, 135 нэр төрлийн ажилд хөрөнгө
оруулалт, ТЗБАХ-ээр 112 ажил хийхээр төлөвлөснөөс 2014 оны 11-р сарын 01-ний өдрийн
байдлаар үндсэн болон туслах тоноглолын их засварын ажил 95.3%, хөрөнгө оруулалтын
ажлын 67,7%, ТЗБАХ-ний төлөвлөсөн ажил 72%-ийн биелэлттэй байна. Хөрөнгө оруулалт,
ТЗБАХ-ний ажлын гүйцэтгэл бага байгаа нь хөрөнгө санхүүгийн дутагдлаас шалтгаалан
зарим ажлууд хийгдээгүй, мөн компаниудын бизнес төлөвлөгөөнд тодотгол хийн зарим
ажлуудыг хассантай холбоотой байна.
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Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагаа, өвлийн оргил ачааллын үеийн
хоногийн тасралт, саатал, горим ажиллагаанд өдөр тутам хяналт тавьж мэдээллийг газрын
даргаар дамжуулан яамны удирдлагад танилцуулан ажиллаж байна.
2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар системийн 8 дулааны цахилгаан
станцын хэмжээнд 54 зуух, 35 турбогенератор /ТГ/-оос 38 зуух, 29 ТГ ажилд, 9 зуух, 4 ТГ
бэлтгэлд, 7 зуух, 2 ТГ засварт байгаа бөгөөд системийн хэмжээнд хэвийн ажиллаж байна.
Төвлөрсөн дулаан хангамжийн өвлийн бэлтгэл хангах ажил: Төвлөрсөн дулаан
хангамжийн системийн өвөл, зуны горимыг ерөнхий инженерүүдийн шуурхай болон “ДҮТ” ХКтай хамтран хэлэлцэж батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 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 6 зогсолт буюу шахалтыг хийж гарсан гэмтлийг засварлуулан ажилласан.
Улаанбаатарын дулааны шугам сүлжээний хувьд нийт сүлжээний усны зарцуулалт 20256
т/ц-ийн зарцуулалтай, 7 өргөх насос станц ажиллагаанд, батлагдсан горимын дагуу даралт,
температурын горимыг барин ажиллаж байна. 2014-2015 оны өвлийн их ачаалалд шинээр 87
Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 156 орон сууц, барилга, байгууламж төвлөрсөн дулаан хангамжид
холбогдсон бөгөөд хэвийн ажиллаж байна. Дарханы дулааны шугам сүлжээний хувьд нийт
сүлжээний усны 2579 т/ц-ийн зарцуулалтай, 1 өргөх насос станц ажиллагаанд, батлагдсан
горимын дагуу даралт, температурын горимыг барин ажиллаж байна.
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Орон нутгийн дулаан хангамжийн өвлийн бэлтгэл хангах ажил: Увс, Ховд аймгийн
дулааны станцууд нь төсвийн байгууллагуудаас халаалтын төлбөрөө аваагүй, хөрөнгө
мөнгөгүй гэх байдлаар зуух, дулааны шугам сүлжээнд дорвитой засвар шинэчлэлийн ажил
хийгээгүй, үзлэг үйлчилгээ хийх байдлаар өвлийн ачаалалд залгагдсан байна. Баян-Өлгий
аймгийн дулааны станц 100 хувь хангасан. Орон нутгийн өмчтэй Сэлэнгэ, Дорноговь аймгийн
дулааны станц зохих түвшинд өвлийн бэлтгэлээ хангасан байна. Мөн энэ халаалтын
улиралд Увс, Ховд, Хөвсгөл аймгийн төвүүдэд шинээр баригдсан Дулааны станц, дулааны
шугам сүлжээ ажиллагаанд залгагдан, өвлийн ачаалалд оролцож байна. Дулааны станцууд
тус бүрдээ өвлийн их ачаалалд гадна агаарын хүйтрэлттэй уялдан 2-3 зуухтай 130/70, 95/70ын температурын горимоор ажиллаж дулааны хэрэглээг хангах бөгөөд өнөөдрийн байдлаар
дулааны станцууд тус бүр 1-2 зуухтай, 80 -аас 95°С хүртэл температуртай хэвийн ажиллаж
байна. Дулааны станцуудын нүүрсний нөөцийн тухайд Увсын хуучин ДС, Ховдын шинэ ДС,
Дорноговь, Сэлэнгийн станцууд 1000 - 3000 тн буюу 10-17 хоногийн, Увсын шинэ ДС, Ховдын
хуучин ДС, Баян-Өлгийн станц 4000 - 9000 тн буюу сарын нөөцтэй байна.
Нүүрсний хангамж
Эрчим хүчний нүүрс олборлогч уурхайнуудын үйл ажиллагаа, нүүрсний хангамж,
нүүрс тээвэрлэлт, дулааны цахилгаан станцуудын нүүрс нөөцлөлтийн байдалд байнгын
хяналт тавин ажиллаж, удирдлагыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж
байна.
 Нүүрсний уурхайнуудын 2014 оны “Уулын ажлын төлөвлөгөө”-тэй танилцсан. 2014
онд дулааны станцууд болон шинээр баригдах эх үүсвэрүүдийн нүүрсний хэрэглээг
тооцон нүүрсний хэрэглээний судалгааг гаргасны үндсэн дээр 2014 онд ШивээОвоогийн уурхай 1,95 сая тонн нүүрс олборлохоор төлөвлөсөн байсанд тодотгол
оруулан 2.0 сая олборлохоор батлагдсан. Хэдийгээр Багануурын уурхай уурхайн
төслийн хүчин чадал 3.5 сая тонн ч илүү хэрэглээ байгаа боловч тус учир хамгийн их
хүчин чадалдаа тулаад байгаа болно. 2014 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл
Багануурын уурхай 3,670 сая тонн, Шивээ-Овоогийн уурхай 1.972 сая тонн нүүрс
борлуулахаар байна.

Нүүрс олборлолт /сая тонн/
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 Дулааны цахилгаан станцуудын 2014 оны нүүрсний хэрэглээний судалгааг гарган
эрчим хүчний нүүрс олборлогч уурхайнуудад хүргүүлэн 2014 оны “Уулын ажлын
төлөвлөгөө”-нд санал оруулан тусгуулсан.
 Амгалан дулааны станцын нүүрсний хангамжийг ТЭЗҮ-д Багануурын уурхайгаас 30%,
Шивээ-Овоогийн уурхайгаас 70%-иар тус тус хангахаар тусгагдсан. Үүний дагуу дээрх
2 уурхайд мэдэгдэн уурхайнуудын 2014 оны “Уулын ажлын төлөвлөгөө”-нд
тусгуулсан.
 Дулааны цахилгаан станцуудын нүүрсний хэрэглээний 2013 оны гүйцэтгэлийн
судалгаа, 2014 оны нүүрсний хэрэглээний өсөлт, дулааны станцуудын хэрэглээний
судалгааг станц тус бүрээр гарган газрын удирдлага болон яамны удирдлагад
танилцуулсан. 2014 оны хэрэглээний өсөлтийн судалгаанд үндэслэн аж ахуйн нэгж
хоорондын гэрээг байгуулах саналыг дулааны цахилгаан станцууд болон нүүрсний
уурхайнуудад хүргүүлснээр “Нүүрс худалдан авах болон нийлүүлэх гэрээ”-г хийсэн.
Дулааны цахилгаан станцууд болон нүүрсний уурхайн нүүрс худалдан авалт,
нийлүүлэлтийн аж ахуйн гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж, тухай бүр гарсан
асуудлаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

20

ДЦС-уудын нүүрсний хэрэглээний судалгаа

 2014 оны 6 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн сар бүр нүүрсний уурхайнуудын өвөлжилтийн
бэлтгэл ажлын явцын мэдээг уурхай тус бүрээр гарган нэгдсэн тайланд нэгтгэн ажлын
хэсэгт тайлагнасан. 2014 оны 11 дүгээр сарын 01-ний байдлаар нүүрсний
уурхайнуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын биелэлт ... % байлаа.
 2014-2015 оны өвлийн их ачааллын нүүрсний нөөцийг бүрдүүлэхэд уурхайнуудаас
нийлүүлэх нүүрсний хэмжээ, дулааны цахилгаан станцуудын нүүрс нөөцлөлтийн
төлөвлөгөө”-г аж ахуйн нэгжүүдийн 2014 оны “Нүүрс нийлүүлэлт, худалдан авалт”-ын
гэрээг үндэслэн боловсруулан дэд сайдаар батлуулан дулааны цахилгаан станц
болон нүүрсний уурхайнуудад хүргүүлсэн.
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 Мөн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд нүүрс нөөцлөлтийн байдалд
хяналт тавьж ажиллаа. 2014 оны 11 дүгээр сарын 01-ний байдлаар нүүрс
нөөцлөлтийн биелэлт “ДЦС-2”ХК-аас бусад станц төлөвлөгөөний дагуу бүрдүүлсэн
байсан.

№

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.

Станцуудын нүүрсний нөөц 2014.12.12-ны байдлаар
Нүү
Өвл
Нү
рсний
ийн их
үрсний
Бай
нөөц, одоо
ачааллын
нөөц,
ДЦС-ууд
вал зохих
байгаа
нөөц
нөөц /тонн/
/тон
/хо
/хон
н/
ногоор/
огоор/
“ДЦС-2”
138
715
9
8
ТӨХК
00
3
“ДЦС-3”
820
909
16
16
ТӨХК
00
69,6
“ДЦС-4”
235
203
17
15
ТӨХК
800
740
“ДДЦС”
388
350
17
16
ТӨХК
00
27
“ЭДЦС”
252
290
19
18
ТӨХК
00
91,2
“ДБЭХС”
322
21
0
ТӨХК
61,6
“ДзДЦС”
482,
3
0
ТӨХК
5
Дүн

365
22

Ма
зутын
нөөц
/то
нн/
39,
4
59
3,5
92
7
15
2,2
63
14
9,7
0
17

980,8

75,1

 Нүүрсний хангамжтай холбогдон гарсан асуудлаар тухай бүр зохицуулалтын арга
хэмжээ авч ажилласан.
 2014 онд нүүрсний хамгамжид уурхайн техник, тоног төхөөрөмжийн эдврэл саатал,
цаг агаарын нөхцлөөс шалтгаалсан саатлууд гарч байсан боловч ноцтой доголдол
хүндрэл гараагүй болно. Гарсан саатал гэмтлийн тухай бүр шуурхай арга хэмжээ авч
арилган, нүүрсний хангамжийг саадгүй явж ирлээ. 2014 оны 7,8,9,10 дугаар сард
дулааны цахилгаан станцууд, нүүрсний уурхай, төмөр зам оролцсон нүүрсний
нийлүүлэлт, тээвэрлэлтийн хурлуудад оролцон тухайн тухайн сарын нүүрс
тээвэрлэлтийн графикийг гарган мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллаа.
 Булган, Төв, Говь-Алтай, Завхан, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Архангай,
Хэнтий зэрэг аймгийн төвүүдэд баригдах дулааны станцуудын ТЭЗҮ-тэй танилцан
нүүрсний хангамжийн талаар санал өгч мэргэжил арга зүйн зөвөлгөөгөөр ханган
ажиллав.
 Нүүрсний уурхай, дулааны цахилгаан станцуудын нүүрсний төлбөрийн талаархи
мэдээллийг цаг тухай бүр гаргаж, удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.
 Нүүрсний төлбөртэй холбоотой асуудлаар Ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу
“Нүүрсний төлбөрийг барагдуулах хуваарь”-ийг гарган Дэд сайдаар батлуулан
станцын удирдлагуудад хүргүүлж биелэлтийг 7 хоногоор гарган удирдлагуудад
танилцуулсан. Үүний үр дүнд уурхай станцуудын нүүрсний өр авлага буурч,
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын биелэлтийг хангахад ач холбогдол бүхий ажил болсон.
Үйлдвэрлэлийн жигд найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэглэгчдийг тасралтгүй
найдвартай эрчим хүчээр хангах ажил
Дулааны цахилгаан станцуудын цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл өнгөрсөн онд
4920.5 сая.кВт.ц байсан бол 2014 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 5182.5 сая кВт.ц болж
өссөн байна.

ДЦС-уудын цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл /сая кВт.ц/

ДБЭХС

178.2
164.5

ЭДЦС

155.7
154.7

ДДЦС

2014 он
ХБГ

269.6
261.4
3564.1
3530.4

ДЦС-4
887.04
692.9

ДЦС-3
ДЦС-2

2013 он

127.9
116.6
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ДЦС-уудын дулаан түгээлт /мян.Гкал/ц/
229.5
213.3

ДБЭХС

2014 он

450
530.7

ЭДЦС

2013 он

413.8
474.8

ДДЦС

2884.9

ДЦС-4
1618.1

ДЦС-3

3293.3

1989.6

143.4
172.9

ДЦС-2

ДЦС-уудын дотоод хэрэгцээний ЦЭХ /хувь/
22

20.23

21.03 20.5

20.42

20

18.45

18

20.63

18.67 18.15
17.75

15.86

16 15.17

15.09
12.8313.01
13.13

14
12
10

ДЦС-2

ДЦС-3
2012 он

ДЦС-4
2013 он

ДДЦС

ЭДЦС

2014 он
ХБГ

Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагаа, өвлийн оргил ачааллын үеийн
хоногийн тасралт, саатал, горим ажиллагаанд өдөр тутам хяналт тавин ажиллаж байна.
Үүнд:
ДЦС-ууд болон дулааны шугам сүлжээ:
7 дулааны цахилгаан станцын хэмжээнд 2014.01.01-ний өдрөөс 2014.12.01-ний өдөр
хүртэл зуух 142 удаа, ТГ 107 удаа гэмтэл, саатал гарч зогссон байна. Эх үүсвэр тус бүрээр
харвал:
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ҮНДСЭН ТОНОГЛОЛЫН ЗОГСОЛТ, СААТАЛ
50

40
30

40

36

Зуух

30
33

29
20

14

10

11

9

13
7

8
5

0
ДЦС-2

ТГ

ДЦС-3

ДЦС-4

ДДЦС

ЭДЦС

11
3
ДБЭХС ДЗДЦС

Эх үүсвэрүүдийн зуухны зогсолт, саатал
7%
Халах гадаргуун үлээлт
/82/

18%
58%

Туслах тоноглол, эргэх
механизм /25/
Хэмжүүр, хаалт,
арматур, цахилгаан /25/

17%

Бусад /өрлөг, дуулаалга,
ул ширэм, шлак/ /10/

Эх үүсвэрүүдийн турбины зогсолт, саатал
2%

Голын шилжилт, доргио, тохируулгын
блок, холхивч /21/

20%

Туслах тоноглол /10/
26%
Стопорны клапан, хаалт, шугамын үлээлт
/30/
9%

15%

Тохируулгын систем, хамгаалалт /өдөөлт,
нягтруулгын тосны даралт, генераторын/
/16/
Бусад /конденсаторын шугам, тогоо,
цахилгаан, тос гоожилт/ /28/
Хэт эргэлт /2/

28%
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 Улаанбаатарын дулааны 12б магистрал шугам дээр гарсан гэмтлийг устгах ажилд
хяналт тавин, холбогдох үүрэг даалгавар, чиглэл өгч ажилласан.
 Улаанбаатар хотын дулааны 7и магистраль шугам дээр гарсан гэмтлийг устгах ажлыг
газар дээр нь зохион байгуулан ажилласан.
 Насос станц-3-ын шинэчлэлийн ажлыг газар дээр нь очиж үзэн сүлжээний өргөлтийн
насосны голын сальникаар алдаж буй усны алдагдлын шалтгааныг тодруулан, үүрэг
даалгавар, чиглэл өгч ажилласан.
 Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн албаны дарга Д.Батжаргалаас хотын дулаан
хангамжийг сайжруулах тухай 2014 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 03/33 албан
тоот ирүүлсний дагуу Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын
удирдамжийн хүрээнд 2014 оны 2 дугаар сарын 11-нээс 12-ны өдрүүдэд хэрэглэгчийн
гомдлын дагуу Дарханы дулааны сүлжээ компанийн горим ажиллагааг шалгасан.
 “ДЦС-3” ХК-ийн ӨДХ-ийн зуух №7, 8 дээр гэмтэл гарсантай холбогдуулан газар дээр
нь үзэж, шалган, холбогдох үүрэг даалгавар, чиглэл өгч ажилласан.
 Улаанбаатарын дулааны сүлжээний 8е болон 8д магистраль шугам дээр гарсан
гэмтэл дээр газар дээр нь холбогдох чиглэл үүрэг даалгавар өгч ажилласан.
 Өмнөговь аймгийн төвийн дулаан хангамжийн горим тохиргоо алдагдсантай
холбогдуулан дулаан хангамжийг жигдрүүлэх, дулааны сүлжээ, хэрэглэгчдэд
тохируулга, зүгшрүүлгэ хийхээр 2014.12.15-ны өдрөөс 2014.12.18-ны өдөр хүртэл
БХЗГ-ын мэргэжилтэн, “УБДС” ХК-ийн инженер нар газар дээр нь ажиллан хүндрэлтэй
асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.
 Говь-Алтайн аймгийн төвийн дулааны сүлжээнд гэмтэл гарч, усны алдагдал, ихэссэн,
сүлжээнд тохируулга, зүгшрүүлгэ хийх зорилгоор “УБДС” ХК-ийн инженерийг гэмтэл
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илрүүлэх багажийн хамт 2014.11.17-21 хүртэл газар дээр нь ажиллуулсан. Ажиллах
явцад нийт 3 зуухны газар тус тусдаа 1-2 т/ц-ийн нэмэлт усны алдагдалтай, Ф76-250
мм-ийн голчтой 15 км орчим дулааны төв болон салаа шугам дээр хэмжилт хийсэн
бөгөөд 4 цэгт усны алдагдал байгааг илрүүлсэн.
Зуны бага ачааллын горим, өвлийн их ачааллын горимыг батлуулж, мөрдүүлэх,
импорт, экспортын хэмжээг тогтоож, хяналт тавьж ажиллах
Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын “Ерөнхий инженерүүдиийн шуурхай зөвлөгөөн”ийг 2014 оны 5 дугаар сарын 5-9-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, “2014 оны зуны бага
ачааллын горим ажиллагааг, 2014 оны 9 дүгээр сарын 4-5–ны өдрүүдэд зохион байгуулж,
“2014-2015 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллалаа”-г тус хэлэлцүүлэн батлуулсан.
Өвлийн их ачааллын горим ажиллагааг 2014 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2015 оны
5 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл мөрдөн ажиллах бөгөөд байгалийн давагдашгүй хүчин
зүйл, гэнэтийн аваари, саатлын үед тусгай горимоор ажиллахаар зохион байгуулалтын арга
хэмжээг авсан. Энэ өвлийн их ачаалалд дотоодын эх үүсвэрийн дээд чадал 968 МВт,
импортын чадлыг 210 МВт, нийт 1168 МВт-ын чадлын таацтай ажиллахаар горим ажиллагааг
төлөвлөн, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.
Горим ажиллагааны хэрэгжилтэнд хяналт тавин, үүсч буй асуудлын тухай бүрт нь
шийдвэрлэх санал боловсруулан, газрын даргаар хянуулж холбогдох газарт хүргүүлэн
ажилласан.
 АУЭХС горим ажиллагааны талаар 2014 оны 2 дугаар сар 28-ны 4/591 тоот албан
бичиг хүргүүлсэн. Тус албан бичигт Улиастай дизель станцын зуны горимд бэлтгэлд
зогсоож Завхан аймгийн хэрэглээг ТБЭХС-ээс хангах, аваарийн нөөц бүрдүүлэхэд
анхаарч ажиллах, мөн бага чадлын СЭХ эх үүсвэр, усан цахилгаан станцуудыг
зэрэгцээ ажиллагаанд залгах боломжгүй, Мөрөн-Тэлмэн-Улиастай 110 кВ-ын ЦДАШыг ачааллыг бууруулахгүйгээр ажиллах Улиастай-Тайшир 110 кВ-ын ЦДАШ-ыг 35 кВын хүчдэлтэй хэвээр үлдээх талаар үүрэг даалгавар өгсөн.
 АУЭХС ТӨХК-ны үйл ажиллагааны талаар хариуцсан ажлаа цаг тухайд нь өөрсдөө
хийх, мөн ажиллагсадынхаа чадварыг мэргэшүүлж, дээшлүүлэх талаар үүрэг
даалгавар хүргүүлсэн.
 “ББЭХС” ТӨХК-ийн хэрэглээний өсөлттэй холбогдуулан ОХУ, БНХАУ-аас импортлон
авсан цахилгаан эрчим хүчний 2014 оны 01 дүгээр сараас 04 дүгээр сар хүртэлх
хэрэглээний харьцуулсан судалгаа гаргасан.
 110/35/6кВ-ын “Чойбалсан” дэд станцын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажилд хяналт
тавьж ажиллаж байн. Мөн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай
таслалтын графикыг мөрдүүлэн ажиллаж байна.
 Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем ТӨХК-аас гаргасан цэцэрлэг, сургууль
хичээллэж эхлэн ачаалал эрс нэмэгдэж, Тайширын УЦС-ийн генераторын хуурмаг
чадал 1000 кВАр даван гарч генераторын хэвийн ажиллах горим зөрчигдөж байгаа
тул дизель станцыг оройн оргил ачааллын үед залгах зөвшөөрөл хүссэний дагуу
дизель станцын түлшний зарцуулалт, нөөцийн талаар тооцоо судалгааг хийж, 2014
оны 9 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 4/3137 тоот албан бичгээр өвлийн их ачааллын
горим ажиллагаа мөрдөх хүртэл дизель станц ажиллуулах зөвшөөрөл хүргүүлсэн.
“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем”-ийн эх үүсвэрийн дутагдалтай үед ажиллах
горим ажиллагааг төлөвлөн, хянаж ажиллаж байна. Тус системийн дизель станцуудын
ажиллах горим ажиллагаа, түүнд шаардлагатай дизель түлшний татаасын тооцоог хийж, 3
тэрбум төгрөгийн татаас шаардлагатайг байгаа тооцоог газрын даргаар хянуулан, санхүү
хөрөнгө оруулалтын газарт өгч төсөвт тусгуулах арга хэмжээг авсан.
2014 оны Говь-Алтай аймгийн Есөнбулагийн дизель станцад, тус аймгийн төвлөрсөн
эрчим хүчний системд холбогдоогүй сумдын дизель станцад, Завхан аймгийн Улиастайн
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дизель станц, Тосонцэнгэлийн дизель станцад, Баянхонгор аймгийн төвлөрсөн эрчим хүчний
системд холбогдоогүй сумдын дизель станцад дизель түлш нийлүүлэх үнэлгээний хороонд
ажиллаж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл бичиж АУЭХС ТӨХК, СХОГ-т тус тус хүргүүлсэн. Завхан
аймгийн Улиастайн дизель станц, Тосонцэнгэлийн дизель станцын дизель түлш нийлүүлэх
тендерт “НИК” ХХК-тай, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулагийн дизель станцад, тус аймгийн
төвлөрсөн эрчим хүчний системд холбогдоогүй сумдын дизель станцад дизель түлш
нийлүүлэх тендерт “Мон суль” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаад хяналт тавин
ажиллаж байна.
Хоёр. 2014-2015 оны өвлийн ачаалалд оролцох бүтээн байгуулалтын ажлуудад
хяналт тавьсан талаар:
2014-2015 оны өвлийн ачаалалд оролцох бүтээн байгуулалтын ажлуудын талаар
хуралдах хурлын хөтөлбөрийг гарган БХЗГ-ын даргаар батлуулан 2014 оны 01 дүгээр сарын
23-28-ны хооронд хуралдсан. Тус хуралдаанаас бүтээн байгуулалтын ажлуудыг 7 хоног бүр
нэгээс хоёр удаа холбогдох зохион байгуулалтын талаар хуралдаж байх, барилга угсралтын
ажилд техникийн хяналт тогтмол тавьж ажиллахаар шийдвэрлэсний дагуу дараах ажлуудыг
хийж хэрэгжүүллээ. Үүнд:
2.1.

“Амгалан дулааны станц” барих ажил

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд концессийн
гэрээгээр түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр баригдаж буй 300 МВт-ын Амгалан дулааны
станцын барилга угсралтын ажлын график төлөвлөгөө гаргуулан 7 хоног бүр гүйцэтгэлийн
тайлан гаргуулж ажилласан. Барилга угсралтын ажлын явцад үүссэн хүндрэлтэй болон
шийдвэрлэх шаардлагатай ажлуудаар 2014 оны 01 дүгээр сарын 23-ний өдрөөс эхлэн нийт
30 орчим удаагийн хуралдаан зохион байгууллаа. Тухайлбал: 2014-01-23, 2014-04-18, 201407-07, 2014-08-13, 2014-08-18, 2014-09-26, 2014-10-07, 2014-11-12 хурлуудаар 24 нэр
төрлийн ажлын чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч хурлын тэмдэглэл, холбогдох шийдвэрүүдийг
гаргуулан “Ашиглалтын өмнөх захиргаа”, гүйцэтгэгч компани болон бусад холбогдох
байгууллагуудад хүргүүлсэн. Мөн барилга угсралтын ажлын явцад байнгын хяналт тавин,
үзлэг шалгалт хийж, холбогдох чиглэл, зөвлөмж, үүрэг даалгавар өгч, тухай бүр тайлан,
танилцуулга гарган ажилласан.
“Амгалан дулааны станц”-ын барилга угсралтын ажил 2014 оны 12 дугаар сарын 05ны өдрийн байдлаар:
- Материал тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт 98%
- Зуух №1-ийн угсралт 96%, Зуух №2-ийн угсралт 94%, Зуух №3-ийн угсралт 80%
- Уутат шүүлтүүрүүдийн угсралт 95%, утааны яндангийн угсралт 100%, утаа сорогч
90%, хими ус цэвэршүүлэгчийн ажил 95%, нарийн үнсний бункерийн барилга
угсралт 85%
- 110/10 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл 97%, цахилгааны шугам 98%
- Вагон хөмрөгчийн барилга угсралт 95%, нүүрсний конвейр 90%, нүүрс хадгалах
талбай 60%, нүүрс бутлуурын барилга угсралт 95%, газар доорх нүүрсний
бункерийн ажил 95%, шилжүүлэх станц 95%
- Нэгдсэн насос станцын ажил 95%, компрессорын аж ахуй 95%, бохир ус
цэвэршүүлэх байгууламж 95%, тосны аж ахуй 93%, үндсэн барилга угсралтын
ажил 90%
- Гадна дулааны шугам хойд хэсэг 95%-тай байна.
“Амгалан дулааны станц”-ын барилга угсралт нийт 88%-ийн гүйцэтгэлтэй
байна.
Амгалангийн дулааны станцын цахилгаан хангамжийн 110 кВ-ын “Амгалан” дэд
станцын өргөтгөл, 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х20 МВА хүчин
чадалтай трансформатор бүхий дэд станцын барилга угсралтын ажил дууссантай
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холбогдуулан ашиглалтад оруулах техникийн комиссыг ажиллуулан дутуу ажлын жагсаалт
гарган CMEC компанид хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
2.2.

“ДЦС-3”-ын хүчин чадлыг 50 МВт-аар нэмэгдүүлэх ажил

Засгийн газрын 2013.04.13-ны 142 дугаар тогтоолоор “ДЦС-3”-дээр 50 МВт-ын
турбин генератор суурилуулах ажлыг 35,0 сая ам.доллараар түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр
гэрээ байгуулах шийдвэр гарсан. Үүний дагуу ЭХСайдын 2013.05.02-ны өдрийн 59 тоот
тушаалаар тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдан, үнэлгээний хорооны дарга, гишүүн,
нарийн бичгийн даргаар тус тус ажиллан гүйцэтгэгч компанийг сонгон шалгаруулсан.
Гүйцэтгэгч “HUNAN INDUSTRIAL EQUIPMENT INSTALLATION” компанитай 2013.06.14-ний
өдөр гэрээ байгуулсан бөгөөд тус компани нь турбин генератор, хөргөх цамхаг, сүлжээний
уур, усны халаагуурууд, удирдлагын DCS систем, эргэлтийн усны насос, шугам хоолой болон
цахилгаан хуваарилах байгууламжийн барилга, тоног төхөөрөмжүүдийн хамт суурилуулах
ажлыг эхлүүлсэн.
Тус ажлын барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөө гаргуулан хяналтад
авч, төлөвлөгөө, графикын дагуу хяналт тавьж барилга угсралтын ажлын явцын талаар 13
удаагийн тайлан, хуралдааны тэмдэглэлүүдийг хөтлөн баталгаажуулж холбогдох чиглэлээр
үүрэг даалгавар өгч ажилласан.
“ДЦС-3” ТӨХК-ийн 50 МВт-ын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын туршилтыг 2014
оны 06 дугаар сарын 03-ний өдрийн “ДЦС-3” ТӨХК-ийн захирлын б/122 дугаар тушаалаар
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилогдон туршилт тохируулга хийсэн. Тус туршилт,
тохируулгын ажлыг Эрчим хүчний яамны БХЗГ-ын Түлшний хэлстийн дарга Т.Батдондог
ахлан ажиллаж ашиглалтад хүлээн авах, сүлжээнд залгах бэлтгэл ажлыг хангуулан 2014 оны
06 сарын 09-ний өдөр өргөтгөлийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан төвийн эрчим
хүчний системд залгасан. Техникийн комиссоор өгөгдсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг
хангуулан Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 118 дугаар
тушаалын дагуу улсын комиссыг ахлан ажиллуулж, комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаварын
биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.
Тус бүтээн байгуулалтын ажил ашиглалтад орсноор төвийн бүсийн эрчим
хүчний системд 50 МВт-ын цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх, дулаанаар 100 Гкал/ц буюу
шинээр 20000 айл өрх, 250 орон сууц төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох боломж
бүрдсэн юм.
2.3.

“ДЦС-4”-ийн хүчин чадлыг 100 МВт-аар нэмэгдүүлэх ажил

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 20-ны 99 тоот тогтоол, 2012
оны 11 дүгээр сарын 3-ны 119 тогтоолын дагуу “ДЦС-4” ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин
чадлыг Т-120/130-130-8МО турбинаар өргөтгөх шийдвэр гарсан бөгөөд ОХУ-ын Екатеринбург
хотын Уралын турбины заводтай “Түлхүүр гардуулах” гэрээ байгуулагдан барилга угсралтын
ажлыг эхлүүлсэн. ус ажлын барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөө гаргуулан хэрэгжилтэнд
хяналт тавин ажиллаа. 2014 оны 12 дугаар сарын 10-ний өдрийн байдлаар барилга
угсралтын ажил 90%-тай байгаа бөгөөд 2014 оны 12 дугаар сарын 22-нд дуусгахаар
төлөвлөн ажиллаж байна. Өргөтгөлийг ашиглалтад оруулсанаар станцын суурилагдсан
хүчин чадлыг цахилгаанаар 123 МВт, дулаанаар 188 Гкал/цагаар өргөтгөх техникийн нөхцөл
бүрдэх болно.
2.4.
“ДДЦС”-ын хүчин чадлыг 35 МВт-аар нэмэгдүүлэх ажил
Дарханы ДЦС-ын 35 МВт-аар өргөтгөх ажил хяналт тавин ажиллаж байна. Тус
ажлын турбин, генераторын, металь хийцүүд ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн, Монголд тээвэрлэгдэж
ирээгүй байна. Турбин үйлдвэрлэгдэж дуусаад 18 дахь сардаа хадгалагдаж байна.
Генераторын үйлдвэрлэл дуусаад 8 дахь сардаа хадгалагдаж байна. Трансформаторын
үйлдвэрлэл дууссаад 14 сар хадгалагдаж байна. Төмөр хийцийн үйлдвэрлэл дуусаад 9 дэх
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сардаа хадгалагдаж байна. Үйлдвэрлэл дуусаад 4 дэх сардаа хадгалагдаж байна. Турбины
өргөтгөлийн барилгын суурь болон турбин генераторын суурь бэлэн болсон. Одоо төмөр
хийц ирэхэд барилгыг шууд угсрахад бэлэн байгаа. Насос станцын барилга дууссан. Барилга
угсралтын талбай дээр насос станцын барилгын ажил дууссан. Турбин цехийн өргөтгөлийн
барилгын ажил 22%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 2014.07.06-10-нд Москва хотод КFW банк,
зөвлөх GOPA intec, хуулийн зөвлөх Кифорд Чанс болон АСЕН-ы туслан гүйцэтгэгчдийн
төлөөлөгчдийг байлцуулан хамтарсан хуралдаан хийж өр шилжүүлэх гэрээ хийж, туслан
гүйцэтгэгчдэд шууд төлбөр хийх шийдвэр гаргасан.
2.5.

“ДЦС-4”-өөс БҮК хүртэлх 1*1200 мм-ийн дулааны шугам шинээр барих ажил

Засгийн газрын 118 дугаар тогтоолын хүрээнд 2012 онд 92 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө
бүхий дулаан хангамжийн чиглэлээр 7, цахилгааны чиглэлээр 3 ажил хийгдэж байгаа бөгөөд
2014-2015 оны өвлийн ачаалал оролцох ажлуудын БУА-ын гүйцэтгэлд байнгын хяналт тавин,
шаардлагатай зохион байгуулалтын ажлуудыг хийн ажиллаж байна. Үүнд:
ДЦС-4-өөс БҮК хүртэл Ф1200 мм шугам шинээр барих ажил
ДЦС-3-ын зуух №9-ыг сэргээн засварлах 70%-тай байна.
БҮК-ээс У18 цэг хүртэлх дулааны шугамыг Ф400-Ф800 мм болгон өргөтгөх
“ДЦС-4” ТӨХК-аас БҮК хүртэл шинээр хийгдэж буй Ф1200 мм-ийн дулааны шугамын
барилга угсралтын ажилд шаардлагатай материал, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлтэй
газар дээр нь танилцан, техникийн шаардлагад нийцүүлэн сонголт хийж, худалдан авалтын
зөвшөөрлийг олгон ажилласан. Угсралтын ажил 2013.08.01-ний өдрөөс эхэлсэн бөгөөд
ЭХХТ, “УБДС” ХК, “Дэд бүтэц-эрчим хүч” төслийн нэгжтэй хамтран хяналт тавин ажилласан.
Барилга угсралтын ажлын явц, чанар, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар хэлэлцэн,
шийдвэр гаргуулан ажилласан. Дулааны шугам сүлжээг усаар угааж, нягтын шахалт хийх
хөтөлбөрийг гаргуулан, батлуулж, хяналт тавин ажилласан. Техникийн комисс 2014.09.03-ны
өдөр ажилласан ба комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулан улсын
комиссыг ажиллуулж, комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын
ашиглалтад хүлээн авсан.
2.6.

БҮК-ээс Москва хорооллын урд уулзвар хүртэлх дулааны шугамыг 2*800 мм
болгон өргөтгөх ажил

Монгол улсын Засгийн газрын 118 дугаар тогтоол “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд
хугацааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2013-2014 онд хийгдэх "БҮК-2"-с “ДЦС-4” ТӨХК "ТК 844"
хүртэл 2Ф400, 2Ф800 мм-ийн 2000 метр шугамын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг
2013/006/С-ДБ-Б 2013-112 тоот гэрээ, ажил гүйцэтгэх хуваарийн дагуу “БСД-Од” ХХК,
“Такаанар” ХХК-ийн түншлэл гүйцэтгэж дуусган сүлжээнд залгаад байна. Тус ажлын барилга
угсралт он дамжин хэрэгжиж байгаа бөгөөд ажлын явцад байнгын хяналт тавин ажилласан.
Тус ажлын явцад ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 96-р тоот тушаал гаргуулан хяналт
шалгалт хийж зөвлөмж хүргүүлж ажилласан.
Мөн барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэх турбо хоолой, хаалтын сонголтыг
үйлдвэрт нь очиж үзэн худалдан авах зөвшөөрөл өгч ажилласан. Тус ажлын барилга
угсралтыг бүрэн дуусгуулан 2014 оны 09 дүгээр сарын 23-ний өдөр дулааны шугамыг усаар
угаах, нягтын шахалт хийх хөтөлбөр гарган туршилтуудыг хийлгэн сүлжээнд залгасан. Эрчим
хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 264
дугаар тушаалаар техникийн комисс ажиллуулан үүрэг даалгаварыг хангуулан Эрчим хүчний
сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 07-ний өдрийн 152 дугаар тушаалаар Улсын комисс
ажиллуулсан.
2.7.

“ДЦС-3”-ын зуух №9 -ыг сэргээн засварлах ажил

“ДЦС-3”-ын зуух №9-ын барилга угсралтын ажлыг эрчимжүүлэх, ажилд залгах талаар
ашиглагч, гүйцэтгэгч, төслийн нэгжийн холбогдох төлөөллүүдийг оролцуулан 2014 оны 01
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дүгээр сарын 24-ний өдөр хурал зохион байгуулан, үүрэг даалгавар өгч ажилласан. Мөн 2014
оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр тус ажлын явц, график төлөвлөгөөнд хяналт тавьж
хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хуралдаан зохион байгуулан ажилласан. “ДЦС-3”-ын зуух
№9-ын барилга угсралтын ажлыг 2014 оны 11 дүгээр сарын 01-нд дуусгуулан туршилт
тохируулга хийж байгаа бөгөөд Эрчим хүчний төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 09
дүгээр сарын 24-ний өдрийн 250 дугаар тушаалаар техникийн комисс ажиллуулсан.
2.8.

“ДЦС-4”-ийн дэргэд 210 МВт-ын дулааны дэд станц барих ажил

“ДЦС-4”-ийг түшиглэн баригдаж буй 210 МВт-ын дулааны дэд станцын БУА-ын явцад
гарч буй хүндрэл, зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийх ажлуудын талаар Захиалагч,
гүйцэтгэгч компанийн төлөөллийг оролцуулан хуралдуулж, холбогдох үүрэг даалгавар,
чиглэл өгч ажилласан.
“ДЦС-4” ТӨХК-ийг түшиглэн баригдаж буй 210 МВт-ын дэд станцын давтамж
хувьсгууруудийн хоорондын зай ТАД зөрчиж байгаа талаар ашиглагч байгууллага мөн тус
давтамж хувьсгууруудийн хоорондын зайн талаар шийдэл гаргаж өгөхийг хүссэн гүйцэтгэгч
байгууллагын албан бичгийн дагуу ашиглагч, захиалагч, гүйцэтгэгч, зургийн авторийг
оролцуулан хамтарсан хуралдаан зохион байгуулж ажилласан. Тус ажлын барилга угсралтыг
дуусгуулан Эрчим хүчний төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 27-ний
өдрийн 158 дугаар тушаалаар техникийн комисс ажиллуулан үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг
хангуулан Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 07-ний өдрийн 154 дугаар
тушаалаар улсын комисс ажиллуулсан.
2.9.

Зайсангийн дулаан хангамжийг сайжруулах

ЭХС-ын 2013 оны 9-р сарын 13-ны өдрийн 132 дугаар тушаалаар ХУД-ийн 11-р хороо
буюу Зайсан орчимд шинээр баригдсан барилгуудыг дулааны эрчим хүчээр хангах
боломжийг судлах ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга, гишүүнээр тус тус ажиллан дараах
ажлуудыг хийгээд байна.
Ажлын хэсэг, Зайсан дэд бүтэц холбоотой хамтран ажиллах гэрээ, хийж хэрэгжүүлэх
ажлын төлөвлөгөө гарган баталж төлөвлөгөөний дагуу Зайсан орчимд баригдаж буй
барилгуудын дулааны ачааллыг тодорхойлон дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн
боломжтой I, II, III бүсүүдийг тодорхойлсон бөгөөд I бүсэд байгаа 33 Гкал/ц-ийн хэрэглээг
хангах тухай техникийн шийдлүүдийг “УБДС” ХК-тай хамтран хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Уг
техникийн шийдлийн хүрээнд дулааны 1-р магистрал шугамын Зайсангийн салаа буюу 1-р
хэлхээний Ф300 мм-ийн голчтой шугамыг Ф400 мм болгон өргөтгөх ажлын зургийг
баталгаажуулан, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлэн, техникийн комиссыг ажиллуулан
хүлээн авсан. Дулааны 2-р хэлхээний шугамын шинэчлэл буюу “Зайсангийн дулаан
хангамжийг сайжруулах шугам сүлжээг шинээр барих ажил”-ын зураг төслийн ажлын
даалгаварыг боловсруулж, зургийг гаргуулан, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гаргуулахаар
холбогдох материалыг бүрдүүлэн СБТГ-т хүргүүлсэн. Дээрх ажлыг зохион байгуулах,
хэрэгжүүлэх талаар 6 удаагийн хуралдаан зохион байгуулан тэмдэглэл хөтөлж ажиллаа. Тус
ажлын 1 дүгээр хэлхээний шугамыг өргөтгөснөөр Зайсан орчмын дулаан хангамжийн хэвийн
найдвартай ажиллагаа сайжраад байна.
2.10. “ДЦС-2”-ын зуух №5-ыг энергийн горимд шилжүүлэх
ДЦС-2-г түшиглэн коксон түлшний үйлдвэр байгуулах ажилд зориулан зуух №5-ын
горим ажиллагааг өөрчилсөн ба тус үйлдвэр ашиглалтад орох боломжгүй болсон тул тус
зуухыг буцаан энергийн горимд шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэгч компани, “ДЦС-2” ХК, дотоодын
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инженер техникийн ажилчид, эрдэмтэн багш нарын хамтаар буцаан хэвийн ажиллагаанд
оруулсан, одоогоор зуух ачааллаа бүрэн авч ажиллаж байна.
2.11. Ховд аймгийн төвд баригдах Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ
2014-2015 оны өвлийн ачаалалд оролцох бүтээн байгуулалтын ажлуудын
талаар хуралдах хурлын хуваарийн дагуу Ховд аймгийн төвд баригдаж буй дулааны станцын
гүйцэтгэгч компани, Захиалагч байгууллага Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Ашиглалтын өмнөх
захиргааны холбогдох төлөөллүүдийг оролцуулан хурлыг зохион байгуулав. Хурлаар энэ
жил гүйцэтгэх ажлын график, төлөвлөгөө, станцыг туршиж тохируулах, ажиллагаанд залгах
үеийн хугацааг тодотгон, хүндрэлтэй асуудлуудын талаар хэлэлцэн, холбогдох үүрэг
даалгавар, чиглэл өгч, төлөвлөгөө, графикын дагуу барилга угсралтын ажилд хяналт тавин
ажилласан.
Барилга угсралтын ажлын явц, чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөх, станц, шугам сүлжээг
ажиллагаанд залгахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангахаар 2014.04.21-ний өдрөөс
2014.04.23-ний өдрийн хооронд ЭХЯ-ны БХЗГ-ын дарга Ц.Баярбаатар, ХШҮДАГ-ын орлогч
дарга Б.Туяа, БХЗГ-ын Түлшний хэлстийн дарга Т.Батдондог, мэргэжилтэн Л.Мөнхцог, мөн
Эрчим хүчний хөгжлийн төв, “УБДС” ТӨХК-аас холбогдох инженерүүдийн хамт газар дээр нь
ажилласан. Ажиллах хугацаандаа хуучин станцтай зэрэгцээ ажиллах зааг, холбогдох
хэрэглэгчид, шугам сүлжээний заагийг орон нутгийн удирдлага, холбогдох байгууллагуудын
төлөөлөлтэй хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Мөн Ашиглалтын өмнөх захиргаа, гүйцэтгэгч
компаниудад тоног төхөөрөмж, шугам хоолойг усаар угааж, шахах, туршиж, явуулах, дутуу
ажлыг гүйцээх талаар үүрэг даалгавар, чиглэл, зөвлөмж өгч, 25 нэр төрлийн үүрэг
даалгаварыг албажуулан өгсөн.
Мөн станц, шугам сүлжээний угсралт, туршилт, тохируулгын ажлын явцыг газар дээр
нь шалгах, дулааны 2-р хэлхээний шугам сүлжээний барилга угралтын ажлыг эхлүүлэх,
ажлын хэмжээг орон нутгийн удирдлагатай уулзаж эцэслэн шийдвэрлэхээр БХЗГ-ын
мэргэжилтэн, ЭХХТ-ийн холбогодох мэргэжилтэнүүдтэй 2014.08.05-08 өдрийг хүртэл газар
дээр нь ажилласан.
Шинээр баригдаж буй дулааны станц, хуучин станцаас холбогдох хэрэглэгчид болон
дулааны шугам сүлжээний заагийг тодорхойлон 2014-2015 оны халаалтын улиралд зэрэгцээ
ажиллах дулаан хангамжийн горим тооцоо хийхэд шаардлагатай өгөгдлүүдийг цуглуулан
тооцоог гарган, тооцооны дүгнэлтийг 2014.09.22-ны өдрийн а/3353 албан тоотоор аймгийн
удирдлага, шинэ болон хуучин станцын удирдлагуудад тус тус хүргүүлсэн.
Дулааны станц, дулааны 1, 2-р хэлхээний шугам барилга угсралтын ажлын явц,
хүндрэлтэй асуудлуудын талаар захиалагч ЭХХТ, “Ашиглалтын өмнөх захиргаа”, гүйцэтгэгч
компанийн төлөөллүүдийг байлцуулан 2014 оны 8-р сарын 19-ны өдөр, 9-р сарын 26-ны өдөр
тус тус хуралдан, хүндрэлтэй асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргуулж, холбогдох
байгууллагуудад үүрэг даалгаварыг 2014.08.27-ны 4/3068, 2014.09.30-ны өдрийн 4/3463
албан тоотуудаар тус тус өгч ажилласан.
Дулааны станцын зуух галлах, туслах тоног төхөөрөмжүүдийг туршиж, ажиллагаанд
залгах, дулааны шугам хоолойг угааж, нягтын шахалт хийх хөтөлбөр, удирдамж гарган
батлуулсан бөгөөд хуваарийн дагуу БХЗГ-ын мэргэжлтэн, ЭХХТ-ийн мэргэжилтэн нар
2014.09.15-ны өдрөөс 2014.09.19-ны өдрийг хүртэл газар дээр нь хяналт тавин, станц, шугам
сүлжээг ажиллагаанд залгах ажлыг зохион байгуулсан.
Барилга угсралтын ажил дуусч, ажиллагаанд залгасантай холбогдуулан ашиглалтад
хүлээн авах техникийн болон Улсын комиссыг 2014.10.09-ын өдрөөс 2014.10.11-ний өдөр
хүртэл ажиллан комиссоор барилга байгууламжийг хүлээн авч, ашиглагч байгууллага болох
“Ховд аймгйин дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний ашиглалтын өмнөх захиргаа”-ны
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мэдэлд шилжүүлэн, 2014 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс ашиглалтын үйл ажиллагааг
явуулж эхэлсэн.
2.12. Увс аймгийн төвд баригдах Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ
Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээг туршиж, явуулах, ажиллагаанд залгах
төлөвлөгөө, график гарган батлуулж, хяналтад авсан.
Барилга угсралтын ажилтай танилцах, чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөх, станц,
шугам сүлжээг ажиллагаанд залгахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангахаар 2014.07.03-ны
өдрөөс 2014.07.06-ны өдрийн хооронд ЭХЯ-ны Түлшний хэлстийн дарга Т.Батдондог,
мэргэжилтэн Б.Баттөмөр, мөн Эрчим хүчний хөгжлийн төв, “УБДС” ТӨХК-аас холбогдох
инженерүүдийн хамт газар дээр нь ажилласан. Ажиллах хугацаандаа хуучин станцтай
зэрэгцээ ажиллах зааг, холбогдох хэрэглэгчид, шугам сүлжээний заагийг орон нутгийн
удирдлага, холбогдох байгууллагуудын төлөөлөлтэй хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Мөн
Ашиглалтын өмнөх захиргаа, гүйцэтгэгч компаниудад тоног төхөөрөмж, шугам хоолойг
туршиж, явуулах, дутуу ажлыг гүйцээх талаар үүрэг даалгавар, чиглэл, зөвлөмж өгч
ажилласан.
Шинээр баригдаж буй дулааны станц, хуучин станцаас холбогдох хэрэглэгчид
болон дулааны шугам сүлжээний заагийг тодорхойлон 2014-2015 оны халаалтын улиралд
зэрэгцээ ажиллах дулаан хангамжийн горим тооцоо хийхэд шаардлагатай өгөгдлүүдийг
цуглуулан тооцоог гарган, тооцооны дүгнэлтийг 2014.09.22-ны өдрийн а/3353 албан тоотоор
аймгийн удирдлага, шинэ болон хуучин станцын удирдлагуудад тус тус хүргүүлсэн.
Дулааны станц, дулааны 1, 2-р хэлхээний шугам барилга угсралтын ажлын явц,
хүндрэлтэй асуудлуудын талаар захиалагч ЭХХТ, “Ашиглалтын өмнөх захиргаа”, гүйцэтгэгч
компанийн төлөөллүүдийг байлцуулан 2014 оны 8-р сарын 19-ны өдөр, 9-р сарын 26-ны өдөр
тус тус хуралдан, хүндрэлтэй асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргуулж, холбогдох
байгууллагуудад үүрэг даалгаварыг 2014.08.27-ны 4/3068, 2014.09.30-ны өдрийн 4/3463
албан тоотуудаар тус тус өгч ажилласан.
Дулааны станцын зуух галлах, туслах тоног төхөөрөмжүүдийг туршиж, ажиллагаанд
залгах, дулааны шугам хоолойг угааж, нягтын шахалт хийх хөтөлбөр, удирдамж гарган
батлуулсан бөгөөд хуваарийн дагуу БХЗГ-ын мэргэжлтэн, ЭХХТ-ийн мэргэжилтэн, “УБДС”
ХК-ийн инженер нар 2014.09.15-ны өдрөөс 2014.09.20-ны өдөр хүртэл газар дээр нь хяналт
тавин, станц, шугам сүлжээг ажиллагаанд залгах ажлыг зохион байгуулан ажилласан.
2014.09.15-ны өдрөөс эхлэн зуух №3-ыг галлаж, шугам сүлжээг боловсруулсан усаар дүүргэн
хэрэглэгчдэд дулаан залгасан.
Барилга угсралтын ажил дуусч, ажиллагаанд залгасантай холбогдуулан ашиглалтад
хүлээн авах техникийн болон Улсын комиссыг 2014.10.07-ны өдрөөс 2014.10.09-ны өдөр
хүртэл ажиллан комиссоор барилга байгууламжийг хүлээн авч, ашиглагч байгууллага болох
“Увс аймгйин дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний ашиглалтын өмнөх захиргаа”-ны
мэдэлд шилжүүлэн, 2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс ашиглалтын үйл ажиллагааг
явуулж эхэлсэн.
Увс аймгийн төвд шинээр баригдсан дулааны шугам сүлжээний хамгаалалтын
зурвасыг зөрчиж авто зам, аюулгүйн тойрог барьж, шугам сүлжээ, сувгийг гэмтээж байгаа
талаар, мөн яамны удирдлагад буруу мэдээлэл өгч байгаа талаар Увс аймгийн Засаг даргад
2014.11.13 өдрийн в/99 тоот албан бичгийг хүргүүлэв.
2.13. Хөвсгөл аймгийн төвд баригдах Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ
2014-2015 оны өвлийн ачаалалд оролцох бүтээн байгуулалтын ажлуудын
талаар хуралдах хурлын хуваарийн дагуу Хөвсгөл аймгийн төвд баригдаж буй дулааны
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станцын гүйцэтгэгч компани, Захиалагч байгууллага Эрчим хүчний хөгжлийн төв,
Ашиглалтын өмнөх захиргааны холбогдох төлөөллүүдийг оролцуулан хурлыг зохион
байгуулав. Хурлаар энэ жил гүйцэтгэх ажлын график, төлөвлөгөө, станцыг туршиж
тохируулах, ажиллагаанд залгах үеийн хугацааг тодотгон, хүндрэлтэй асуудлуудын талаар
хэлэлцэн, холбогдох үүрэг даалгавар, чиглэл өгч, төлөвлөгөө, графикын дагуу барилга
угсралтын ажилд хяналт тавин ажилласан.
Барилга угсралтын ажлын явц, чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөх, станц, шугам
сүлжээг ажиллагаанд залгахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангахаар 2014.05.27-ны
өдрөөс 2014.05.29-ны өдрийн хооронд ЭХЯ-ны БХЗГ-ын дарга Ц.Баярбаатар, БХЗГ-ын
мэргэжилтэн Л.Мөнхцог, мөн Эрчим хүчний хөгжлийн төв, “УБДС” ТӨХК-аас холбогдох
инженерүүдийн хамт газар дээр нь ажилласан. Ажиллах хугацаандаа станц, дулааны 1, 2-р
хэлхээний шугам сүлжээний ажлуудын явцтай танилцаж, зарим хэсэгт трассын дагуу
барилга баригдсан, шугам өргөтгөх шаардлагатай зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэн, ДДТүүдэд дахин засвар хийх, дутуу тоноглолуудыг суурилуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг
арилгах, барилга угсралтын ажлуудыг яаралтай дуусгах талаар гүйцэтгэгч нарт хугацаатай
үүрэг даалгавар өгсөн. Мөн Ашиглалтын өмнөх захиргаа, гүйцэтгэгч компаниудад тоног
төхөөрөмж, шугам хоолойг усаар угааж, шахах, туршиж, явуулах, дутуу ажлыг гүйцээх
талаар үүрэг даалгавар, чиглэл, зөвлөмж өгч ажилласан. Үүрэг даалгаваруудыг 2014.06.04ний өдрийн 4/1983 тоот албан бичгээр гүйцэтгэгч компаниудад мэдэгдсэн.
Дээрх үүрэг даалгаварын биелэлт дутуу хангагдсан, зарим материал тоног төхөөрөмж
талбай дээр буугаагүй, цахилгаан, хяналт удирдлагын системийн ажил дутуу байгаа
ажлуудыг яаралтай дуусган, туршилт тохируулгын ажлыг эхлүүлэх талаар 2014.08.04-ний
4/2801 тоот албан бичгийг "Ану сервис" ХХК-д хүргүүлсэн.
Дулааны станц, дулааны 1, 2-р хэлхээний шугам барилга угсралтын ажлын
явц, хүндрэлтэй асуудлуудын талаар захиалагч ЭХХТ, “Ашиглалтын өмнөх захиргаа”,
гүйцэтгэгч компанийн төлөөллүүдийг байлцуулан 2014 оны 8-р сарын 19-ны өдөр, 9-р сарын
26, 11-р сарын 25-ны өдөр тус тус хуралдан, хүндрэлтэй асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр
гаргуулж, холбогдох байгууллагуудад үүрэг даалгаварыг 2014.06.04-ний өдрийн 4/1983 тоот,
2014.08.27-ны 4/3068, 2014.09.30-ны 4/3463, 2014.12.01-ний в/244 тоотуудаар тус тус өгч
ажилласан.
Шинээр баригдаж буй дулааны станцаас холбогдох хэрэглэгчид, хэрэглэгчдийн
ачаалал, дулааны шугам сүлжээний голч, урт, ДДТ-үүдийн хүчин чадал зэрэг дулаан
хангамжийн горим тооцоо хийхэд шаардлагатай өгөгдлүүдийг цуглуулан 2014-2015 оны
халаалтын улирлын горим тооцоог гарган, дүгнэлтийг “Ашиглалтын өмнөх захиргаанд
хүргүүлсэн.
Дулааны станцын зуух галлах, туслах тоног төхөөрөмжүүдийг туршиж, ажиллагаанд
залгах, дулааны шугам хоолойг угааж, нягтын шахалт хийх хөтөлбөр, удирдамж гарган
батлуулсан. Хуваарийн дагуу станц, шугам сүлжээг ажиллагаанд залгах ажилд хяналт тавин
ажилласан. 2014.10.01-ний өдрөөс эхлэн зуух галлаж, шугам сүлжээг боловсруулсан усаар
дүүргэн хэрэглэгчдэд дулаан залгасан.
Барилга угсралтын ажлын техникийн болон улсын комиссыг ажиллуулахаар
холбогдох БХЗГ-ын дарга, ТДХ-ийн дарга, мэргэжилтэнүүд, ЭХХТ-ийн дэд захирал,
холбогдох албан тушаалтнууд 2014 оны 10 дугаар сарын 6-10-ны өдрүүдэд Мөрөн хотод
ажилласан.
Ажиллах явцад зуухны шаталтын горим хэвийн явагдахгүй, түлш дамжуулах хэсэг,
үнс зайлуулах систем гацсан, хими ус цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж, давтамж
хувиргагчууд, хяналт удирдлагын систем бүрэн ажилд ороогүй зэрэг зөрчил, дутагдал
илэрсэн тул хүлээн авах техникийн комиссыг хойшлуулсан бөгөөд дутуу ажлуудыг гүйцээх,
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зөрчлийг арилгах, хэвийн горимд оруулан комиссоор хүлээлгэн өгөх хүртэл дулааны станцын
үйл ажиллагааг “Ашиглалтын өмнөх захиргаа”-тай хамтран явуулахаар шийдвэрлэсэн болно.
Гурав. Эрчим хүчний салбарын бодлогын хэрэгжилтийг хангах чиг үүргийн
хүрээнд:
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр:
Нийслэлийн агаарын бохирдол бууруулах тухай хуулийн хүрээнд Засгийн газрын 2011
оны 309 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний зохицуулах газрын 2012 оны 10 дугаар тогтоолын
дагуу Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нь түлш, халаагуур гэсэн хоёр хэсэгт
хуваан цахилгааны үнийн хөнгөлөлт, урамшуулал олгож байгаад хяналт тавин ажиллаж
байна.
Хууль 2011 оноос хойш хэрэгжиж эхлэснээс 2014 оны 11 дүгээр сарын 01-ны
байдлаар нийт 6.607 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт урамшуулал олгосон бөгөөд
 2011-2012 оны хүйтний улиралд 674.297 сая төгрөгийн үнийн хөнгөлөлт
урамшуулал
 2012-2013 оны хүйтний улиралд 1982.86 сая төгрөгийн үнийн хөнгөлөлт
урамшуулал
 2013-2014 оны хүйтний улиралд 3410.407 сая төгрөгийн үнийн хөнгөлөлт
урамшуулал
 2014-2015 оны хүйтний улиралд 539.219 сая төгрөгийн үнийн хөнгөлөлт
урамшуулал одоогоор тус тус олгоод байна.
Нийт цахилгааны үнийн хөнгөлөлт урамшуулал авахыг хүссэн маш олон тооны
хэрэглэгчд байгаа ба Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас тодорхойлолттой нийт
174838 хэрэглэгч байна. Үүнээс нэр, хаяг давхицсан, зөрсөн, техникийн боломжгүй 105696
хэрэглэгч, гэрээ байгуулах боломжтой 69142 хэрэглэгчээс 68560 хэрэглэгчтэй гэрээ
байгуулаад байна. Түлш хөнгөлөлтөөр 64931 хэрэглэгч, халаагуур хөнгөлөлтөөр 3629
хэрэглэгч цахилгааны үнийн хөнгөлөлт урамшуулал авч байна.
Мөн цахилгаан үнийн хөнгөлөлт урамшуулал олгож эхлэсэн холбоотойгоор
Улаанбаатар хотын цахилгаан ачаалал огцом өсч байна. Үүнийг дагаад цахилгаан
дамжуулах, түгээх сүлжээний шугам дэд станцууд хэт ачаалалд орж, ашиглалтын
ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байна.








Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр
Эгийн голын тендерийн материалуудыг мэргэжилтэн Б.Мөнхсоёл тоолж, акт үйлдэн
Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн нэгжид албан хэрэгцээнд түр
ашиглуулахаар хүлээлгэн өгсөн.
Төслийн хүрээнд хийгдсэн болон хийгдэж байгаа ажлын мэдээллийг ирүүлэхийг хүссэн
албан бичгийг "Эгийн голын УЦС", "Шүрэнгийн УЦС"-ын төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид
хүргүүлсэн.
Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар Тайширын усан цахилгаан станцын галерейн
усны шүүрлийн шалтгааныг тогтоох, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын
хэсгийн дүгнэлтийг яамны удирдлагуудад танилцуулсан. Мөн Тайширын усан цахилгаан
станцын шүүрлийн талаар дүгнэлт гаргуулахаар Чех улсын “Carpi tech” компанийн
мэргэжилтэн Жедлика, БНХАУ-ын “Syno Hydro” компанийн мэргэжилтэн Лэй нарыг
2014.05.27-ны өдөр ирүүлсэн геомембрамын цооролтын талаар урьдчилсан дүгнэлтийг
гаргуулсан.
Тайширын УЦС-ын 2011-2014 онуудын цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл, усан
сангийн түвшингийн мэдээллийг нэгтгэж, 2014 оны 11-р сараас 2015 оны 05-р сар
хүртэлх ЦЭХ-ний үйлдвэрлэл, усан сангийн түвшингийн тооцоог хийж Ц.Баярбаатар
даргад танилцуулсан.
Эрдэнэт хотод баригдах Усан цэнэгт цахилгаан станцын хөрөнгө оруулагчдад
ТНБДаргын албан урилгыг явууллаа.
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ШУА-ийн түүхийн хүрээлэн, Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн нэгжээс 11
дүгээр сарын 20-ны өдөр хамтран зохион байгуулсан “Эгийн голын түүх соёлын
дурсгалууд” үзэсгэлэнд хэлтсийн дарга М.Ангараг оролцсон.
Швед Улсын эрчим хүчний агентлагаас Киотогийн протоколын дагуу хүлэмжийн хийн
бууруулалтыг худалдан авахаа өөрийн вэб хуудсаар зарласаны дагуу Тайшир, Дөргөний
УЦС-ын хүлэмжийн хийн бууруулалтыг худалдах хүсэлтийг Швед улсын эрчим хүчний
агентлагт хүргүүлсэн.
АУЭХС ТӨХК нь Тайширын усан цахилгаан станцын турбины далбан засварлах ажлыг
үйлдвэрлэгчийн зөвлөх инженерийг байлцуулан Тайширын УЦС-ын ИТА өөрсдийн
хүчээр амжилттай гүйцэтгэж 8-р сард ашиглалтанд оруулсан.
Бага чадлын усан цахилгаан станцыг ашиглалтад хүлээн авахад ашиглах хяналтын
хуудсыг боловсруулж дуусгасан.
Эрдэнэт хотод барихаар төлөвлөж байгаа 50 МВт-ын хүчин чадалтай усан цэнэгт усан
цахилгаан станцын судалгааны ажлыг гүйцэтгэх Словак улсын “Водохосподарска
Выставба” Төрийн өмчит компаний төлөөлөгчидтэй уулзсан.
Эрдэнэтийн усан цэнэгт цахилгаан станцын ТЭЗҮ-ийг боловсруулах Францын Taractebel
Engineering компанийн төлөөлөгчдөө уулзсан. Мөн дээрхи компанийн төлөөлөгчдийг
Эрчим хүчний зохицуулах хороо, ДҮТ ХХК, СЭХҮТ ТӨҮГ-уудын удирдлагуудтай уулзсан.
Говь-Алтай аймгийн Тайширын усан цахилгаан станцын мембрам гэмтсэнтэй холбоотой
хятадын “SINО HYDRO” Co.,Ltd-ийн төлөөлөгчидтэй уузалт хийлээ.
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн 169 тоот тушаалаар
”Сайншанд салхин парк” ХХК-тай байгуулсан худалдах, худалдан авах гэрээнд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах, холбогдох хууль, тогтоомжтой нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах
ажлын хэсэгт орж ажилласан. Ажлын хэсэг нь гэрээний нэмэлт өөрчлөлтөн дээр
саналуудыг тусгаж СБТГазарт хүргүүлсэн.
“БНЗӨБЦТС” ТӨХК хамтран Дорноговь аймгийн Мандах сумын салхин сэнсний засварын
ажлыг 2014 оны 7-р сарын 6,7-ны өдөр гүйцэтгэсэн. Салхин турбины генераторыг солих
шаардлагатай болсон. Баянхонгор аймгийн 3 сумаас эвдэрсэн салхин турбиныг сэлбэж
засварлахаар болсон.
Азийн хөгжлийн банкны төслийн хүрээнд Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Дорноговь
аймгийн Эрдэнэ сумдад 60 м өндөртэй салхины хэмжилтийн станцыг Клин Энержи ази
компани суурилуулж дуусган 11-р сард ашиглалтанд оруулсан
Салхитын 50МВт-ын хүчин чадал салхин паркын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавин
ажилласан.
Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын дарга Д.Ширмэнгээс ирүүлсэн Баянхонгор аймгийн
Шинэжинст, Баянцагаан, Баян-Өндөр сумдын нарны цахилгаан үүсгүүрийг орон нутгийн
өмчийн албанд балансаас балансад шилжүүлэн өгөхийг хүссэн албан бичигтэй
танилцаж хариуг 2014.01.07 өдрийн в\42 тоотоор хүргүүлсэн.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд дахин төлөвлөлтөнд
ороогүй СХД-ийн 12-р хорооны гэр хорооллын айл өрхийн дулаан хангамжийн асуудлыг
цахилгаан халаалтаар шийдвэрлэх туршилт судалгааны ажлыг хийхэд шаардлагатай
мэдээллийг ирүүлэхийг хүссэн 2014.01.08 өдрийн 4/57 тоот албан бичгийг “УБЦТС”
ТӨХК-ний гүйцэтгэх захирал С.Төмөрхүүд хүргүүлсэн.
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нарны цахилгаан станцын тогтмол гүйдлийн
гэмтсэн кабелиудыг бүрэн сольж гэмтлийг арилгасан.
Говь-Алтай аймгийн Алтай суманд нэмж суурилуулах нарны цахилгаан станцын зардлыг
гаргуулах талаар аймгийн удирдлагуудтай холбогдсон.
Тайширын нарны цахилгаан станцтай зэрэгцээ ажиллах 10 МВт-ын нарны цахилгаан
станцыг байгуулах Япон улсын Saisan компани, Mycilmate Japan компанийн төлөөлөгчтэй
уулзаж, нарны цахилгаан станцын урьдчилсан ТЭЗҮ-тэй танилцаж зөвлөмж өгсөн.
Япон Улсын Засгийн газрын хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд хэрэгжиж
байгаа Говь-Алтай аймгийн төвд байгуулах 10 МВт-ын нарны цахилгаан станцын ТЭЗҮ
боловсруулж байгаа Японы “My climate” компанийн төлөөлөгчидтэй уулзаж мэдээлэл
солилцсон.
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“АУЭХС” ТӨХК нь Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын 60 кВт-ын нарны цахилгаан станцыг
Бугат сумын Тахийн тал руу шилжүүлсэн. Уг станцад шаардлагатай байсан 4 ширхэг
нарны зайн цэнэг зохицуулагчын техникийн шаардлагыг “АУЭХС” ТӨХК-д гаргаж өгсөн.
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын ЗДТГ-аас зарласан нарны цахилгаан станцын 240
ширхэг цэнэг хураагуурыг шинэчилэх тендерт гүйцэтгэгчээр “Proton” ХХК шалгарсан. Тус
компани нь 7-р сарын 4-ны өдөр нарны цахилгаан станцын 240 ширхэг цэнэг хураагуурыг
шинэчлэх ажилд хяналт тавьсан.
"Нарны багана" ХХК-ийн Тэрэлжид суурилуулсан 3кВт-ын нарны цахилгаан үүсгүүрийн
үйл ажиллагаатай хэлтсийн дарга М.Ангараг, ахлах мэргэжилтэн Ч.Батбаяр,
мэргэжилтэн С.Пүрэвдаш нар газар дээр нь танилцсан. Уг үүсгүүр нь АҮК өндөр боловч
анхны хөрөнгө оруулалт өндөр, Монгол оронд туршигдаагүй технологи учир сайтар
судалгаа тооцоо хийхийг хүссэн.
Дархан Уул аймгийн төвийн гэр хорооллын зарим хэсэгт нарны эрчим хүчний үүсгүүртэй
гэрэлтүүлэг ашиглах тооцоо судалгааг хийсэн.
Яамны Шинжлэх ухаан технологийн хуралд оруулахаар Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл
сумын Баянтээгт баригдах 8 МВт-ын нарны цахилгаан станц, Говь-Сүмбэр аймгийн
Чойрт баригдах 10 МВт-ын нарны цахилгаан станцын ТЭЗҮ-д шүүмж бичсэн.
Нар цахилгаан станцыг ашиглалтад хүлээн авахад ашиглах хяналтын хуудсыг
боловсруулж дуусгасан.
Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн хүрээнд ашиглаж “СЭХҮТ” ТӨҮГ-тай
хамтран Тайширын усан цахилгаан станцын дэргэд нэг жил нарны хэмжилтийн станц
суурилуулж холбогдох data цуглуулсан.
Дорноговь аймгийн Мандах сумын ИТХ-ын даргын албан тоотын хариуг БХЗГ-ын даргын
2014 оны 9-р сарын 24-ны өдрийн 4/3386 тоотоор явуулсан.
Сайншандын 10 МВт чадалтай нарны цахилгаан станцын техник эдийн засгийн
үндэслэлд шүүмж бичиж ШУТЗ-ийн нарийн бичгийн даргад өгсөн.
Дөрөв. Техникийн болон улсын комисст ажилласан талаар:

 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Төв аймгийн Хөшигийн хөндийн нисэх буудал
барихтай холбогдуулан Хөшигийн хөндийн 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, 110/10кВ-ын “Хөшигийн хөндий” дэд станцын барилга угсралтын ажил дууссантай
холбогдуулан ашиглалтад оруулах улсын комиссын тушаал гарган улсын комиссоор
хүлээн авсан.
 Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Мөрөн – Могойн голын 110 кВ-ын
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Мөрөн дэд станцын өргөтгөлийн барилга угсралтын
ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах улсын комиссын тушаал гарган улсын
комиссоор хүлээн авсан.
 Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013–2014 онд “ДЦС-2” ТӨХК-ийн цахилгаан
тоноглолын шинэчлэлийн ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах тухай
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 133 дугаар тушаал гарган
улсын комисс ажиллуулан хүлээн авсан.
 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын
110/6 кв-ын 2х25000 кВА чадалтай “Бурхант” дэд станцын барилга угсралтын ажил
дууссантай холбогдуулан Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн
78 дугаар тушаал гарган улсын комисс ажиллуулж дутуу ажлыг “ЦДҮС” ТӨХК-аар
хийлгэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд дутуу ажил хийгдэж дууссаны дараа албан ёсоор хүлээн
авсан.
 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Говь-Алтай аймгийн Халиун-Цээл
сумын 35кВ-ын 31,4км, 15кВ-ын 84,5км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын
барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах улсын комиссын
тушаал гарган улсын комиссоор хүлээн авсан.
 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баруун Урт – Тал булагийн 10 кВ-ын 34,9км
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажил дууссантай
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холбогдуулан Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 98 тушаал
гарган Улсын комиссд ажиллан хүлээн авсан.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дорнод аймгийн 110/35/ 6кВ-ын Чойбалсан
дэд станцыг 2х16 МВА трансформатораар өргөтгөх барилга угсралтын ажил дууссантай
холбогдуулан Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 100 дугаар
тушаал гаргасан ба 2014 оны 08 сард улсын комисс ажиллан хүлээн авсан.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баянхонгор аймгийн Баянлиг – Шинэжинст
сумын 35 кВ-ын 127,4 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга
угсралтын ажлын явц удаашралтай явагдаж байгаатай холбогдуулан газар дээр 2 удаа
очиж танилцсан бөгөөд тухай бүрд хийгдсэн ажлын тайлан, материалын тооллого хийсэн.
Мөн тус ажлын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах
тухай Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 135 дугаар тушаал
гаргасан ба 2014 оны 10 дугаар сард багтаан улсын комисс ажиллан хүлээн авсан.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баянхонгор аймгийн Сумын 15 кВ-ын 61 км
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын /Баянхонгор, Шинэжинст, Баянцагаан/
барилга угсралтын ажлын хэрэгжилтэд 2 удаа хяналт тавьсан бөгөөд 2014 оны 10 дугаар
сарын 07-ны өдрийн Эрчим хүчний сайдын 134 дугаар тушаал гаргасан ба 2014 оны 10
дугаар сард багтаан улсын комиссоор хүлээн авсан.
Дорноговь аймгийн Айраг – Даланжаргалан сумын 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах
агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил
Баруун Урт – Тал булагийн 10 кВ-ын 34,9км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд
станцын барилга угсралтын ажил
Дорноговь аймгийн Айраг – Даланжаргалан 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, дэд станцын өргөтгөлийн ажлын барилга угсралтын ажил
10/0,4 кВ-ын 24,3 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорноговь аймаг, Эрдэнэ сум,
Баянбулаг бөөрний сувилал/-ын угсралтын ажил
Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооллын ХТП-5-ын дэргэд 10кВын хуваарилах байгууламж шинээр барих барилга угсралтын ажил
Хорооллын гадна цахилгаан 6/0,4 кВ-ын 2х630 кВА чадалтай ХТП 8 ком, 6 кВ-ын 10,5 км
кабель шугам /Дархан-Уул, Дархан сумын 2, 3 дугаар хороолол/-ын барилга угсралтын
ажил
Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 35/6 кВ-ын 35/6 кВ-ын 2х6300 кВА чадалтай дэд станц 35 кВын хуурай салгуурын пунктын өргөтгөл /Дархан-Уул/ шинэчлэлийн барилга угсралтын
ажил
Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд
станцын барилга угсралтын ажил
Хорооллын гадна цахилгаан 6/0,4 кВ-ын 2х630 кВА чадалтай ХТП 8 ком, 6 кВ-ын 10,5 км
кабель шугам /Дархан-Уул, Дархан сумын 2, 3 дугаар хороолол/-ын барилга угсралтын
ажил
1 дүгээр хорооллын ХТП-5-ын дэргэд 10кВ-ын хуваарилах байгууламж шинээр барих
барилга угсралтын ажил
Увс аймгийн Завхан сумаас Хэцүү хад хүртэлх 15 кВ-ын 39.3 км урттай цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах эрх бүхий
техникийн комиссыг Уул уурхай эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2014
оны 25 дугаар тушаалаар,
Увс аймгийн Хунт, Хулж багийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд
станцын барилга угсралтын ажил хүлээн авах эрх бүхий техникийн комиссыг Уул уурхай
эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 24 дугаар тушаалаар,
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын төвөөс Орхоны хүрхрээгээр дайрч Улаан-Амны баг
хүртэлх 10 кВ-ын 30 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах улсын комисс 2014 оны 02 дугаар сарын
06-ны өдрийн 17 дугаар тушаалаар гаргасан.
Сэлэнгэ аймгийн Хэрх тосгонд 35/6кВ-ын 2500кВА чадалтай дэд станцын барилга
угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах улсын комисс 2014 оны 02
дугаар сарын 06-ны өдрийн 18 дугаар тушаалаар гаргасан.
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 Увс аймгийн Малчин-Тэс 35 кВ-ын 115 км урттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
дэд станцын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан улсын комисст
ажилласан.
 Баянхонгор аймгийн сумын 15 кВ-ын 61 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд
станц /Баянхонгор, Шинэжинст, Баянцагаан/-ын барилга угсралтын ажил дууссантай
холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын тушаалыг 2014 оны 10 дугаар
сарын 07-ны өдрийн 134 дүгээр тушаал гарган, 10 дугаар сарын 17-ны өдөр залгасан.
 2013 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Улаабаатархотын 87 км кабель
шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн дараах ажлуудад улсын комиссын тушаал төлөвлөн,
улсын комиссын бүрэлдэхүүнд ажилласан.
а. “БАГЦ-1” Чингэлтэй дүүргийн 1, 2, 4, 5, 6 дугаар хорооны барилга угсралтын ажил Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 19 дүгээр тушаал,
б. “БАГЦ-2” Чингэлтэй дүүргийн барилга угсралтын ажил - Эрчим хүчний сайдын 2014
оны 20 дүгээр тушаал,
в. “Багц-5” Баянзүрх дүүргийн кабель шугамын барилга угсралтын ажил – Эрчим
хүчний сайдын 2014 оны 41 дүгээр тушаал
в. “БАГЦ-7” Хан-Уул дүүргийн 6, 8, 9, 10, 12, 14 дүгээр хорооны барилга угсралтын
ажил - Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 21 дүгээр тушаал,
г. “БАГЦ-10” Чингэлтэй дүүргийн барилга угсралтын ажил
 2013 оны Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын
өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах
дараах багцуудад улсын комиссын тушаал төлөвлөн, бүрэлдэхүүнд орж ажилласан.
а. “Багц-3” Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 25 дугаар хорооны барилга угсралтын
ажил Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 40 дүгээр тушаалаар
б. “Багц-5” Баянзүрх дүүргийн 5, 11, 12, 20, 21 дүгээр хорооны барилга
угсралтын ажил Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 23 дугаар тушаалаар
в. “Багц-6” Баянзүрх дүүргийн 5, 11, 12, 20, 21 дүгээр хорооны барилга
угсралтын ажил Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 24 дугаар тушаалаар
г. “Багц-8” Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 10 кВ-ын ЦДАШ, 10/04 кВ-ын дэд
станц, 0.4 кВ-ын ЦДАШ, сүлжээний шинэчлэлтийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил –
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 18 дугаар тушаал
 Умард дэд станцаас 10 кВ-ын кабель шугам татаж 6-р бичил хороололд шинээр 10 кВ-ын
хуваарилах байгууламж барих барилга угсралтын ажил
 2014 оны Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Улаанбаатар хотын гэр
хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг
цахилгаан хангамжаар хангах ажлын барилга угсралтын ажил
 Улаанбаатар хотын 6, 10 кВ-ын кабель шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн /Багц-2/
барилга угсралтын ажил
 Улаанбаатар хотын 6, 10 кВ-ын кабель шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн /Багц-3/
барилга угсралтын ажил
 Улаанбаатар хотын 6, 10 кВ-ын кабель шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн /Багц-5/
барилга угсралтын ажил
 Улаанбаатар хотын 6, 10 кВ-ын кабель шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн /Багц-6/
барилга угсралтын ажил
 Улаанбаатар хотын 6, 10 кВ-ын кабель шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн /Багц-7/
барилга угсралтын ажил
 Улаанбаатар хотын 6, 10 кВ-ын кабель шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн /Багц-8/
барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-1/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-2/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-3/ барилга угсралтын ажил
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 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-4/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-6/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-7/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах) /Багц-8/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-9/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-13/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-15/ барилга угсралтын ажил
 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Багц-16/ барилга угсралтын ажил
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр, Баянцагаан сумдын ЦДАШ, дэд станцын
барилга угсралтын явцтай газар дээр нь танилцаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөөр томилолтоор
газар дээр нь 3 удаа ажилласан. Ажил гүйцэтгэх явцад дутуу, шаардлагатай бараа
материал нийлүүлэлтэнд анхаарч, тулгамдаж буй асуудлуудаар гүйцэтгэгч, Эрчим хүчний
хөгжлийн төв, Эрчим хүчний яам хамтарсан хурлыг зохион байгуулан ажилласан.
Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын утас татах ажлыг Монгол Улсын Их хурлын
даргын өгсөн үүрэг, даалгавар, Эрчим хүчний сайдын тушаалын дагуу Эрдэнэт-Булганы
ЦТС ТӨХК-ийн 36 хүний бүрэлдэхүүнтэй 3 бригад 15 хоногт татаж дуусгасан. 10 дугаар
сарын 17-ны өдөр 35 кВ-ын “Баянлиг-Шинэжинст”-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамын барилга угсралтын ажилд техникийн комисс ажиллан, хүчдэл өгсөн. 35 кВ-ын
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/15 кВ-ын дэд станцын дутуу ажлуудын жагсаалт
гарган, биелэлтэнд анхаарч ажиллаж байна. 10 дугаар сарын 19-нд Баянцагаан, БаянӨндөр сумдын 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцад хүчдэл өгч,
Улсын комисс ажилласан.
Улиастайн шугам сүлжээ, дэд станцын шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажилтай
танилцах, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт шалгах, ажлын бодит гүйцэтгэлийг гаргах
зорилгоор Завхан аймгийн Улиастайн хотод 5 удаа томилолтоор ажилласан. Тус ажлын
талаар гүйцэтгэгч “Меговатт” ХХК, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Германы KFW банкны
холбогдох хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулан, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх
талаар санал гарган ажилласан. Тус хурлуудаас гүйцэтгэгч компанид барилга угсралтын
ажлыг яаралтай дуусгаж ашиглалтанд оруулах талаар үүрэг даалгавар удаа дараа өгсөн
боловч уг төслийн бүрэн дуусгаагүй байна. Гаргасан шийдвэрүүдийн талаар төлөвлөгөө
график гарган, банкинд холбогдох шийдвэрүүдийг хүргүүлэн ажилласан. Шугам сүлжээ,
дэд станцын шинэчлэлтийн ажилд Уул уурхай, эрчим хүчний яамны төрийн нарийн
бичгийн даргын тушаал техникийн комисс томилон, 2014 оны 12 дугаар сарын 16-20-ны
өдрүүдэд техникийн комисс ажилласан боловч ажлын шаардлага хангаагүй тул дахин
ажиллах шийдвэр гаргасан.
Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Эрчим хүчний төслийн нэмэлт
санхүүжилт” төслийн дотоод эх үүсвэрээр баригдах Улаанбаатар хотын 35/10 кВ-ын
Дорнод-1, Дөрвөн зам дэд станцын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан
ашиглалтад оруулах Техникийн комиссын тушаал 2014 оны 10 дугаар сарын 04-ний
өдрийн 26 дуугаар тушаал гаргасан бөгөөд 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр
ажилласан бөгөөд техникийн комиссын үүрэг даалгаварын биелэлтээр Улсын комисс
ажиллахаар болсон.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоол “Шинэ бүтээн байгуулалт”
дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд 110/35/10 кВ-ын Шинэ яармаг дэд
станцын барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах
үүрэг бүхий техникийн комиссын тушаал 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01
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дугаар тушаал гарган комиссд ажиллан Хадгалалт хамгаалтын гэрээ байгуулан эх үүсвэр
шийдэгдэхэд техникийн комисс дахин ажиллан залгахаар шийдвэрлэсэн.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоол “Шинэ бүтээн байгуулалт”
дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд "Солонго" хорооллын гадна цахилгааны
35/10 кВ-ын дэд өртөө, 10 кВ-ын 19.544 км кабель, хуваарилах байгууламж 2х630 кВА
хүчин чадалтай 16 ш, 0.4 кВ-ын 5.2 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын
ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьсан бөгөөд техникийн комиссын тушаал 2014 оны 12 дугаар
сарын 19-ний өдрийн 06 дугаар тушаал гаргасан.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоол “Шинэ бүтээн байгуулалт”
дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд 110/35/10 кВ-ын 2х40 МВА “14-р
хороолол” дэд станцын зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьсан
бөгөөд техникийн комиссын тушаал 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 04 дүгээр
тушаал гаргасан.
“Дэд бүтэц – Эрчим хүч“ төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зарласан “Ирээдүй цогцолбор”
хорооллын 10кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж, 2200м кабель шугамын ажил, 6ш
дэд өртөөний барилга угсралтын ажилд 2014 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 75
дугаар тушаал гарсан бөгөөд улсын комиссд орж ажиллан гүйцэтгэл хангалтгүй байсан
учир 1 удаа буцаан үүрэг даалгавар бүрэн хийгдсэний дараа дахин ажиллан Улсын
комиссоор хүлээн авсан.
Барилга хот байгуулалтын яамны захиалгаар Гачуурт дахь 35кВ-ын 8,69 км цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, 2х1600кВА чадалтай 35/10кВ-ын дэд станц, 21 ширхэг гүний
худаг, 1 ширхэг усан сангийн цахилгаан хангамжийн ажил дууссантай холбогдуулан
ашиглалтад оруулах Улсын комиссын тушаал 2014.10.07-ны 126 дугаар тушаал гарган
комиссд ажиллан хүлээн авсан.
“Эйч Ди Ти Эм” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар Налайх дүүрэгт баригдсан төмөр хийцийн
үйлдвэрийн 35/10 кВ-ын 20 МВА чадалтай дэд станцын барилга угсралтын ажил
дууссантай холбогдуулан ашиглалтад хүлээн авах үүрэг бүхий техникийн комиссын
2014.10.16-ны 296 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралтаар батлуулсан бөгөөд комиссд
ажиллан дутуу ажлын жагсаалт гарган Өвлийн ачааллын дараа залгахаар шийдвэрлэсэн.
“Сэнж сант” ХХК-ийн хувийн хөрөнгө оруулалтаар Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутагт
баригдсан 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга
угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан ашиглалтад оруулах улсын комиссыг
2014.08.26-ны өдрийн 104 дугаар тушаал гаргасан бөгөөд дутуу ажлын гүйцэтгэл
хангагдаагүй байна.
Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын нутагт “Эм Эл Цахиурт овоо” ХХК-ийн хөрөнгө
оруулалтаар баригдсан 31,5км 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
110/35/10кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын угсралтын ажилд техникийн комисс
томилон ажилласан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл хангалтгүйн улмаас дахин ажиллахаар
буцаагдсан.
“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-ийн захиалгаар 110/22/6,6 кВ-ын 45 МВА чадалтай
“Төмөрлөг” дэд станцыг 110/6 кВ-ын 10 МВА чадалтай дэд станцаар өргөтгөх барилга
угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан улсын комиссын тушаал гарган комиссд
ажилласан.
”Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн хувийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэсэн
110/35/10 кВ-ын туул дэд станцаас 10 кВ-ын кабель шугам, 10/0,4 кВ-ын хаалттай
хуваарилах байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах Эрчим хүчний
сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 12 тоот тушаалаар улсын комиссын
бүрэлдэхүүнийг томилон улсын комиссын бүрэлдхүүнд ажилласан.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Дархан-Уул аймгийн Дархан хотод шинээр баригдах
орон сууцны 11, 12, 13 дугаар хороололд дулааны шугам шинээр тавих, хуучин шугамыг
өргөтгөх барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд
ажилласан.
Оюу толгойд ашиглалтад орсон 29 мВт-ын 2 ширхэг зуухыг хүлээн авах улсын комиссын
бүрэлдэхүүнд ажилласан.
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 Улаанбаатар хотын I магистраль шугамын Зайсангийн салааны хэсэгчилсэн өргөтгөл,
шинэчлэлийн барилга угсралтын ажил дууссантай холбогдуулан Техникийн комиссын
бүрэлдэхүүнд ажилласан.
Тав. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл болон техникийн нөхцөл олголтын
талаар:
Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл: Эрчим хүчний яамнаас олгож буй 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 зөвшөөрөл хүсэгчдийн
материалуудтай танилцаж шаардлагад нийцэж буй матералуудыг тухай бүр хуулийн
хугацаанд багтаан шийдвэрлэсэн.
Шаардлагатай гэж үзсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг
газар дээр нь шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах холбогдох шийдвэр
гаргасан.
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
зөвшөөрөл хүсэгчдийн материалуудтай танилцаж шаардлагатай мэдээлэлэл, зөвөлгөөг
тухай бүр өгсөн.
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын мэдээллийг цахим шуудангаар
хүргүүлж бүртгэлийн системд нэмж оруулан, шинэчлэл хийсэн.
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар эрчим хүчний салбарын хэмжээнд 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 зөвшөөрөл эзэмшигч
байгууллагуудын шаардлагатай мэдээлэл, холбогдох судалгаа лавлагааг удирдлагуудад
танилцуулсан.
Цахилгааны техникийн нөхцөл олголт: Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа
хэрэглээг холбогдох хууль дүрмийн дагуу зүй зохистой хангах зорилгоор цахилгаан эрчим
хүчний системүүд болон төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн дамжуулах түгээх
шугамын техникийн боломжит хүчин чадалд нийцүүлэн шинээр баригдаж байгаа, өргөтгөл
шинэчлэл хийж байгаа барилга байгууламжийг шугам сүлжээнд холбох үйл ажиллагааг
зохицуулахаар Эрчим хүчний Сайдын “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл
олгох журам”-ыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
Цахилгаан техникийн нөхцөл авах хүсэлт ирүүлсэн обьектуудын бичиг баримтын иж
бүрдлийг судлан жагсаалт гаргаж, жагсаалтыг Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулан,
комиссын гишүүд 5 баг болон хуваагдаж цахилгаан эрчим хүчинд холбогдох техникийн
боломж, эх үүсвэр дэд станцын хүчин чадлыг судлан комиссын хуралд танилцуулан
хэлэлцэж шийдвэр гаргаж байсан.
Энэ онд Техникийн нөхцөл олгох комисс 7 удаа хуралдаж иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс
цахилгаан техникийн нөхцөл хүссэн 178 өргөдөл хүсэлтийг судалж комиссын хурлаар
хэлэлцүүлэн 164 аж ахуйн нэгж, иргэдэд 1003.0 МВт чадлын техникийн нөхцөл олгосон.
Системийн одоогийн ачаалал дээр шинээр хэрэглэгчид нэмэгдэж эх үүсвэрүүдийн
ачаалал хүрэлцэхгүй болж байна. Цахилгаан техникийн нөхцөл олгосон газруудыг эрчим
хүчинд холбогдох он болон бүтцээр нь ангилж харууллаа.
Эрчим хүчинд холбогдох оноор нь ангилбал:
 2014 онд – 14 обьект холбогдож 89.0 МВт чадал авна.
 2015-2016 онд 150 обьект холбогдож 914.0 МВт чадал авна.
 2014 онд 150 обьект зураг төсөл хийгдэж 2015-2016 онд баригдах юм.
Хэрэглэгчийн бүтцээр ангилбал:
 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршилд 13 обьектод 130,6 МВт чадал,
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 Улсын чанартай барилга байгууламжид 40 обьектод 184,7 МВт чадал,
 Орон сууцны хорооллууд 82 обьектод 411,4 МВт чадал,
 Уул уурхай, үйлдвэрийн чиглэлээр 29 обьектод 276,3 МВт чадал
Эндээс харахад гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, орон сууцны хорооллуудын 250000
орчим айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн боломж гарсан байна.
Цахилгаан техникийн нөхцөл олгохдоо байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний
хэмнэлттэй, шинэ дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх чиглэл барьж, техникийн
шийдлийг оруулж байв..
Тухайлбал: Сүүлийн үеийн хийн тусгаарлагат дэд станц барих (GIS) техникийн
нөхцөлийг “Шинэ яармаг” 110/35/10 кВ дэд станц, “Яармагийн гүүр” 110/35/10 кВ-ын дэд
станцуудад олгосон.
Зургаа.Тендерийн үнэлгээний хороонд ажилласан талаар:
 ДЦС-5-ын дулаан хангамжийн трасс болон гидравликийн тооцоо, судалгаа хийх ажлын
хэсэг ажилласан. Ажиллах хугацаандаа цахилгаан, дулааны шугам сүлжээний трасс
сонгох, горим тооцоо хийх талаар төслийн нэгж, гүйцэтгэгч компанийн төлөөлөлтэй
хуралдан санал солилцож, холбогдох зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласан. Мөн хэрэглэгчийн
ачаалал болон дулааны шугамын трасс сонгохоор ДЦС-5-ийг барих байршил дээр нь
очиж судалсан.
 Аймгийн төвүүдэд баригдах дулааны станц, дулааны шугам сүлжээг төр хувийн хэвшлийн
түншлэлийн хүрээнд зохион байгуулах ажлын хэсэгт ажилласан. Ажиллах хугацаандаа 8
аймгуудын удирдлагууд, сонирхож буй компаниудын төлөөлөлтэй 2014.02.19-ны өдрөөс
2014.05.21-ний өдрийн хооронд зохион байгуулагдсан нийт 15 удаагийн уулзалтад
оролцож, чиглэл, зөвлөмж өгч ажилласан. Мөн хөрөнгө оруулагч-гүйцэтгэгч-ашиглагч
компанитай байгуулах “Дулааны станц, шугам сүлжээ барих төр, орон нутаг, хувийн
хэвшлийн хамтын ажиллагааны гэрээ”-ний нөхцөл, заалт бүрийг боловсруулан,
компаниудтай хэлцэл хийн, 2014.05.22-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
 Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 127 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Аймгийн төв, сумдын
дулааны станц, халаалтын зуух, дулааны шугам сүлжээний нэг маягийн загвар зураг
боловсруулах ажлын явц, үр дүнг үнэлэх, санал зөвлөмж өгөх ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүнд
ажилласан. Ажиллах хугацаандаа зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаварт санал өгч, зураг
төсөл боловсруулах явцад хяналт тавин, тухай бүр зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласан.
 “Шивээ-Овоо” ХК-ийн нүүрс хатаах үйлдвэр болон нүүрс дамжуулах автоконвейерийн
системийн өнөөгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгч техникийн дүн шинжилгээ
гаргах, цаашид үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг хангах талаар авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай санал зөвлөмж боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын
хэсэгт ажилласан.
 Ховд аймгийг төвийн 2-р хэлхээний шугам сүлжээ, Улаанбаатар хотын дулааны
сүлжээний 5в магистраль шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн БУА-н гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах үнэлгээний хороонуудад орж ажилласан.
 Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт Эрдэнэцагаан 110 кВ-ын дэд станц, ЦДАШ-ын тендерийн
нээлт хийсэн. Сүхбаатар-Эрдэнэцагаан 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын барилга угсралтын
ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн,
 Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын 11, 12, 24, 25, 26 дугаар хорооллын цахилгаан
хангамжийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн үнэлгээний
хорооны гишүүн,
 Увс аймгийн Завхан сумаас Хэцүү хад хүртэлх 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн
үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга
 Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажлын
тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн,
 2014 оны Говь-Алтай аймгийн Есөнбулагийн дизель станцад, тус аймгийн төвлөрсөн
эрчим хүчний системд холбогдоогүй сумдын дизель станцад, Завхан аймгийн Улиастайн
дизель станц, Тосонцэнгэлийн дизель станцад, Баянхонгор аймгийн төвлөрсөн эрчим
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хүчний системд холбогдоогүй сумдын дизель станцад дизель түлш нийлүүлэх үнэлгээний
хорооны гишүүн,
 2014 оны Говь-Алтай аймгийн Есөнбулагийн дизель станцад, тус аймгийн төвлөрсөн
эрчим хүчний системд холбогдоогүй сумдын дизель станцад, Завхан аймгийн Улиастайн
дизель станц, Тосонцэнгэлийн дизель станцад, Баянхонгор аймгийн төвлөрсөн эрчим
хүчний системд холбогдоогүй сумдын дизель станцад дизель түлш нийлүүлэх үнэлгээний
хорооны гишүүн
 Баянхошуу дэд станцын өргөтгөлийн ажлын үнэлгээний хороонд Ахлах мэргэжилтэн
Х.Авирмэд ажилласан.
Долоо. Техник хяналтын чиглэлээр:
 Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 25 дугаар тушаалаар баталсан удирдамж, Төрийн
нарийн бичгийн даргын 2014 оны 36 дугаар тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу өвлийн
их ачааллын дараах техник, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг
дээшлүүлэх, аянга, борооны улирлын өмнө бэлтгэл хангах, техник, технологийн
найдвартай ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх,
дүрэм, журам, стандартуудын биелэлтийг шалгаж илэрсэн дутагдал зөрчлийг арилгуулах,
үйл ажиллагаанд нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор“Даланзадгадын дулааны
цахилгаан станц”ХК, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК, “Цахилгаан дамжуулах
үндэсний сүлжээ” ХК-ийн Зүүн Өмнөд бүсийн салбар, “Багануур Зүүн өмнөд бүсийн
цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн Дорноговь, Хэнтий салбар, Дорноговь аймгийн
“Чандмань илч” ХХК, “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ХК, “Дөргөний усан цахилгаан
станц” ХХК, “Увс цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК, “Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК,
“Баян-Өлгий аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газар” ОНӨУҮГ, “Цахилгаан дамжуулах
үндэсний сүлжээ” ХК-ийн Улаанбаатар салбар, “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ”
ТӨХК-ийн Зүүн түгээх төв салбар, “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн
Зуунмод хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн салбар, “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ”
ТӨХК-ийн “Зуунмод түгээх төв” салбар, “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ний
Зуслан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн салбарт тус тус үзлэг зохион байгуулсан.
 Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 25 дугаар тушаал болон Төрийн нарийн бичгийн даргын
2014 оны 36 дугаар тушаалын дагууБаруун хэсгийн ажлын хэсгийг ажиллах үедээ зөрчил
гаргасан “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ХК-ийн Ховд аймгийн салбарын ахлах
инженер Д.Пүрэв, ашиглалтын инженер Ж.Энх-Амар, Баян-Өлгий аймгийн “Эрчим” ХК-ийг
тус тус шийтгэврийн хуудсаар торгуулийн арга хэмжээ авсан.
 Төрийн нарийн бичгийн даргын 248-р тушаалаар Булган аймгийн Дашинчилэн суманд
2014.07.29-ний өдөр гарсан ослын талаар МХЕГ-тай 2014.10.13-ны өдрийн 06/111/642
тоот хамтарсан
дүгнэлтийг гаргаж иргэн Ш.Өнөтэгш-д хувийг “ЭБЦТС” ТӨХК-д
хүргүүлсэн.
 Мөн гарсан зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 2014.10.13-ны өдрийн
06/111/211 тоот хамтарсан албан шаардлагыг “ЭБЦТС” ТӨХК-д, хувийг “ДСЦТС” ХК-д
хүргүүлсэн.
 ЭХЯ, МХЕГ-ын хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд МХЕГ, нийслэлийн өмчийн
харилцааны газар, “ЦДҮС” ,“УБЦТС”, “УБДС” компаниудын төлөөлөл оролцсон гурван
ажлын хэсэг байгуулж, удирдамжийг ТНБД болон МХЕГ-ын даргаар батлуулж ажилласан.
 ЭХЯ, МХЕГ-ын хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд 2014.09.23 –ны өдрийн
01/229 тоот хамтран баталсан удирдамжийн дагуу МХЕГ, нийслэлийн өмчийн
харилцааны газар, “ЦДҮС”ХК, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөөлөл оролцсон
ажлын хэсэгт ажилласан.
Үйлдвэрлэлийн осол, технологийн зөрчлийг судлах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
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“ДЦС-3” ХК-д 2014.01.23-ны 06:21 цагт ТГ-7 гэмтсэнээс 54Т /дотоод хэрэгцээний
трансформатор/-ын өндөр талд гэмтэл гарч, К-7,8,13-н удирдлагын компьютер тэжээлгүй
болж зогссон нөхцөл байдалд хяналт тавьж ажилласан.
 Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 19 тоот
тушаалын дагуу 2014 оны 03 дугаар сарын13-наас 14-ний өдрүүдэд Зүүн бүс-Багануур
дүүрэгт Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус гишүүд, дотоод
аудитор нарт сургалт зохион байгуулсан.
 Эрдэнэт хотод 2014.04.09-10-ны өдрүүдэд эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын
ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлийн гишүүд, дотоод хяналтын ажилтнуудад сургалт
зохион байгуулсан.
 Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлийн
гишүүд, дотоод хяналтын ажилтнуудад Ховд хотод 2014.04.17-18-ны өдрүүдэд сургалт
зохион байгуулсан.
 ЭХЯ, МХЕГ-ын хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд 2014.09.23 –ны өдрийн
01/229 тоот хамтран баталсан удирдамжийн дагуу МХЕГ, нийслэлийн өмчийн
харилцааны газар, “ЦДҮС”ХК, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөөлөл оролцсон
ажлын хэсэгт ажилласан.
 “ЦДҮС” ТӨХК-ийн Зүүн-Өмнөд бүсийн салбарын Сайншанд Замын–Үүдын 110 кВ-ын
ЦДАШ-д
2014.02.20-ны өдөр гарсан аваарын актыг судалж үйлдвэр, компаниудад
мэдээлэл даалгавар хүргүүлсэн.
 Эрчим хүчний салбарт гарч байгаа осол болон цахилгааны дулааны шугам сүлжээний
хамгаалалтын зурвасын талаарх танилцуулгыг газрын дарга Ц.Баярбаатарт
танилцуулсан.
 Их Британи Улсын BS 8800 стандартын дагуу ажлын байрны эрсдлийг үнэлэх аргачлалыг
судлаж энэхүү аргачлалыг эрчим хүчний салбарт нэвтрүүлэх боломжийн талаар судалгаа
хийж, хагас тоон аргаар эрсдэлийг үнэлэх аргачлалаар гарын авлага боловсруулсан.
Энэхүү аргачлалаар “УБЦТС” ХК-д эрсдэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж
мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж байна.
 “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”,
“Эрчим хүчний ажилтны дунд зохион байгуулах аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг Эрчим
хүчний сайдын 2014 оны 101, 102 дугаар тушаалаар батлуулсан.
Найдвартай ажиллагааг хангах, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, ажиллагсдыг
мэргэшүүлэх, удирдамж заавраар хангах чиглэлээр


 Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 25 дугаар тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014
оны 36 дугаар тушаалын хүрээнд Ховд болон Увс аймгийн шинээр баригдаж байгаа
Дулааны станцуудын барилга угсралтын ажиллагаатай газар дээр нь танилцсан.
 Сайдын 2014.06.23-ны өдрийн 81 тоот тушаалын дагуу УТХО-аар хэрэгжүүлсэн ГовьАлтай аймгийн Тайширын УЦС-ын ажилчдын орон сууц, конторын барилга, халаалтын
зуухны барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комиссын бүрэлдхүүнд
ажиллаж хяналт тавьсан.
 ЭХЯ, МХЕГ-ын хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу УТХО-аар
хэрэгжүүлж байгаа гэр хорооллын хүчдлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр
хорооллын айл өрхийг цахилгаан хамгамжаар хангах багц-10,11 (СХД,гүйцэтгэгч “Ханлиг
илч” ХХК), багц-12,14 (СБД,гүйцэтгэгч “Эрчмийн улаач ”ХХК), Төв аймгийн шинэ
суурьшлын бүсийн цахилгаан хамгамжийг сайжруулах төсөл, (Гүйцэтгэгч “Ракади ”ХХК),
“Цагаан хорол” ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа 110/35/10 кВ-ын “Шинэ яармаг” дэд станц,
“Алтай трест” ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа 110/35/10 кВ-ын “14-р хороолол” дэд станцуудын
ажлын явц, гүйцэтгэлтэй газар дээр нь танилцаж удирдамж, зөвлөмжөөр хангаж
ажилласан.
 Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын хэлтсийн даргын хамт Дэд бүтэц төслийн
хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа Сонгинохайрхан дэд станц, Шинэ яармаг дэд станцуудын
ажилтай газар дээр нь танилцсан.
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 ЭХЯ, МХЕГ-ын хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу Амгалан дулааны
станц, дулааны станцын гадна дулааны шугам, 110/35/10 кВ-ын “Амгалан” дэд станцын
БУ-ын ажилтай танилцсан.
 Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 36 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар
баталсан хөтөлбөрийн хүрээнд “Багануур Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ”
ХК-ийн Багануур, Говьсүмбэр, Дорноговь, Хэнтий салбар, “Цахилгаан дамжуулах
үндэсний сүлжээ” ХК-ийн Зүүн Өмнөд бүсийн салбар, “Багануурын дулааны станц” ХК,
“Налайхын дулааны станц”, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Уртын дулааны станц, Дорноговь
аймгийн “Чандмань илч” ХХК-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны
бус зөвлөлийн гишүүд болон дотоод хяналтын ажилтнуудад 2014 оны 3 дугаар сарын 1314-ний өдрүүдэд Багануур дүүрэгт, “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ХК, “Эрдэнэт
Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК болон түүний Өвөрхангай, Баянхонгор, Архангай,
Булган аймаг дахь салбар, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ХК-ийн төвийн болон
хангайн бүсийн салбар, “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ХК, “Дархан Сэлэнгийн
цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК, “Дарханы дулааны сүлжээ” ХК, “Дулаан Шарынгол” ХК,
“Хөвсгөл эрчим хүч” ХХК-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус
зөвлөлийн гишүүд болон дотоод хяналтын ажилтнуудад 2014 оны 4 дугаар сарын 09-10ны өдрүүдэд Эрдэнэт хотод, “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ХК, “Дөргөний усан
цахилгаан станц” ХХК, “Увс цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК, “Ховд цахилгаан түгээх
сүлжээ” ХК, “Баян-Өлгий аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газар” ОНӨУҮГ, “Алтай
Улиастайн эрчим хүчний систем” ХК, “Тайшир-Гуулингийн усан цахилгаан станц” ХХК,
“Есөнбулаг эрчим хүч” ХХК, АУЭХС ХК-ийн Завхан салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийн гишүүд болон дотоод хяналтын
ажилтнуудад Ховд аймагт 2014 оны 4 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд тус тус сургалт
зохион байгуулж дээрх компаниудын 176 инженер техникийн ажилтан 20 цагийн
сургалтанд хамрагдлаа.
 Ховд аймгийн “Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК-ийн кабель болон агаарын шугамын
тухай эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч П.Даваадорж, Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлын хяналтын улсын байцаагч Х.Бекболат нарын хамтарсан дүгнэлт бичиж “Ховд
цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК , “Бадамлах дөл” ХХК-д тус тус явуулсан.
 Хяналтын хэсгийн 2014 онд ажиллах ажлын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, үзлэг
хийх удирдамж, үзлэг хийх аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг сайдын тушаалаар батлуулах
тушаалын төслийг БХЗГ-ын даргад танилцуулсан.
 МХЕГ-тай 2014 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд “Эрчим хүчний тухай хууль”,
“Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм” болон бусад холбогдох дүрэм, журмын
биелэлтийг шалгах хяналт шалгалтыг Төрийн нарийн бичгийн дарга болон МХЕГ-ын
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нарын баталсан 2014.04.02-ны өдрийн 01/89 тоот
удирдамжийн дагуу хийх ажлын хэсгийн хуралд оролцсон.
 МХЕГ-тай 2014 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд “Эрчим хүчний тухай хууль”,
“Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм” болон бусад холбогдох дүрэм, журмын
биелэлтийг шалгах хяналт шалгалтыг Төрийн нарийн бичгийн дарга болон МХЕГ-ын
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нарын баталсан 2014.04.02-ны өдрийн 01/89 тоот
удирдамжийн дагуу Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөлтийн газар, “УБЦТС” ХК, “ЦДҮС” ХКиудтай хамтран хамгаалалтын зурвас зөрчсөн хувь хүн, албан байгууллага, аж ахуйн
нэгжүүдээр үзлэг, шалгалт хийсэн ажлын хэсгийн тайланг дэд сайд болон газрын дарга
нарт танилцуулсан.
 2014.02.13-ны өдөр “УБДС” ХК-ий мэдлийн Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн
сүлжээний 7И магистралийн буцах шугамд /ф400мм/ гэмтэл гарсан. Дэд сайдын 2014 оны
2 дугаар сарын 25-ны өдрийн б/535 албан тоотоор салбарын үйлдвэр, компаниудад
мэдээлэл-даалгавар хүргүүлэв.
 ТНБД-ын 2014.02.24-ний өдрийн 39 тоот тушаалаар томилогдсон ДЦС-3 ХК-ийн 50MWийн өргөтгөлийн ажилд тавигдах БНХАУ-ын 20G маркийн гангаар үйлдвэрлэгдсэн өндөр
даралтын шугам хоолойн талаар дүгнэлт гаргах ажлын хэсэгт ажиллан МХЕГ-т 2014-0227-ний 59-07-003/01 дугаар дүгнэлт, зөвлөмжийг хүргүүлэв.

46

 2014 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр “ДЦС-4” ХК-ийн ТГ№3-ын цахилгаан ачаалал
хэлбэлзэн, аваариар зогсохоос сэргийлэн хамгаалалтын бэлэн байдалд шилжсэн бөгөөд
ажиллагаа хэвийн болох үед түлхүүрийг буцаан ажлын байрлалд шилжүүлэхдээ
андуурснаас турбин зогссон саатлыг судалсан.
 Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан гэнэтийн үзлэг хийх удирдамжийн дагуу “ДЦС4”ХК, “ДЦС-3”ХК, “ДЦС-2”ХК-уудад гэнэтийн үзлэг хийсэн.
Найм. Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаа болон цаашид хийх ажлуудын
талаар бэлтгэсэн мэдээ, мэдээлэл, илтгэл, танилцуулгууд, оролцсон семинар
зөвлөлгөөнүүд:



















Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудтай
хамтран “Ус ба эрчим хүч” өдөрлөгийг 2014.03.21-ний өдөр “ДЦС-4”ТӨХК-ийн хурлын
зааланд зохион байгууллаа.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх
төслийн 2 дугаар үе шатны хүрээнд ЖАЙКА олон улсын байгууллагын зөвлөхүүдтэй
Улаанбаатар хотод байрладаг дулааны станцуудын агаарын бохирдолд оролцож буй
нөлөөллийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ боловсруулах талаар уулзалт зохион
байгуулсан. Үүний дагуу “ДЦС”-2 ТӨХК, “ДЦС-3” ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК-ууд дээр
танилцуулсан.
Дорнодын ДЦС-ын 100МВт-ын өргөтгөлийн талаар БНХАУ-ын Хуайн компанийн
төлөөлөгчтэй уулзаж ярилцсан.
“Coal Mongolia 2014” олон улсын чуулга уулзалтад оролцсон.
Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр баригдах
барилгуудын дулаан хангамжийн талаар Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
танилцуулсан хуралдаанд оролцсон.
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай Нийслэлийн агаарын чанарын
албанаас зохион байгуулсан хуралдаанд оролцов.
“УБДС” ТӨХК-ийн зохион байгуулсан аваари эсэргүүцэх дасгал дээр очиж оролцов.
Засгийн газрын 2014 оны зорилт буюу “Монголдоо бүтээцгээе” хурал семинарт
оролцсон.
“Багануур” ХК-ийн нүүрс бутлах ачих хэсгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх өргөтгөлийн
ажлын нээлтэд оролцсон.
“ДЦС-“4 ТӨХК, “УБДС” ТӨХК-ийн удирдлагуудтай Засгийн газрын 118-р дугааар
тогтоолын дагуу хэрэгжиж буй Ирээдүй хорооллын дулаан хангамж мөн Баянголын амны
дулаан дамжуулах шугам сүлжээний ашиглагч байгууллагыг тодорхойлох хамтарсан
хуралдааныг зохион байгуулан хуралдаж шийдвэрлэв.
“ДЦС-2” ТӨХК-ийг түшиглэн баригдсан хагас коксын үйлдвэрийг ашиглах боломжийн
талаар “Шарынгол-Энерго” ХХК-ийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж санал
солилцов.
Виваланд ХХК-ийн Баянлиг – Шинэжинст сумын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
дэд станцын барилга угсралтын ажил удаашралтай байгаатай холбогдуулан Эрчим
хүчний хөгжлийн төв, Виваланд ХХК-тай хамтарсан хуралдаан хийсэн.
Эрчим хүчний хөгжлийн төв дээр очиж, Баянхонгорын Шинэжинст, Баянцагаан, БаянӨндөр сумдын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын
ажлын явцын талаар ярилцан, Баянлиг-Шинэжинстын ЦДАШ-ын утас нийлүүлэгдсэн тул
хяналтын инженер Нямдашийг барилга угсралтын ажил дуустал газар дээр томилолтоор
ажиллуулах, мөн ЭБЦТС ТӨХК-аас утас татах бригадыг 2014 оны 8 дугаар сарын 25-ны
өдөр гаргах талаар үүрэг даалгавар өгсөн.
Oil and Oil shale Mongolia 2014 газрын тосны олон улсын хуралд газрын даргын Эрчим
хүчний системийн талаар тавих илтгэлийг бэлтгэн, газрын даргын хамт оролцсон.
Эрчим хүчний хөгжлийн төвөөс ирсэн 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 1/15
албан тоот бичгийн дагуу Баянхонгор аймгийн Шинэжинст – Баянцагаан сумын 15кВ-ын
61км техникийн комиссын тушаал гарган ажиллаж байна.
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Coal Mongolia – 2014 хуралд тавигдах Дэд сайдын илтгэлийг бэлдэж танилцуулсан.
“Энержи Монголиа-2014” Олон улсын хуралд тавих газрын даргын илтгэлийг бэлдсэн.
2014 оны 4 дүгээр сарын 11-13-ний өдрүүдэд Эрдэнэт хотноо болох удиртгах ажилтны
өргөтгөсөн шуурхай зөвлөлгөөний хөтөлбөр болон бусад зохион байгуулалтын ажлыг
хийсэн.
Үйлдвэржилт-888 төслийн хүрээнд тус яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд эдийн засаг
хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн 22 төсөлтэй танилцаж, шүүмж хийж байна.
Засгийн газрын босгосон бондын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих Эрчим хүчний салбарын
22 нэр бүхий төслийн нээлттэй хэлэлцүүлэгийг хийх Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 73
дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн хурлыг хийж, тухайн төслүүдийг дүгнэх
хуудсыг батлуулсан.
“Үйлдвэржилт-888” төслийн хүрээнд 22 төсөл боловсруулах аж ахуйн нэгжүүдийн
нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2014 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр зохион байгуулах бэлтгэл
ажлыг хийсэн.
Эрчим хүчний сайд М.Сономпил болон Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
Ц.Баярбаатар нар холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт Говьсүмбэр, Дорноговь аймаг
болон Замын-Үүд сум, Замын-Үүдийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийн цахилгаан, дулааны
хангамжтай газар дээр очиж танилцахаар газар дээр нь ажиллаж байна.
Байгаль орчинд ээлтэй технологи болох байгалийн хийг эрчим хүч үйлдвэрлэхэд
ашиглах боломжийг бүрдүүлэх талаар судлаж, эрчим хүчний салбарын алдагдлыг
бууруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх шинэ дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэх, байгалийн
хийг дотооддоо олборлон ашиглах саналыг боловсруулж, Агаарын бохирдлыг бууруулах
Үндэсний хороонд 2014 оны 1 дүгээр сард танилцуулсан.
БНСУ-ын Корей газ Компанитай хийн салбарын норм стандарт боловсруулах,
мэргэжилтэн боловсон хүчнийг бэлтгэх чиглэлд хамтран ажиллах санамж бичгийг 2014
оны 9 дүгээр сард байгуулсан.
Олон Улсын хийн холбооны зөвлөлийн хуралд ХБНГУ-д 2014 оны 10 дугаар сард
зохион байгуулагдахад оролцож, олон улсын хийн байгууллагуудтай харилцаа холбоо
тогтоож, туршлага судалсан. Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнг тус холбоонд
гишүүнээр элссэн.
Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хүрэн нүүрснээс нийлэг байгалийн хий гаргах
үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлж байгаа ба тус төсөлд зөвлөмж өгөх
ажлын хэсгийг ЭХ-ний сайдын 2014.01.10-ны 3 тоот тушаалаар байгуулан ажиллаж
байна. Дэлхийн банкнаас ажлын даалгавар боловсруулах зөвлөхийг шалгаруулж
төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулаад байна.
Эрчим хүчинд хямд, цэвэр хийн түлш ашиглах тухай
МУ-ын Ерөнхий сайдад
танилцуулж, Тавантолгойн нүүрсний ордод нүүрсний давхаргын метан хийн нөөц тогтоох
судалгааг хийх санал тавьсны үр дүнд Эрдэнэс МГЛ компани Австралийн компанитай
санамж бичиг байгуулан ажиллаж, нөөцийн судалгааг хийгээд байна.
ЭХ-ний сайдын 2014.02.10-ны 26 тоот тушаалаар Тавантолгойн ордоос метан хий
илрүүлж, эрчим хүчинд ашиглах талаар гадаадын байгуулагатай хамтран ажиллах
хэлэлцээр хийхэд санал өгөх ажлын хэсгийг байгуулсан. Тавантолгойн нүүрсний ордод
нүүрсний давхаргын метан хийн ихээхэн нөөц байгааг Ерөнхий сайд УИХ-ын индэр
дээрээс зарласан.
Байгалийн хийн хангамжийн хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх үүднээс “Эрчим хүчний
тухай” хууль болон бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг
боловсруулаад байна.
Сүлжээнд холбогдсон салхин цахилгаан станцын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх
семинарт мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар оролцсон.
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс 2014.01.15 өдөр зохион
байгуулсан "Ногоон ажлын байр" судалгааны танилцуулга нээлттэй хэлэлцүүлэгт
мэргэжилтэн С.Пүрэвдаш оролцож Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа
явуулж байгаа байгууллагууд, түүнд ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдын талаарх
мэдээллийг өгсөн.
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Хэлтсийн дарга М.Ангараг Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний агентлагийн ээлжит
хуралд оролцсон.
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв, БНСУ-ын Nexgeo компаниас хамтран зохион
байгуулсан “Монгол улсад газрын гүний дулааны станц барьж байгуулах боломж”
форумд оролцсон.
Даян Дэлхийн Ногооон Хөгжлийн Байгууллагаас /ДДНХБ/ зохион байгуулж буй “Ногоон
Эрчим хүчний Системийн Хөгжлийн Стратеги” төслийн эцсийн тайланг танилцуулах
хуралд хэлтсийн дарга М.Ангараг, мэргэжилтэн С.Пүрэвдаш нар оролцов.
Японы судалгааны институт, "Клин Энержи Ази"ХХК-аас 2014 оны 2-р сарын 13-ны өдөр
зохион байгуулсан "Монгол орны Сэргээгдэх эрчим хүчний ирээдүй ба хамтарсан кредит
олгох механизмын хүрээн дэх Цогтцэций салхин цахилгаан станцын боломж" сэдэвт
семинар хэлтсийн дарга М.Ангараг, мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар нар оролцсон.
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, Япон улсын Байгаль орчны гадаад хамтын
ажиллагааны төвөөс 2014 оны 02-р сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан "Монгол-Япон
улсын хооронд үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах арга хэмжээг
хэмжиж тайлагнаж нотлож болохуйц байдлаар хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх хамтын
ажиллагаа" сэдэвт семинарт мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг, С.Пүрэвдаш нар оролцсон.
"Эгийн голын Усан цахилгаан станц" төслийн нэгжээс 2-р сарын 27-ний өдөр зохион
байгуулсан төслийн үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалтанд ахлах мэргэжилтэн
Ч.Батбаяр, мэргэжилтэн С.Пүрэвдаш нар оролцсон.
Уламжлалт бус газрын тос болон хийн судалгааны талаар Уул уурхайн яаманд зохион
байгуулсан уулзалтад мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг оролцов.
Ногоон эдийн засгийн талаарх түншлэл хэлэлцүүлэгт ахлах мэргэжилтэн Ч.Батбаяр
оролцсон.
Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой Олон улсын банк
санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчдын “SREF”уулзалтыг 4-р сарын 28-наас 5
дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.
Азийн салхины эрчим хүчний ассациацитай хамтран “Азийн салхины эрчим хүч-2014”
хурлыг 2014 оны 05-р сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан.
Сайдын зөвлөхөд Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжил ба ирээдүй илтгэлийг
бэлтгэж өгсөн.
2014 оны 5-р сарын 22-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Энержи Монголиа-2014”
Олон улсын хуралд мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг “Цэвэр үр өгөөжтэй эрчим хүчийг
хөгжүүлэх шинэ боломж” сэдэвт илтгэл тавьж оролцсон. Мөн хэлтсийн дарга М.Ангараг
салбар хуралдааныг даргалсан.
Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх экспортыг
дэмжих, импортыг орлох үйлдвэржилтийн 888 төсөлд Эрчим хүчний чиглэлээр хэрэгжих
төслүүдийн нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцов.
АНУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах агентлагын дэмжлэгтэйгээр 201.06.18-ны өдөр
“Монголын нүүрсний сетаныг олборлох, ашиглах” сэдэвт хуралд мэргэжилтэн
Д.Алтанчимэг Уламжлалт бус хийн салбарыг хөгжүүлэх нь семнарт илтгэл тавьж
оролцов.
Дэлхийн банкны “Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих” төслийн хүрээнд АНУ-д
“Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий гаргах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах” сургалтад 6-р
сарын 23-наас 7-р сарын 5-ны өдрийн хооронд мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг хамрагдав.
“Зүүн хойд азийн сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжил: Азийн супер сүлжээ болон говьтех”
олон улсын хуралд хэлтсийн дарга М.Ангараг илтгэл тавив.
“Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төв” ТӨҮГ, БНСУ-ын Chungbuk Solar Industrial
Cluster хамтран зохион байгуулж байгаа "Нарны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хамтын
ажиллагаа"-ны семинар хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар оролцов.
2014.10.09-д “Эрчим хүчний системийн үр ашиг” төслийн 3-р шат “Төслийн төлөвлөлтМониторингийн хэлэлцүүлэг 2014” семинарт мэргэжилтнүүд оролцов.
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“Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслөөс 11
дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан “Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт”
хэлэлцүүлэгт мэргэжилтэн С.Пүрэвдаш оролцсон.
Хэлтсийн дарга М.Ангараг Арабын нэгдсэн эмират улсын Абу-даби хотод 1 дүгээр 14-17ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний агентлагийн ээлжит
хуралд оролцсон.
Хэлтсийн дарга М.Ангараг Япон улсын Токио хотод 2-р сарын 26-28 өдрүүдэд зохиогдсон
“Шинэ болон сэргээгдэх эрчим хүчний технологи” Олон улсын үзэсгэлэн, хуралд
оролцсон.
ХБНГУ-д 5-р сарын 25-наас 6-р сарын 3-ны өдрүүдэд Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр
хэлтсийн дарга М.Ангараг ажилласан.
Дэлхийн банкны “Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих” төслийн хүрээнд АНУ-д
“Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий гаргах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах” сургалтад 6-р
сарын 23-наас 7-р сарын 5-ны өдрийн хооронд мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг хамрагдсан.
ХБНГУ-ын Берлин хотноо 10-р сарын 14-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Олон
улсын хийн холбооны хуралд” хэлтсийн дарга М.Ангараг, мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг нар
оролцсон.
ХБНГУ-ын Франкфурт хотноо 10-р сарын 20-24-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан
“Герман-Монголын бизнесс форум”-д хэлтсийн дарга М.Ангараг оролцсон.
Хэлтсийн дарга М.Ангараг, мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар нар Тайширын усан
цахилгаан станцын галерейн усны шүүрлийн шалтгааныг тогтоох, дүгнэлт гаргах ажлын
хэсгийн хүрээнд 4-р сарын 22-25-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймагт томилолтоор
ажилласан.
Мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар Дорноговь аймгийн Мандах сумын салхин турбины
гэмтлийг тогтоохоор 7-р сарын 2-5-ны өдрүүдэд томилолтоор ажилласан.
Хэлтсийн дарга М.Ангараг УИХ-ын дарга З.Энхболдын айлчлалын бүрэлдэхүүнд ГовьАлтай аймгийн Тайширын УЦС-д 7-р сарын 22-25-ны өдрүүдэд томилолтоор ажилласан.
Б.Баясгаланбаатар нь Япон улсын JCM төслийн хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Тайширын
усан цахилгаан станцын дэргэд баригдах нарны цахилгаан станцын төсөл хэрэгжүүлэх
гэж байгаа Япон улсын My climate Co.,Ltd-ийн төлөөлөгчидтэй 8-р сарын 22-25-ны
өдрүүдэд Говь-Алтай аймагт томилолтоор ажилласан.
Б.Баясгаланбаатар нь Азийн хөгжлийн банкны төслийн хүрээнд Сүхбаатар аймгийн
Дарьганга, Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумдад салхины хэмжилтийн станц хүлээн авах
ажлаар 11-р сарын 18-21-ны өдрүүдэд томилолтоор ажилласан.
СЭХҮТ, NEХGEO Inc хамтран зохион байгуулсан “Монгол улсад газрын гүний дулааны
цахилгаан станц барьж байгуулах боломж” форумд,
ЭХЯ, Олон улсын Харти байгууллагаас хамтран зохион байгуулсан “Зүүн хойд Ази дахь
Сэргээдэх эрчим хүчний хөгжил: Говьтек ба Азийн супер сүлжээ” сэдэвт олон улсын
форумд, Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулсан “Том төрөөс ухаалаг төр рүү”
хэлэлцүүлэгт,
ЭХЯ, Олон улсын Харти байгууллагаас хамтран зохион байгуулсан “Зүүн хойд Ази дахь
Сэргээдэх эрчим хүчний хөгжил: Говьтек ба Азийн супер сүлжээ” сэдэвт олон улсын
форумд,
Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан
мэдээлэх зохиох, журам”-ын талаарх хичээлд,
АТГ-ын урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс зохион байгуулсан “Авилга, ашиг
сонирхолын зөрчил” сэдэвт сургалтад,
“Энержи Монголиа-2014” Олон улсын хурал, үзэсгэлэнд,
“Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлого ба эрчим хүчний салбар” сэдэвт сургалтад
оролцсон.
Эрчим хүчний салбарын хяналтын ажилтнуудын жил бүр уламжлал болон зохиогддог VI
зөвлөлгөөнийг ЭХЯ, МХЕГ болон “ДЦС-2” ХК-тай хамтран 2014 оны 10 сарын 14–ний
өдөр УБ хотод зохион байгуулж, зөвлөлгөөнд Эрчим хүчний дэд сайд Д.Доржпүрэв,
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Л.Батсайхан, Мэргэжлийн хяналтын
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ерөнхий газрын Дэд бүтцийн хяналтын газрын дарга Д.Жаргал болон салбарын 25
байгууллагын 54 инженер техникийн ажилтан оролцож, 8 илтгэл хэлэлцүүлсэн.
Монгол Улсын Засгийн газар, ОБЕГ, Дэлхийн банкнаас хамтран зохион байгуулсан
“Монгол Улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чадавхийг сайжруулах төсөл”-ийн үйл
ажиллагааг эхлүүлэх үндсэний семинарт оролцсон.
Германы физик техникийн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан аюулгүй ажиллагааны
стандартын хэлэлцүүлэгт оролцсон.
Төрийн ордонд зохион байгуулагдсан “Монгол-Солонгосын эрчим хүчний ассоциаци”-ийн
үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалтанд оролцсон.
“Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Химийн хортой болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний
агуулахын барилгад тавих ерөнхий шаардлага” стандартын төслийг хэлэлцэх стандартын
техникийн зөвлөлийн хуралд оролцсон.
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын удирдлагуудтай 2014 онд хамтран ажиллах гэрээ,
төлөвлөгөөний талаар санал солилцох уулзалт зохион байгуулсан.
Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд байгуулагдах 52 МВт-ын хүчин чадалтай
Сайншанд Салхин Парк төслийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурах ёслолын
ажиллагаанд оролцсон.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудад 2013-2014 онд гарсан осол, аваари,
саатлын судалгааг гаргаж дэд сайдад танилцуулсан.
Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн албаны дарга Д.Батжаргалаас хотын дулаан
хангамжийг сайжруулах тухай 2014 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 03/33 албан тоот
ирүүлсний дагуу Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын удирдамжийн
хүрээнд 2014 оны 2 дугаар сарын 11-нээс 12-ны өдрүүдэд тус аймагт ажиллалаа.
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын удирдлагуудтай 2014 онд хамтран ажиллах гэрээ,
төлөвлөгөөний талаар санал солилцох уулзалт зохион байгуулсан.
Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулсан Гамшгийн аюулын үед нүүлгэн
шилжүүлэх дадлага сургалтад оролцов.
Баруун-уртын Дулааны станцын БУА дууссан тул улсын комисс ажиллуулах бэлтгэлийг
хангахаар газар дээр нь ажиллав.
Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа ХАБЭА-н үзлэгээр Өмнөговь,
Дорноговь аймгуудад ажиллав.
Ес. Бусад ажлууд:

 Засгийн газрын 11-11 төвд Эрчим хүчний яамны эрхлэх асуудалтай холбоотой нийт 1582
санал, гомдол ирсэн байна. Үүнээс цахилгаан хангамжийн чиглэлээр 820, дулаан
хангамжийн чиглэлээр 540, эрчим хүчний үнэ тарифын талаар 109, бусад чиглэлээр 71
санал, гомдол ирсэн бөгөөд тухай бүр үйлдвэр компаниудтай холбогдон зохих хариуг өгч
шийдвэрлэсэн.
 1-р сарын 15-ны өдөр Шинэ Монгол ахлах сургуулийн сурагчдыг Салхитын салхин
парктай танилцах аялал зохион байгуулсан.
 ХБНГУ-ын хөрөнгө оруулалттай "Эс-Пи-Эс Энержи" ХХК-ийн төлөөлөгчдийн хүлээн авч
уулзаж Монгол улсад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төслүүдийн талаар мэдээлэл
авсан.
 Дорноговь аймгийн Сайншанд хотод байгуулагдах 52 МВт-ын хүчин чадалтай Сайншанд
Салхин парк төслийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурах ёслолын
ажиллагаанд хэлтсийн мэргэжилтнүүд оролцсон.
 ХААИС, Солонгосын талтай газрын гүний дулааныг ашиглах талаар уулзалт хийж
мэдээлэл гаргасан.
 Эрчим корпорацийн суурилуулсан нарны халаалтын системтэй танилцсан.
 Шүрэнгийн усан цахилгаан, Био ургамал ашиглаж цахилгаан станц барих төслийг
Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, KFW банк зэрэг гадаадын хөрөнгө оруулагчдад
танилцуулсан.
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 Баян-Өлгий аймагт баригдах усан цахилгаан станцын талаар Турк улсын компанитай
уулзсан.
 Олон улсын газын холбооны удирдлагууд Монголд ирж ажиллах үеэр төлөөлөгчдийг
яамны удирдлагуудтай уулзуулах ажил зохион байгууллаа.
 ХБНГУ-ын Эрчим хүчний Агентлагийн төлөөлөгчид, Элчин сайдын яамны ажилтнууд
манай яамны Дэд сайд, ТНБД, БХЗГ-ын даргатай уулзалт хийж бага оврын зөөврийн нар
салхи хосолсон эрчим хүчний үүсгүүрийг Монголд нэвтрүүлэх боломжийн талаар санал
солилцох уулзалтийг зохион байгууллаа
 Баянхонгор аймгийн Баянлиг-Шинэжинст сумдын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, дэд станцын ажлыг яаралтай дуусгах талаар Улсын Их Хурлын даргаас өгсөн
үүрэг даалгаврын дагуу, гүйцэтгэгч компанийн санхүүгийн хүндрэлтэй байгааг харгалзан
150 сая төгрөгийн түр санхүүжилт олгох тухай албан бичгийг Эрчим хүчний хөгжлийн төвд
2014 оны в/2194 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.
 Хөвсгөл Эрчим хүч ХХК-ийн гаргасан хүсэлтийн дагуу Шинэ Азиа групп ХХК-ийн
хөрөнгөөр баригдсан Могойн Гол цэцэрлэгийн 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын хөрөнгийг
орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэн авч төлбөр тооцоог Шинэ Азиа групп ХХК-тай хийх
талаарх албан бичгийг Хөвсгөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад 2014
оны в/321 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн
 Их тойрог 220 кВ, 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 220 кВ-ын “Сонгино”
дэд станц, 110 кВ-ын “Зайсан” дэд станцуудын барих төслийн хүрээнд 220 кВ-ын
“Сонгино” дэд станцаас 110 кВ-ын “Зайсан” дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын трасс нь Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас олгосон
тусгай хамгаалалттай газар ашиглах зөвшөөрөлтэй газраар дайран өнгөрч буй талаар
“Бөхбат” ХХК, “Кингстаун вилла” ХХК, “Эс девелопмент” ХХК, “Эрин говь” ХХК-ууд гомдол
гаргасныг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар захиалагч тул дээрх аж ахуйн
нэгжүүдийг хүсэлтийг судлан, шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн албан тоотыг 2014 оны 5
дугаар сарын 29-ны өдрийн в/1859 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.
 Хурдны замын трассын асуудлаар УБЦТС ТӨХК, ЦДҮС ТӨХК-уудтай хамтарсан хурал
зохион байгуулж, 35 кВ-ын Сонгино А, Б цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хурдын
замтай огтлолцож буй хэсгийн тулгуур хоорондыг утсыг кабель шугамаар солих, 110 кВын 105, 106 дугаар цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгууруудыг огтлолцлын
цэгт хэвээр үлдээх шийдвэр гаргаж хүргүүлсэн.
 110/10/6 кВ-ын Өмнөд дэд станцын 6 кВ, 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж Улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй нийт 6 ширхэг 6 кВ болон 10 кВ-ын кабель шугамуудыг
холбох боломжгүй байгаа талаар УБЦТС ТӨХК, ЦДҮС ТӨХК-уудтай хамтран хурал хийж,
шинээр кабелийн сувагчлал хийж, холболт хийх шийдвэр гаргаж, гүйцэтгэгч компаниуд,
УБЦТС ТӨХК, ЦДҮС ТӨХК-уудад хүргүүлсэн.
 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Дэд бүтцийн хяналтын газрын дарга Д.Жаргалаас
ирүүлсэн 6/219 тоот албан бичгийн дагуу уулзалт зохион байгуулах өдрийн тов, оролцох
хүмүүсийн нэрсийг ТНБД болон газрын даргатай зөвшилцөж, Эрчим хүчний хэлтсийн
даргын 2014.02.12-ны өдрийн 4/386 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн.
 Төлөвлөгөөт үзлэг хийх ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга нарыг мэргэжил арга зүйн
зөвлөмжөөр хангасны зэрэгцээ үзлэг хийж, бүсчилсэн сургалт зохион байгуулах тухай
Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 36 дугаар тушаалыг салбарын үйлдвэр,
компаниудад 2014.02.27-ны өдрийн 4/573 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
 Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 25 дугаар тушаал болон Төрийн нарийн бичгийн даргын
2014 оны 36 дугаар тушаалын дагуу зохион байгуулсан үзлэгийн дүнг БХЗГ, ХШҮДАГ-ын
хамтарсан хуралд танилцуулж, дэлгэрэнгүй тайланг үйлдвэр, компаниудад хүргүүлсэн.
 ОХУ-тай зэрэгцээ ажиллагаанд байдаг 220 кВ-ын СД-257 дугаар цахилгаан дамжуулах
агаарын шугам 2014 оны 08 дугаар сарын 04-нөөс 16-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт засварт
орохтой холбогдуулан Говь-Алтай, Завхан, Булган, Хөвсгөл, Баянхонгор, Өвөрхангай,
Архангай, Төв, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Хэнтий, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ,
Говь-Сүмбэр аймгууд болон Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хот, томоохон сум суурин
газруудад цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хэвийн горимын үед 40 МВт хүртэл,
аваарийн горимын үед 87 МВт хүртэл хязгаарлах төлөвтэй болсон тул болзошгүй нөхцөл
52






















байдлын талаарх 2014.07.24-ний өдрийн б/2687 тоот албан бичгийг ЗГХЭГ-т яаралтай
хүргэж өгсөн.
БЗД-ийн 10 дугаар хорооны иргэн н.Чимгээгээс ирүүлсэн гомдлыг “УБЦТС” ТӨХК-ийн
Хяналт, аюулгүй ажиллагааны хэлтсээр шалгуулж өргөдөлд дурьдсан нөхцөл байдал
тогтоогдоогүй талаар 2014.08.11-ний өдрийн 4/2877 тоот албан бичгээр хариу
өгсөн.Энэхүү гомдолтой холбогдуулан иргэн Цэндхүрэлээс гомдол гаргасныг хянаж
тайлбар өгсөн.
“УБЦТС” ТӨХК-ийн харъяа БТТ-ийн монтёр 2014 оны 8 дугаар 04-ний өдөр осолдсоныг
нуун дарагдуулсан холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, хариу ирүүлэх тухай
албан бичиг хүргүүлсэн.
Ноцтой осол, аваари удаа дараа гарч байгаатай холбогдуулан эрчим хүчний салбарын
үйлдвэр, компаниудын аюулгүй ажиллагаа хариуцсан инженерүүдийн уулзалтыг зохион
байгуулахаар 2014.08.26-ны өдрийн 4/3052 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 101, 102 дугаар тушаалаар “Цахилгаан байгууламжийн
ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Эрчим хүчний ажилтны дунд
зохиох ажлын үндсэн дүрэм” тус тус батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн
газрын 2010 оны 119 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон
шийдвэр гаргах журам”, Хууль зүйн сайдын 2011 оны 99 дугаар тушаалаар баталсан
“Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн
шинжилгээ хийх аргачлал”-ын 3-т заасны дагуу холбогдох баримт бичгийг
бүрдүүлж, нөлөөллийн шинжилгээ хийж Хууль зүйн яаманд 2014.04.29-ний өдрийн
3/3088 тоот албан бичгээр хүргүүлж холбогдох мэргэжилтэнтэй уулзсан.
Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2014
онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөнд тус яамнаас хамтран гүйцэтгэхээр туссан ажлын
талаар ОБЕГ-ын албан хаагчидтай очиж уулзан, дээрх ажлын явцын талаар
танилцуулгыг ГХГУСБАЗ-д 2014.09.05-ны өдөр албан бичгээр хүргүүлсэн.
Ховд аймгийн Жаргалант сумын Алагтолгой багийн 7-10 тоотод оршин суугч иргэн
Ц.Энхцэцэгээс “Дөргөний УЦС” ХХК-тай холбогдуулан гаргасан гомдлыг“Баруун бүсийн
эрчим хүчний систем” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Наранчанга, “Дөргөний УЦС” ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал Г.Лхагвасүрэн нарыг оролцуулан хэлэлцэж 2014.11.12-ны өдрийн в/87
тоот албан бичгээр хариу хүргүүлсэн.
2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр “ДзДЦС” ХК-д гарсан аваари, ослын мөрөөр
хариуцлага алдсан холбогдох албан тушаалтанд арга хэмжээ авах, осолд өртсөн
хүмүүсийн эрүүл мэндийн байдалд анхаарах, техникийн акт, дүгнэлтийг яаралтай гаргах
тухай 2014 оны 11 дүгээр сарын 19-ний /-2/146 албан тоотыг тус станцын Төлөөлөн
удирдах зөвлөлд хүргүүлсэн.
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 2015 онд хамтран
ажиллах гэрээ болон төлөвлөгөөнд тусгах саналын төслийг хавсралтаар ХШҮДАГ-т
хүргүүлэв.
Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй сумдын 2 Вольтын хүчдэлтэй цэнэг хураагуурын
судалгаа, тооцоог хийсэн.
Дөргөний УЦС-ын турбины засварыг хийсэн БНХАУ-ын ажилчдын засварын ажлын
явцын мэдээллийг байнга авч ажилласан.
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нарны станцын 240 ш аккумляторыг орон нутгийн
хөрөнгөөр солих ажлын явцтай танилцсан.
Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын 100 кВт-ын чадалтай нарны станцыг суурилуулах
ажлыг Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв гүйцэтгэж байгаа явцын мэдээллийг авч
ажиллаж байна.
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын НЦС-ын кабель гэмтэж шатсан шалтгааныг
тодруулахаар тус аймгийн МХГ, “Дорноговь ЦТС” салбарын хүмүүсийн бүрэлдхүүнтэй
ажлын хэсгийг явуулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн дээрх гэмтлийн талаарх техникийн
дүгнэлт гаргах үүрэг даалгаврыг “СЭХҮТ” ХК-д өгч хяналт тавин ажилласан.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төсөлд санал өгсөн.
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Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад үзлэг зохион байгуулах ажлын хүрээнд бүсчилсэн
сургалтыг хамтатган зохион байгуулахаар хөтөлбөр боловсруулсан.
Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад үзлэг зохион байгуулах ажлын хүрээнд бүсчилсэн
сургалтыг хамтатган зохион байгуулахаар сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, түвшин
тогтоох шалгалтын тест бэлтгэсэн.
УИХ-ын “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр батлах тухай”
2011 оны 22 дугаар тогтоол, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар авах
зарим арга хэмжээний тухай” 2013 оны 20 дугаар тогтоолын биелэлтийг гаргаж ХШҮГ-т
өгсөн.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан санал боловсруулж ажлын хэсэгт өгсөн.
МХЕГ-тай 2014 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд “Эрчим хүчний тухай хууль”,
“Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм” болон бусад холбогдох дүрэм, журмын
биелэлтийг шалгах хяналт шалгалтын удирдамжийг Төрийн нарийн бичгийн даргад
танилцуулсан.
“Альянс-тех” ХХК-ийн хүсэлтээр ХАБЭА-н аюулгүй байдлын зохион байгуулалтын арга
хэмжээ, галын менежмент, нарядын систем, цоож пайзны арга зэрэг 5 сэдвээр 50 гаруй
ИТА, ажиллагсдад сургалт явуулав.
ЭХЯ-ны байранд хадгалагдсан хуучин ТЭХС-ийн хими лабораторийн 318 шилтэй
бодисуудыг ДЦС-3 ХК-ийн Хими лабораторид нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион
байгуулав.
МХЕГ-тай хамтран хийх “ЭХ-ний хамгаалалтын зурвас” сэдэвт үзлэгийн удирдамжийг
боловсруулсан.
МХЕГ-тай 2014 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд “Эрчим хүчний тухай хууль”,
“Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм” болон бусад холбогдох дүрэм, журмын
биелэлтийг шалгах хяналт шалгалтыг Төрийн нарийн бичгийн дарга болон МХЕГ-ын
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нарын баталсан 2014.04.02-ны өдрийн 01/89 тоот
удирдамжийн дагуу 2014.04.03-04-ний өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн.
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын хэмжил зүйн зөвлөлийн 2014.04.02-ны өдрийн
хуралд оролцож хэмжил хэрэгслийн загварын туршилтын 10 асуудал, хэмжил зүйн ажил,
үйлчилгээний зөвшөөрлийн 5 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхэд саналаа өгсөн.
МХЕГ-тай 2014 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд “Эрчим хүчний тухай хууль”,
“Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм” болон бусад холбогдох дүрэм, журмын
биелэлтийг шалгах хяналт шалгалтыг Төрийн нарийн бичгийн дарга болон МХЕГ-ын
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нарын баталсан 2014.04.02-ны өдрийн 01/89 тоот
удирдамжийн дагуу 2014.04.07-11-ний өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн. МХЕГ, Нийслэлийн
ерөнхий төлөвлөлтийн газар, “УБЦТС” ХК, “ЦДҮС” ХК-иудтай хамтран хамгаалалтын
зурвас зөрчсөн хувь хүн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээр үзлэг, шалгалт хийв.
Шалгалтын хүрээнд зарим хувь хүн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд албан
шаардлага хүргүүлэхээр төлөвлөж байгаагаас гадна, онц аюултай нөхцөлд барилга
угсралтын ажил гүйцэтгэж буй хувийн компанийг эрчим хүчээр хязгаарлах арга хэмжээ
авлаа.
ШУТИС Эрчим хүчний зөвлөх инженер горилогчдоос шалгалт авав.
Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчлэн найруулсан төслийг боловсруулах дэд
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажилласан.
“Эрчим хүчний үр ашиг” төслийн II шатны танилцуулгад оролцсон.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
ажлын хэсэгт ажиллаж санал өгсөн.
OHSAS 18001:2007 олон улсын стандартын талаар голландын экспертийн МХАҮТ-д
зохион байгуулсан уулзалтад оролцсон.
“Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”,
“Эрчим хүчний ажилтны дунд зохион байгуулах аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн төслийг
ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.
Баруун-Уртын дулааны станц, “Цайрт минерал” ХХК-ийн эргэлдэх давхаргат зуухны үйл
ажиллагаатай танилцаж “Хасу мегаватт” компаниас гаргасан гомдлын дагуу “БЗӨБЦТС”
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ХК-ийн Хэнтий салбарын ИТА нартай уулзалт зохион байгуулж маргаантай асуудлыг
газар дээр нь шийдвэрлэсэн.
“Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”,
“Эрчим хүчний ажилтны дунд зохион байгуулах аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг хянан
тохиолдуулах ажлын хэсгийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014.07.17-ны өдрийн 175
дугаар тушаалаар батлуулсан.
Булган аймгийн Дашинчилэн суманд 2014.07.29-ний өдөр 10 кВ-ын ЦДАШ-д гэмтэл гарч
айлын оруулга өндөр хүчдэлтэй болсноос нас барсан осолдогчийн охин н.Шижиртуяагийн
гомдлын дагуу “ЭБЦТС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ч.Баттуяа, тус компанийн Булган
салбарын ахлах инженер Г.Лхавгажаргал нартай утсаар холбогдон асуудлыг тодруулсны
зэрэгцээ талийгаачийн охиныг мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангасан.
“Ресурс минком” ХХК-иас 2014.07.16-ны өдрийн 02/114 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
гомдлын дагуу “Багануур Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн Хэнтий
цахилгаан түгээх сүлжээ салбараас тус компанийн жоншны үйлдвэрийг цахилгаан эрчим
хүчээр хангахтай холбогдуулан гарсан тасралт, саатлын нөхцөл байдал болон Эрчим
хүчний тухай хууль, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн биелэлтийг газар дээр нь үзэж
“Ресурс минком” ХХК-ийн Т.Саруул, “Багануур Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх
сүлжээ” ТӨХК-ийн дэд захирал М.Отгонбаатар, тус компанийн Хэнтий цахилгаан түгээх
сүлжээ салбарын дарга н.Өлзийсайхан нартай хамтарсан хурал зохион байгуулсан.
Дэд сайдын үүрэг даалгаврын дагуу Дорнод аймгийн Халх гол суманд албан
томилолтоор ажиллалаа. Томилолтоор зүүн хязгаарын заставуудын цахилгаан
хангамжийн судалгааг хийлээ.
“ЦДҮС” ТӨХК-нд гарсан 1 дүгээр зэрэглэлийн саатлын дагуу мэдээлэл-даалгавар
боловсруулж харъяа үйлдвэр компаниудад хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд гарч байгаа аваари, ослоос урьдчилан сэргийлэх
мэдээлэл, ярилцлага, нэвтрүүлэг бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулж дэд сайдаар
батлуулсан.
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 101, 102 дугаар тушаалаар “Цахилгаан байгууламжийн
ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Эрчим хүчний ажилтны дунд
зохиох ажлын үндсэн дүрэм” тус тус батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн
газрын 2010 оны 119 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон
шийдвэр гаргах журам”, Хууль зүйн сайдын 2011 оны 99 дугаар тушаалаар баталсан
“Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн
шинжилгээ хийх аргачлал”-ын 3-т заасны дагуу холбогдох баримт бичгийг
бүрдүүлж, нөлөөллийн шинжилгээ хийсэн.
“Алъянс тех” ХХК-ийн Дархан-Уул аймгийн Дархан хотод шинээр баригдах орон сууцны
11, 12, 13 дугаар хороолол руу шинээр дулааны шугам тавих, ДДТ барих, хуучин шугамыг
өргөтгөх БУА-ын улсын комиссын акт болон холбогдох баримт бичгийг хянасан.
“ДЦС-3”ХК-иас ирүүлсэн 2014.08.21-ний өдрийн 1/1483 тоот албан бичгийн дагуу газар
дээр нь байдлыг үзэж, гаргасан акттай танилцан энэ дагуу бусад газруудаар үзлэг
хийсэн.
Ноцтой осол, аваари удаа дараа гарсантай холбогдуулан эрчим хүчний салбарын
үйлдвэр, компаниудын аюулгүй ажиллагаа хариуцсан инженерүүдийн уулзалтыг
2014.09.01-ний өдөр зохион байгуулсан.
“ЭБЦТС” ХК-ийн Архангай аймгын Тариат сумаас Жаргалант сум хоорондох 35кВ-ын
ЦДАШ-д гарсан ослыг судалж, дүгнэлт гаргасан.
Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Хяналтын ажилтны зөвөлгөөн”-ийн
2014.10.17-ны өдөр “ДЦС-2” ТӨХК, МХЕГ-тай хамтран зохион байгуулахаар санал
солилцож хөтөлбөр боловсруулсан.
ЭХЯ, МХЕГ-ын хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд МХЕГ, нийслэлийн өмчийн
харилцааны газар, “ЦДҮС” ,“УБЦТС”, “УБДС” компаниудын төлөөлөл оролцсон гурван
ажлын хэсэг байгуулж, удирдамжийг ТНБД болон МХЕГ-ын даргаар батлуулсан.
Сонсголонгийн авто замын дагуу 13-р магистралийн дулааны шугамд хэт ойртсон авто
замын БУА-тай холбоотой 3 цэг дээр үзлэг хийсэн.
“ДҮТ” ХК-иас зохион байгуулж Аваари эсэргүүцэх дасгалын ажилд хяналтаар ажилласан.
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 Газар хөдлөлтийн гамшгаас амжиж анхааруулах системийн техникийн зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнд тус салбарын үйлдвэр, компаниудаас орох албан тушаалтнуудын талаарх
саналыг Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай
зөвлөлд хүргүүлэхээр санал авсан.
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 76 дугаар нууц тогтоолоор баталсан “Газар
хөдлөлтийн гамшгийн нэгдсэн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан хүч, хэрэгсэлд оруулах
өөрчлөлтийн талаарх санал боловсруулж Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлд хүргүүлэхээр санал авч байна.
 Францын “ЭНЭКИО” ХХК-ийн эрчим хүчний хэмнэлттэй тоног төхөөрөмж, хэмнэлтийн
танилцуулганд оролцсон.
 Хөдөлмөрийн сайдын 2012.08.23-ны өдрийн А/167 дугаар тушаалаар баталсан
“Тэтгэврийг хөнгөлттэй нөхцлөөр тогтоох, газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун,
хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалт”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлын
хэсгийн нарийн бичгийн даргатай санал солилцож тушаалд өөрчлөлт оруулахаар
ажиллаж байна.
 Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй
байдлын мэдээ болон технологийн зөрчлийн мэдээг нэгтгэж архивын нэгж болгон өгсөн.
 “ДЦС-3” ХК-ийн Т-1 трансформаторт хатаалт хийж байх үед гарсан галын нөхцөл
байдалтай газар дээр нь танилцсан.
 ОБЕГ-аас ирүүлсэн Дэлхийн банкны зөвлөх Терри Жегглийн “Монгол Улсын гамшгаас
хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хийсэн дүн шинжилгээ ба
зөвлөмжийн тайлан”-тай танилцаж санал өгсөн.
 Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний төсөлд санал өгсөн.
 Өмнөговь аймагт 2014 оны 11 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд албан томилолтоор
ажиллаж “Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн DNG 61-55 маркийн
турбин гэмтсэн шалтгаан нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж үзлэг хийсэн.
Турбины тосны явуулах насосны үйл ажиллагаа болон зогсоох клапангийн нягтын
байдалд туршилт хийж акт үйлдсэн бөгөөд техникийн дүгнэлт гаргасан.
 МХЕГ-т 2014 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлан гаргаж өгсөн.
 “Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр” болон
түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлтэй танилцаж саналаа ОБЕГ-т
хүргүүлсэн.
 Төв аймагт байгуулагдах био ургамлын цахилгаан станцын судалгаанд санал, шүүмж
өгсөн.
 Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг 2013 оны жилийн эцсийн
байдлаар гаргаж ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн.
 Аймгийн засаг дарга нартай хийх хуралд эрчим хүчний сайдын Төвлөрсөн эрчим хүчний
системд холбогдоогүй сум суурин газруудын цахилгаан хангамж сэдэвт илтгэлийг Эрчим
хүчний хэлтэстэй хамтарч бэлтгэсэн.
 Эрчим хүчний яамны нэр дээрх Налайх дүүргийн 5-р хороонд байрлах “Сэргээгдэх эрчим
хүчний загвар парк” –ийн газрыг Эрчим хүчний хөгжлийн төвд шилжүүлэх ажлыг зохион
байгуулсан.
 Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төвтэй хамтран сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан
эрчим хүчний ухаалаг сүлжээ байгуулах судалгааг хийж Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг болон
Эрчим хүчний яамны удирдлагуудад танилцуулсан.
 Монгол орны дэд бүтцийн атлас-д оруулахаар одоо ажиллаж байгаа Сэргээгдэх эрчим
хүчний станцуудын байршлын жагсаалтыг гаргасан.
 Сэргээгдэх эрчим хүчний станцуудын цахилгаан үйлдвэрлэл, түгээлтийн мэдээг авч
нэгтгэн үйл ажиллагаанд нь өдөр тутмын хяналт тавьж ажилласан.
 СБТГ-тай хамтран Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний агентлагын хүсэлтийн дагуу
Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал, үйлдвэрлэл, нийт
эрчим хүчинд эзлэх хувь хэмжээ /2001-2013/ гэсэн мэдээллүүдийг нэгтгэн боловсруулж
гаргасан.
 Эрчим хүчний хөгжлийн төвд Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын танилцуулга, нар,
салхины нөөцийн судалгааг гаргаж өгсөн.
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 Их Монгол Улс байгуулагдсаны 808 жил, Ардын хувьсгалын 93 жилийн ойн Үндэсний их
баяр наадмын өдрүүдэд эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын аюулгүй, хэвийн
найдвартай ажиллагааг хангахад хяналт тавих, тасалдал доголдол гарсан тохиолдолд
удирдлагыг мэдээллээр хангах, зөрчлийг арилгахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
хариуцлагатай гэрийн жижүүр томилох тухай Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 87 дугаар
тушаалын дагуу мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг, Б.Баясгаланбаатар нар шуурхай жижүүрээр
ажиллаж гүйцэтгэсэн бөгөөд холбогдох тайланг гаргаж өгсөн.
 Зах зээлд орж ирсэн байгаа бага оврын инвертер, нарны зай хураагуурын материалыг
нэгтгэж бэлэн болгон газрын даргад танилцуулсан.
 ОХУ-аас авах импортын эрчим хүчний гэрээний ажлын хэсэгт мэргэжилтэн
Л.Ариунжаргал ажилласан.
 ОХУ-аас авах импортын эрчим хүчний үнэ нэмэгдэхтэй холбогдуулан Дэд сайд
Д.Доржпүрэвт танилцуулах материалыг мэргэжилтэн Л.Ариунжаргал ДҮТ-тэй хамтран
бэлтгэсэн.
 Өвөлжилтийн бэлтгэлтэй холбоотой орон нутгийн сэргээгдэх эрчим хүчний станцуудаас
тайлан мэдээлэл авсан
 Японы 100% хөрөнгө оруулалттай “Санко Соолар Монголиа” ХХК дээр очиж үйлдвэрийн
үйл ажиллагаатай танилцаж тулгарч байгаа асуудлуудын талаар ярилцсан.
 Орос-Монголын Засгийн газар хоорондын хуралдааны хэлэлцэх асуудалд санал өгөв.
 “Сэргээгдэх эрчим хүчний төхөөрөмж ба системийн төлөвлөлт, технологи” сэдэвт
Сэргээгдэх эрчим хүчний инженерүүдэд зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг
ШУТИС-ЭХИС-тай хамтран 2014 оны 05, 12 дугаар сард тус тус зохион байгуулсан. Тус
сургалтанд мэргэжилтэн Б.Баясгаланбаатар “СЭХ-ний бодлого, төлөвлөлт, стандарт”,
мэргэжилтэн С.Пүрэвдаш “Бага оврын УЦС-ын төлөвлөлт” сэдвээр илтгэл тавьсан.
 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах
“Ухаалаг сүлжээ” төслийн саналыг Англи хэл рүү орчуулж Азийн хөгжлийн банкинд
танилцуулахаар бэлтгэсэн.
 Сэргээгдэх эрчим хүчний сангийн орон тооны бус нягтлан бодогч, мэргэжилтнүүдийг
томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын төслийг боловсруулан яамны
удирдлагуудад танилцуулсан Ашиглалтын хугацаа нь дууссан цэнэг хураагууруудын хор
хөнөөлын талаар дүгнэлт гаргуулахаар Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргад
албан бичиг хүргүүлсэн.
 Эрхэлсэн ажлын хүрээнд холбогдох төлөвлөгөөний биелэлт, ажлын тайланг тухай бүр
гаргаж холбогдох газруудад хүргэж ажиллалаа. Үүнд:
 Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр,
 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд
тусгагдсан зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт
 Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бусад яам,
газартай хамтарч хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан зорилт арга хэмжээний биелэлт,
 ЗГ-ын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрчим хүчний сайдын
эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний биелэлт
 ЗГ-ын тогтоол, тэмдэглэлийн биелэлт
 БХЗГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
 ЭХЯ-ны шуурхай зөвлөлгөөний эхний хагас жилийн биелэлт
 Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын биелэлт
 Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт
 Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр ирсэн албан бичиг, өргөдөл, санал хүсэлтийг зохих журмын
дагуу шийдвэрлэж хариу өгч ажиллалаа. Үүнд:
 Нийт ирсэн бичиг
-1391
 Өргөдөл гомдол
-57
 Явуулсан албан тоот
-628
 Хариу өгсөн албан бичиг
-319
Санхүү хөрөнгө оруулалтын газар:

57

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
АЖЛЫН ТАЙЛАН
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг,
нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтууд, Санхүү, хөрөнгө
оруулалтын газрын 2014 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд доорх ажлуудыг
хийж гүйцэтгэв.
Нэг. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн ажлын талаар:
Санхүүжилтийн хуваарь боловсруулсан тухай:
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний
сайдын 2014 оны төсвийн багцын зардлын сар, улирлын дэлгэрэнгүй хуваарийг
боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлж Сангийн сайдын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны
өдрийн 303, 2014 оны 6 дугаар сарын 04-ны өдрийн 123 дугаар тушаалуудаар тус тус
батлуулав. Үүнд:
Эрчим хүчний яамны урсгал зардал болон хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн
дотоодын урсгал зардлын хуваарийг боловсруулахдаа 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг
үндэслэн, төсөвт байгууллагуудын тасралтгүй, жигд үйл ажиллагааг хангах, тэдгээрийн үйл
ажиллагааны онцлогийг тусгасан байдлаар төсвийн хуваарилалтыг тооцон боловсруулав.
Эрчим хүчний салбарт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний
санхүүжилтийн хуваарийг боловсруулахдаа 2013-2014 он дамжин үргэлжилж байгаа төсөл,
арга хэмжээний барилга, угсралтын ажлын явц, графикт хугацааг харгалзан барилга
угсралтын ажлын гүйцэтгэлтэй нь уялдуулсан байдлаар боловсруулсан болно.
Эрчим хүч, дулааны алдагдлын татаасын санхүүжилтийн хуваарийг эрчим хүчний
үйлдвэрүүдээс сар бүрээр боловсруулан ирүүлсэн үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд, түгээсэн цахилгаан, эрчим хүчнээс олох орлого, түлш, шатахуун зарцуулалтын
хэрэгцээ, түүнд ноогдох алдагдлын тооцоог үндэслэн боловсрууллав Тухайн сард олгох
санхүүжилт нь алдагдлыг нөхөж чадахгүй бөгөөд тэр зөрүүг дотоодын орлогоор нөхөхөөр
тооцсон.
Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсруулсан тухай:
Төсвийн хүрээний мэдэгдлийн саналыг боловсруулахдаа Монгол Улсын Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эрчим хүчний сайдын 2013 оны төсвийн багцын
гүйцэтгэл, Монгол Улсын 2014 оны Төсвийн тухай хууль, Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 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 2015 онд 524,7
тэрбум төгрөгөөр, 2016 онд 518,5 тэрбум төгрөгөөр, 2017 онд 472,9 тэрбум төгрөгөөр
төсөвлөн Сангийн яаманд хүргүүлэн Засгийн газар, УИХ-аар хэлэлцүүлж байгаа бөгөөд
үүнтэй холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг гаргаж яамны удирдлагыг шаардлагатай
мэдээллээр хангаж ажиллаж байна. Сайдын багцын 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/
Эдийн засгийн ангилал

2014 онд

2015 оны ТХМ
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Төсөөлөл

Батлагдсан төсөв

ХБГ

Байгууллагын
санал

ЭХЯамны санал

НИЙТЗАРЛАГЫН ДҮН

181,969.3

249,728.
0

534,820.1

524,695.6

УРСГАЛЗАРДЛЫН ДҮН

35,441.3

36,744.3

54,894.4

41,490.9

4,404.3

7,906.8

2,572.0
29,825.0

Эрчим хүчний яам
4,404.3
Хөтөлбөр
болон
2,572.0
төслийн дотоод зардал
Эрчим
хүчний
28,725.0
алдагдлын татаас

2016 он

2017
он

4,377.9

518,536
.7
32,283.
8
5,614.9

472,93
8.3
29,496.
4
5,615.0

3,333.7

3,333.7

3,422.8

3,596.4

43,653.9

33,779.3

23,246.
1
486,252
.8
518,536
.7
518,536
.7

20,285.
0
443,44
1.9
472,93
8.3
472,93
8.3

210,812.
483,251.7 483,001.7
7
ЗАPДЛЫГСАНХҮҮЖҮҮЛ
249,728.
181,969.4
534,820.1 524,695.6
ЭХЭХҮҮСВЭР:
0
249,728.
Төсвөөс санхүүжүүлэх
181,969.4
534,820.1 524,695.6
0
Төсвийн тодотголын төсөл боловсруулсан тухай:
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны төсвийн багцад тодотгол хийх саналаа Сангийн яам,
Эдийн засаг хөгжлийн яаманд Эрчим хүчний яамны 2014 оны а/69, а/105, а/1213, а/1319 тоот
албан бичгүүдээр тус тус хүргүүлсэн.
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2014
оны 5 дугаар сарын 24-нд батлагдсан бөгөөд уг хуулиар Эрчим хүчний сайдын багцын урсгал
зардлаас 1,5 тэрбум төгрөг, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнээс 0,9 тэрбум төгрөг
тус тус хасагдсан.
2015 оны төсвийн төсөл боловсруулсан тухай:
Монгол Улсын төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2014 оны 204 дугаар “Төсвийн
ерөнхийлөн захирагч нарын 2015 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай” тогтоол, тэдгээртэй
холбогдон гарсан журам, зааврыг баримтлан 2015 оны төсвийн төсөл, 2016-2017 оны
төсөөллийг боловсруулан хуулийн хугацаанд а/2936, а/2935 тоотоор Сангийн яам, Эдийн
засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн болно. Үүнд:
Эрчим хүчний сайдын 2015 оны төсвийн багцын төсөл, 2016-2017 оны төсөөлөл
боловсруулсан тухай танилцуулга
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч - Эрчим хүчний сайдын 2015 оны төсвийн багцын
төсөл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөлөл байгууллага тус бүрээр
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч - Хөтөлбөр төслийн санхүүжилтийн тооцоолол Төсвийн
ерөнхийлөн захирагч - Эрчим хүчний үйлдвэрүүдэд олгох татаасын тооцоолол
Эрчим хүчний салбарт Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт
Эрчим хүчний салбарын 2015
оны төсвийн төслийг, Засгийн газар, УИХ-аар
хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, үүнтэй холбогдсон бүх тооцоо, үндэслэлийг гаргаж яамны
удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр ханган ажилласан. Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлт
орсонтой холбогдуулан Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хуульд Уул уурхай, эрчим хүчний
сайдын багцаар батлагдсан:
Төсөвт төвлөрүүлэх орлого - 381,5 тэрбум төгрөг,
Урсгал зардал – 39,4 тэрбум төгрөг
Хөрөнгийн зардал - 101,5 /Хөгжлийн банкны санхүүжилт орсон/
Гадаад зээлээр санхүүжигдэх - 15,9 тэрбум төгрөгөөр тусгасан.
ХӨРӨНГИЙНЗАРДАЛ

146,528.1
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Хоёр: Хөрөнгө оруулалт, яамны урсгал зардал болон алдагдлын татаасын
санхүүжилтийн талаар:
Санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн талаар:
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 ажуйн газар, хороо, 9 төслийн нэгжийн 2013 оны жилийн эцсийн
санхүүгийн тайланг аудитлагдсан тайлангийн хамт 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор
шалган хүлээн авлаа. Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Эрчим хүчний салбарын Төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн харъяа бүх төсөвт байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн санхүүгийн үйл
ажиллагааны үр дүнг багтаасан болно.
Эрчим хүчний сайдын багцын тайлангийн нэгтгэлд хамрагдсан дээрх байгууллага,
төслийн нэгжүүдийн 2013 оны санхүүгийн тайланг “Plastic" программд нэгтгэн, холбогдох
тайлбар тодруулгын хамт Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Төсвийн ерөнхий менежерт нарт
танилцуулан, хуулийн хугацаанд баталгаажуулан 2014 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн
в/1013 тоотоор Үндэсний аудитын газарт, 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн в/1384
тоот албан бичгээр Сангийн яаманд тус тус хүргүүлэн, Засгийн газрын нэгдсэн тайланд
тусгуулсан.
Эрчим хүчний сайдын төсвийн багцын 2013 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 шудрага
илэрхийлэгдсэн байна” гэсэн “зөрчилгүй, сайн” дүгнэлт авсан.
Үндэсний аудитын газар, яамны ХШҮДАГ-аас 2013 оны Сайдын багцын санхүүгийн
тайланд хийсэн аудитын шалгалтаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу яамны “Нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, “Мишээл од
аудит” ХХК боловсруулан, хүлээлгэн өгсөн. Мөн “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйлийн дагуу яамны “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн
дүрмийг боловсруулж, “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийг ТНБД-ын 2014 оны 279 дугаар
тушаалаар байгуулсан.
Мөн Төсвийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын холбогдох заалтын дагуу төсвийн
гүйцэтгэлийн тайланг цэвэр дүнгээр гаргаж Сангийн яамны Төрийн санд хүргүүллээ.
Төсвийн нийт зардлын талаар:
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны төсвийн багц 202,0 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан
бөгөөд 2014 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар 190,1
тэрбум төгрөг болж, 11,9 тэрбум төгрөгөөр буурч батлагдсан.
Нийт төсвийн зардлын 18.2 хувь нь урсгал зардал, 72.7 хувь нь хөрөнгө оруулалтын ажлын
зардал, 9.1 хувийг гадаадын зээл, тусламжийн дотоодын хөрөнгө оруулалтын ажлын зардал
тус тус эзэлж байна.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн талаар:
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
хуулиар Эрчим хүчний салбарт улсын төсвөөс санхүүжигдэх шинээр эхлэх цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын 24 төсөл, дулааны цахилгаан станц, дулааны
шугамын ажлын 7 төсөл, шилжин хэрэгжих цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд
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станцын 16 төсөл, дулааны цахилгаан станц, дулааны шугамын ажлын 18 төсөл, гадаадын
зээлээр хэрэгжүүлэх төслийн дотоодын эх үүсвэрийн 1 төсөл, Нийслэлийн агаарын
бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 1 төсөл, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн ажлын 1
төсөл, нийт 68 төсөл, арга хэмжээг 138,3 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр баталсан
байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр Эрчим хүчний салбарт 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсаны дагуу барилга байгууламжийн төлөвлөгөөнд
тусгагдсан ажлуудын захиалагч гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээ болон ажлын
гүйцэтгэлийг хянан, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг олгож ажиллав.
2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтэнд 138,3 тэрбум төгрөг
батлагдсанаас 131,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдож, 95,2 хувийн гүйцэтгэлтэй. Үүнд:
Төсөл,
арга
хэмжээний
нэр,
төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Биелэлт %
хүч чадал, байршил
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцууд
Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах

131,688.3

138,331.8

76,655.1

78,969.6
54,118.3
2,568.9

Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод
эх үүсвэр
1,351.9

95.2%
97.1%

49,789.4

92 %

2,568.9

100%

1,351.8

100%

Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж

300.0
100%
300.0
ТЭЗҮ, зураг төсөл
1,023.1
1,023.1
100%
Сангийн яаманд хүлээгдэж байсан 2013 оны 22 төсөл, арга хэмжээний дагуу 12,8
тэрбум төгрөгийн ажлын гүйцэтгэлийн дутуу санхүүжилтийг Засгийн газрын 26 дугаар
тогтоолын дагуу векселээр олгосон.
Эрчим хүчний алдагдлын татаасын санхүүжилтийн талаар:
Монгол Улсын төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны
өдрийн “2014 оны төсвийн хуваарь батлах тухай” 303 дугаар тушаал, 2014 оны 6 дугаар
сарын 04-ны өдрийн “Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай” 123 дугаар тушаалуудын дагуу
эрчим хүчний алдагдлын татаасыг санхүүжүүлж, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.
2014 онд эрчим хүчний алдагдлын татааст 28,7 тэрбум төгрөг батлагдсанаас
гүйцэтгэлээр 27,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон нь 95,1 хувьтай.
Эдийн засгийн ангилал

төл

гүй

хувь

НИЙТ ТАТААС
28,725.0 27,349.9
95.2 %
Дизелийн станцын алдагдлын татаас
7,125.0
6,749.9
94.7%
Цахилгаан дамжуулах системийн алдагдлын
11,200.0 10,200.0
91.1%
татаас
Дулааны станцын алдагдлын татаас
5,400.0
5,400.0
100%
“Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах
бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны 5,000.0
5,000.0
100%
үнийн хөнгөлөлт, урамшуулал
Хөрөнгө оруулалтын ажлын барьцаа хөрөнгийн талаар:
Хөрөнгө оруулалтын барьцаа данс 2013 оны жилийн эцэст 5901,5 сая төгрөгийн
үлдэгдэлтэй байсан бөгөөд чанарын баталгаат хугацаа дууссан ажлуудын 1598,6 сая
төгрөгийн барьцаа хөрөнгийг чөлөөлсөн байна.
Эрчим хүчний яамны урсгал санхүүжилтийн талаар:
Яамны хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд Монгол улсын 2014 оны төсвийн
тухай хуулиар батлагдсан урсгал төсвийг сар бүр төлөвлөж, төлөвлөгөөний дагуу, хянаж,
зөв зохистой зарцуулан ажиллаж байна.
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Сангийн сайдын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны 303, 2014 оны 6 дугаар сарын 04ны 123 тоот тушаалаар батлагдсан санхүүжилтийн хуваарийн дагуу Эрчим хүчний яамны
2014 оны төлөвлөгөөг Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулан, сар бүрийн урсгал
зардлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласнаар 2014 онд төсвийн гүйцэтгэлээр төсвөөс
санхүүжилт 5,786.9 сая төгрөг байхаас Сангийн яамны зарцуулах эрхээр 4,516.09 сая
төгрөг, урсгал зардал төлөвлөгөөгөөр 5,786.9 сая төгрөг байхаас Сангийн яамнаас нээж
өгсөн зарцуулах эрхээр 4,664.28 сая төгрөг, гүйцэтгэлээр 4,522.73 сая төгрөгийн зардал гарч
зарцуулах эрхээс 141.56 сая төгрөг, батлагдсан төсвөөс 1,264.63 сая төгрөгийн зардал
хэмнэн, гүйцэтгэл 78%-тай байна.
Эрчим хүчний яамны 2014 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг Сангийн сайдын
2006 оны 32 дугаар тушаалаар батлагдсан журам, заавар, маягтын дагуу холбогдох тайлбар
тодруулгын хамт хуулийн хугацаанд буюу 7 дугаар сарын 15-ны дотор гаргаж төсвийн
ерөнхийлөн захирагч, үндэсний аудитын газарт хүргүүлсэн ба 4 дүгээр улирлын санхүүгийн
тайланг гаргах бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна.
Төсвийн шууд захирагчийн сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг
“Төсвийн тухай” хуулийн дагуу сар бүрийн 02-ны дотор тогтмол гаргаж баталгаажуулж ирлээ.
“Монгол улсын төсвийн тухай” хуулиар Эрчим хүчний яамны 2014 оны урсгал зардал
6,707.3 сая төгрөгөөр батлагдсан ба төсвийн батлагдсан багцад тодотгол хийн Сангийн
яаманд албан бичгээр хүргүүлсэн. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт
оруулсантай холбогдуулан 2014 оны төсвийн сар, улирлын санхүүжилтийн хуваарьт
өөрчлөлт оруулах тухай Сангийн сайдын 2014 оны 6 дугаар сарын 04-ны өдрийн 123 тоот
тушаал батлагдсан ба эрчим хүчний яамны урсгал зардалд дараах өөрчлөлтүүд орсон.
/сая.төгрөг/
2014 он
ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ
Батлагдсан Нэмэгдсэн Хасагдсан Тодотгосон
Яамны урсгал зардал
6,707.3
585.0
1,505.3
5,786.9
Түлш, халаалт
43.1
8.6
34.5
Цэвэр, бохир ус
7.9
1.6
6.3
Гэрэл цахилгаан
40.1
4.0
36.1
Төрийн
нэрийн
өмнөөс гүйцэтгүүлсэн 127.5
585.0
712.5
ажил
Эрдэм,
шинжилгээ
2,258.4
835.6
1,422.8
судалгааны ажил
Хөтөлбөр
болон
төслийн
дотоод 2,572.0
643.0
1,929.0
зардал
Олон улсын гишүүний
25.0
12.5
12.5
татвар
Эрчим хүчний яамны 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/ сая,төг /
СЯ-ны
2014 оны
Зөрүү
зарцуул Гүйцэтг
ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ
батлагдс
(хэмнэсэн,хэтэр хувь
ах
эл
ан төсөв
сэн)
эрхээр
I. ОРЛОГЫН ДҮН
5,786.91
4,664.28 4,522.73 154.82
97%
Төсвөөс
сурсгал
5,786.91
4,664.28 4,516.09 148.19
97%
санхүүжилт
Үйл ажиллагааны бус
6.63
6.63
орлого
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
5,786.91
4,664.28 4,522.73 141.55
97%
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
5,786.91
4,664.28 4,522.73 141.55
97%
1. Бараа үйлчилгээний зардал
5,746.41
4,635.53 4,499.77 135.76
97%
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1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл
1,096.78
урамшил
Үндсэн цалин
964.87
Нэмэгдэл, урамшил
62.33

1,096.78

1,090.05 6.72

99%

964.87
62.33

959.70
60.93

5.18
1.39

69.58

69.42

0.16

99%
99%
100
%

120.65

120.65

119.47

1.17

99%

76.77
8.77
2.19
10.97

76.77
8.77
2.19
10.97

76.13
8.67
2.17
10.83

0.64
0.11
0.03
0.13

99%
99%
99%
99%

21.94

21.94

21.67

0.26

99%

76.92
36.09
34.54
6.29

76.37
35.82
34.30
6.25

46.94
28.83
15.13
2.97

29.43
6.98
19.16
3.29

61%
81%
44%
47%

84.02

82.49

81.90

0.59

99%

Бичиг хэрэг

15.85

15.38

15.82

-0.43

Тээвэр (шатахуун)

33.50

33.50

33.50

0.00

Шуудан, холбоо

24.43

24.43

24.43

0.00

Ном, хэвлэл авах

0.85

0.64

0.67

-0.03

Хог тээвэр, үйлчилгээ

2.17

1.62

1.65

-0.03

7.22

6.91

5.82

1.09

84%

67.86
36.97

63.25
33.11

59.26
29.26

3.99
3.85

93%
88%

5.61

5.61

5.52

0.09

98%

24.00

24.00

24.00

0.00

100
%

1.28

0.53

0.48

0.05

90%

158.43
126.26

90.77
69.81

74.78
55.54

15.99
14.26

82%
80%

26.77

15.62

15.44

0.17

99%

5.40

5.35

3.79

1.55

71%

2,195.92

1,903.84

1,866.63 37.21

98%

40.81

40.81

27.48

13.33

67%

1.72

1.29

0

1.29

0%

2.97

2.00

0.44

1.56

22%

712.50

521.58

501.24

20.34

96%

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 69.58
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

Бага
үнэтэй
түргэн
элэгдэх зүйлс
1.5 Эд хогшил, нормын хувцас
Урсгал засвар
Нормын
хувцас,
зөө/эдлэл
Тавилга, эд хогшил
Хөдөлмөр хамгааллын
хэрэгсэл
1.6 Томилолт зочны зардал
Дотоод албан томилолт
Гадаад томилолт (арга
хэмжээ)
Гадаад зочны зардал
1.7
Бусдаар
гүйцэтгүүлсэн
ажил, төлбөр хураамж
Төлбөр хураамж болон
бусад
Газрын төлбөр
Мэдээлэл,
сурталчилгаа
Төрийн
өмнөөс
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103
%
100
%
100
%
106
%
103
%

гүйцэтгүүлсэн ажил
Эрдэм,
шинжилгээ,
судалгааны ажил
Мэдээлэл технологийн
үйлчилгээ
Даатгалын үйлчилгээ
1.8 Бусад бараа үйлчилгээний
зардал
Хичээл үйлдвэрлэлийн
дадлага
Биеийн
тамирын
уралдаан тэмцээн
Хөтөлбөр
болон
төслийн дотоод урсгал
зардал
1.9 Ажил олгогчоос олгох
тэтгэмж, урамшуулал
1
удаагийн тэтгэмж,
шагнал
1.10 Засгийн газрын гадаад
шилжүүлэг
Олон
улсын
байгууллагын гишүүний
татвар

1,422.82

1,323.07

1,322.68 0.38

100
%

10.33

10.33

10.08

0.25

98%

4.76

4.76

4.70

0.06

99%

1,945.81

1,201.37

1,160.74 40.63

14.68

11.01

10.97

0.04

2.12

2.12

2.12

0.00

1,929.01

1,188.24

1,147.65 40.59

97%

28.0

21.25

20.83

98%

28.0

21.25

20.83

12.50

7.50

2.13

5.37

28%

12.50

7.50

2.13

5.37

28%

0.42
0.42

97%
100
%
100
%

98%

Ажилчдын цалинг сард 2 удаа тогтмол бодож олгосон ба 2014 онд нийгмийн даатгалд
341,2 сая төгрөг, хувь хүний орлогын албан татварт 142,2 сая төгрөгийг шилжүүлсэн байна.
Сар бүрийн 5-ны дотор нийгмийн даатгалын тайланг цахим хэлбэрээр шивж, Хан-Уул
дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээр баталгаажуулж ирлээ. Ìºí àæèë÷äûí /135 õ¿í/ íèéãìèéí
äààòãàëûí äýâòýðò áè÷èëòèéã õèéæ ÍÄ-í áàéöààã÷ààð áàòàëãààæóóëñàí áà 20 ãàðóé õ¿íä
øèíýýð äýâòýð íýýæ áàòàëãààæóóëëàа.
2013 оны жилийн эцсийн болон 2014 оны 1, 2, 3-р улирлын ХХОАТ-н тайланг Маягт
11-1, Маягт12-1-н дагуу гаргаж цаг хугацаанд нь тушаасан.
3. Эрчим хүчний салбарт гадаадын болон дотоодын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй
төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн НББ-н хөтлөлт, үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэлд
хяналт тавих талаар:
Гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн /нийт 7 төслийн/ дотоодын санхүүжилтийг батлагдсан төсвийн дагуу
хуваарилан, сар бүр санхүүгийн баримтуудыг гаргаж, НББ-н хөтлөлтийг гүйцэтгэж ирлээ.
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн сар, улирал, жилийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлд хяналт тавьж
ажилласан. ТХН-үүдийн санхүүжилт болон гүйцэтгэлийг хавсралтаар гаргав.
/сая төгрөгөөр/
2014
оны
№ Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн нэр
Гүйцэтгэл
Зөрүү
төлөвлөгөө
1
Улаанбаатар ДЦС-5 төсөл
247.50
200,88
46.62
ДБ-ны
"Цахилгаан
шугам
сүлжээний
2
алдагдлыг
бууруулах
төслийн
нэмэлт 94.94
92.30
2.64
санхүүжилтийн " төсөл
3
Эрчим хүчний системийн үр ашгийн төсөл
257.80
174.34
83.46
4
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл
376.76
327.64
49.12
Сумдын нарны дулааны станцын төслийн
5
267.00
129.74
137.26
судалгааны баг
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6
7
8

9

Азийн нэгдсэн сүлжээ –ТЭЗҮ судалгааны баг
ХБНГУ-н сэргээн босголтын зээлийн банкны
“Чойбалсан, Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-ын
шинэчлэлтийн төсөл”-ийн судалгааны баг
Сэлэнгэ мөрний ай савд том чадлын УЦС
барих төслийн нэгжийн зардал
Японы ЗГ, АХБ-ны “Улаанбаатар хотын
цахилгаан
түгээх
сүлжээний
ачааллын
урсгалыг хянах, тооцох, алдагдлыг бууруулах
судалгааны төсөл”-ийн зардал

150.00

79.76

70.24

360.00

80.01

279.99

100.00

-

100.00

75.01

49.20

25.81

ДҮН
1,929.01
1,147.65
781.36
Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн ажлын талаар:
Эрчим хүчний салбарт улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй барилга угсралтын
ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, дараах төслүүдэд техникийн болон улсын комиссын ажлыг
зохион байгуулан байнгын ашиглалтад хүлээн авлаа. Үүнд:
Улсын комисс ажилласан төсөл, арга хэмжээнүүд:
1. Мөрөн-Могойн голын 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын зураг, БУА,
2. Хотын "Бурхант" 110/6 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл,
3. Чойбалсан 110/35/6 кВ-ын дэд станцыг 16 мВА*2 трансформатораар өргөтгөх,
4. Дулааны станц барих /Увс/,
5. Дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл /Увс/,
6. Дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл /Хөвсгөл/,
7. Тайширын УЦС-ын ажиллагсдын орон сууц, конторын барилга, халаалтын зуух,
8. Малчин-Тэс сумын 35 кВ-ын 115 км ЦДАШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл
боловсруулах, шугамын ажлыг эхлүүлэх,
9. Бат-Өлзий сумын төвөөс Орхоны хүрхрээгээр дайрч Улаан амны баг хүртэлх 10 кВ-ын
30 км ЦДАШ,
10. Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл, ТЭЗҮ, зураг төсөл
боловсруулах, ажлыг эхлүүлэх /Ховд/ Багц-1
11. Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл, ТЭЗҮ, зураг төсөл
боловсруулах, ажлыг эхлүүлэх /Ховд/ Багц-2,
12. Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний шинэчлэл, ТЭЗҮ, зураг төсөл
боловсруулах, ажлыг эхлүүлэх /Ховд/ Багц-3,
13. "ДЦС-4"-ын уур, усны дулаан солилцуулагч бүхий дулааны дэд станц, Халиун-Цээл
сумын 35 кВ-ын 31.4 км, 15 кВ-ын 84.5 км ЦДАШ, дэд станц,
14. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах,
хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /УБЦТС/ багц-3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15. Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт
/Улаанбаатар/ Багц-1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
16. Сумын 15 кВ-ын 61 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцад барих
/Баянхонгор, Шинэжинст, Баянцагаан/,
17. Дулааны сүлжээний өргөтгөл /Хөвсгөл, Төв зах, Гурван эрдэнэ сургууль, Зүүн талын
шинэ хороолол/
18. Дулааны станцын К1, К2 зуухны засвар, шинэчлэлт /Дархан-Уул, Шарын гол/,
19. Дулааны цахилгаан станц 2-ын цахилгаан тоноглолын шинэчлэл, Дулааны цахилгаан
станц 2-ын ПТ-12-35 турбины тохируулгын блок сольж шинэчлэх,
20. Дулааны цахилгаан станцын 12 МВт-ын турбины тохируулгын блок, тулах
холхивчуудын шинэчлэл /Дархан Уул, Дархан/,
21. Шинээр баригдах орон сууцны 11,12,13-р хороолол руу дулааны шугам шинээр тавих,
хуучин шугамыг өргөтгөх /Дархан-Уул, Дархан/,
22. Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд
шилжүүлэх, үндсэн магистрал шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур/,
23. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц-1, 2, 3, 4,
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24. ДЦС-5-ийг Сонгино 220/110/35 кВ, Улаанбаатар 220/110/35 кВ дэд станцуудтай
холбох 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ-ийн ТЭЗҮ, зураг төсөв хийх,
25. Тамсаг-Халх голын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах,
26. Монгол орны нөхцөлд тохирсон нарны дулааны цахилгаан станц барих судалгаа хийх,
27. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих /Ховд, Жаргалант/,
28. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-3, 4, 13, 15, 16,
29. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/
багц-6, 7, 8,
30. Баруун-Урт-Талбулагийн 10 кВ-ын 34.9 км ЦДАШ, дэд станц,
31. 10/0.4 кВ-ын 24.3 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Дорноговь, Эрдэнэ сум,
Бүрдэнэбулаг бөөрний сувилал/
32. Мандал сумын Хэрх тосгонд 35/6 кВ-ын дэд станц барих /Сэлэнгэ/,
33. Дулааны цахилгаан станц 2-ын ТС-35-39 зуух №1, 3-д үнс барих цахилгаан шүүлтүүр
суурилуулах,
34. Хорооллын гадна цахилгаан хангамж 6/0,4 кВ-ын 2*630 кВа ХТП-8 ком, 6 кВ-ын 10,5
км кабель шугам /Дархан-Уул, Дархан сумын 2, 3 дугаар хороолол /,
35. 5В магистраль Тк-1893-с Континенталь зочид буудлын баруун талын уулзвар хүртэлх
2100 метр 2*500мм-ын шугамыг 2*800 мм болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/
Техникийн комисс ажилласан төсөл, арга, хэмжээнүүд. Үүнд:
1. Дархан хотын 110/6 кВ-ын "Давхар" дэд станцын 110 кВ-ын ил, 6 кВ-ын хаалттай
хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх,
2. Баянлиг-Шинэжинст сумын 35 кВ-ын 135 км ЦДАШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл
боловсруулах, шугамын ажлыг эхлүүлэх,
3. Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн тоолуурын нэгдсэн системийн өргөтгөл
/Улаанбаатар/,
4. "ДЦС-4"-д зуухнуудын үнс, утааны хийн ялгаруулалтыг бууруулах технологи
нэвтрүүлэх,
5. Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй "Эрчим хүчний төслийн нэмэлт
санхүүжилт" төслийн дотоод эх үүсвэр,
6. Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6-р бичил хороололд шинээр 10 кВ-ын
хуваарилах байгууламж шинээр барих,
7. 1-р хорооллын ХТП5-ын дэргэд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж шинээр барих,
8. Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын
айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ багц-5, 6, 7, 8, 9,
9. Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/
багц-1, 3,
10. Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км ЦДАШ, дэд станц /Дорноговь/,
11. 35 кВ-ын 25 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Баян-Өлгий Сагсай,
Улаанхус сумд/,
12. Дулааны станцын БУА /Хөвсгөл/ БУА-ыг дуусгуулж техникийн комисс ажиллуулах
ажлыг зохион байгуулав.
Мөн Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээний
барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд байнгын хяналт тавьж, гүйцэтгэлийн ажлыг
баталгаажуулах, тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлуудыг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж
байна.
Төрийн сангийн ажлын талаар:
Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 287 дугаар тогтоолоор
шинэчлэн батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”, Сангийн сайдын 2013 оны
73 дугаар тушаал, Сангийн сайд, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтран баталсан “Засгийн
газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монголбанк, арилжааны банкинд нээх, хаах
журам”, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан заавар, журмыг мөрдөж ажиллаж байна.
Эрчим хүчний сайдын төсвийн багцын хүрээнд хийгдэж буй төлбөр тооцоог
дамжуулахдаа анхан шатны баримт болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн
бүрдэлтийг хянан шалгаж, бүрдэл
болсон баримтыг үндэслэн санхүүжилтийн эрх,
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батлагдсан төсөв, орлого зардал гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан зардлын бүлэг, эдийн засгийн
ангилалын дагуу хянаж freebalanc программд шивж баталгаажуулан ажилласан.
Эрчим хүчний сайдын багцын гадаад болон дотоод төлбөр тооцоог хийхдээ
төлбөрийн хүсэлт болон анхан шатны баримтыг үндэслэн өдөр бүр 0800-1200, 1300-1700
хооронд хүлээн авч, Сангийн яам, Монголбанкаар дамжуулан төлбөр тооцоог түргэн
шуурхай, банк хооронд дамжуулсан.
Засгийн газрын санхүү, удирдлага мэдээллийн системд шивэгдсэн гүйлгээг хянахдаа
банкны код, гадаад, дотоод гүйлгээний төрөл, бэлтгэн нийлүүлэгчийн дансны дугаар, огноо,
нэг болон хоёрдугаар гарын үсэг, мөнгөн дүнг зөв шивсэн эсэхэд хяналт тавьж алдааг засах,
залруулах зэргээр ажилласан байна.
Жижиг мөнгөн сангийн гүйлгээг үндсэн баримтаар хянаж тулган шалгаж, гүйлгээг free balans
программанд шивж оруулан мөн бэлэн мөнгөний дансны хуулгыг сар тутам хянаж тулган
өдөр бүрийн гүйлгээний анхан шатны баримтыг тулган шалгаж, мемориал баримт бэлтгэн
ажилласан.
Сайдын багцын зарлагын өдөр тутмын гүйлгээний баримтыг тухайн өдрийн нягтлан
бодох бүртгэлийн журналтай тулган, мөнгөн дүнг нийлж архивын нэгж үүсгэн ажиллаж
байна.
Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд алдаатай шивсэн
гүйлгээний хасах бичилт хийгдсэний дараа мөнгөн дүн, эдийн засгийн ангилал, төрийн
сангийн код, гүйлгээний төрөл ижилхэн байгаа эсэхийг хянан төв төрийн санд мэдэгдэн
залруулах арга хэмжээ авах зэргээр ажиллаж байна.
Сар бүр төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг Сайдын багцад хамаарагдах дансууд
болон төслийн нэгжүүдийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар болгоны 02-ны өдрийн дотор
хүлээн авч, онлайн тайлангийн дансны үлдэгдэл болох төсвийн хэлбэлзлэлийн тайлантай
тулган шалгаж төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хугацаанд нь нэгтгэн гаргаж, сар болгоны 04-ны
дотор Сангийн яаманд файлаар болон хэвлэмэл байдлаар тайлбар танилцуулгын хамт
хүргүүлж ажилласан.
Эрчим хүчний яамны вэйб сайтны шилэн данс цэсэнд, санхүүгийн орлого зарлагын
мэдээллийг тухай бүр оруулж ил тод байдлыг хангаж ажиллаж байна.
Төрийн сан нь 2014 оны 01 дүгээр сарын 01- ээс 2014 оны 12 дүгээр сарын 31-ны байдлаар
Эрчим хүчний сайдын багцын нийт 5 дансны 1356 зарлагын гүйлгээг банк хооронд
дамжуулан ажилласан байна.
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, Эрчим хүчний яамны урсгал зардлын хүрээнд бичиг хэргийн
материал олголтын ажлын талаар:
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, ерөнхий ня-бо нарын гарын
үсгийн зөвшөөрлөөр Төрийн сангаас бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээг хийж “Жижиг мөнгөн
сан”-д орлого төвлөрүүлдэг ба үүнийг зохих журмын дагуу олгож кассын орлого, зарлагын
тайланг хугацаандаа гарган холбогдох албан тушаалтнаар хянуулан ажиллаж байна. Бэлэн
мөнгөний үлдэгдлийг сар бүрийн эцэст тоолуулан бэлэн мөнгөний тооллогын акт үйлдэн
баталгаажуулж ажилласан бөгөөд тооллогоор ямар нэгэн зөрчил дутагдал гарч байгаагүй
болно.
Мөн хүлээн авч байгаа бараа, материалыг бичиг хэргийн материал, аж ахуйн, сэлбэг
хэрэгсэл, шатах тослох материал гэж 4 ангилан бүртгэж, журам, зааварт заасан хугацаанд
тайлан тооцоог гаргасан.
Бараа материалыг хүлээн авахдаа томилогдсон комиссын бүрэлдэхүүнтэйгээр, эсвэл Төрийн
нарийн бичгийн дарга болон холбогдох мэргэжилтэн нарын шууд цохолттойгоор дагалдах
баримттай тулган шалгаж агуулахдаа хүлээн авч, шаардах хуудсаар зарлага гарган
ажиллаж байна.
Эрчим хүчний яаманд шинээр худалдан авсан, шилжиж ирсэн үндсэн хөрөнгийг
орлогод хүлээн авч бүртгэн, холбогдох эзэмшигчдэд хөрөнгийн картыг хөтөлж гарын үсэг
зуруулан хүлээлгэн өгч ажиллаж ирсэн. Тухайлбал Эрчим хүчний газраас Эрчим хүчний
яаманд шилжин ирсэн тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж, бусад хангамжийн материал
/БҮТЭЗ/- ыг коджуулан картыг шинэчилсэн.
Мөн агуулахыг эмх цэгцтэй байлгахын тулд бараа материалыг ангилалын дагуу ялган
тусгаарлан байрлуулсан.
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Гурав: Салбарын үйлдвэр, компаниудын эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн зорилтод
түвшингийн биелэлт, өр, авлагын талаар:
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын техник, эдийн засгийн үндсэн
үзүүлэлтийн зорилтот түвшингийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2013 оны жилийн эцсийн
байдлаар гарган яамны удирлагуудад танилцуулсан. 2014 ,2015 оны эрчим хүчний салбар
үйлдвэрүүдийн эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг яамны ажлын хэсэгт
оролцон үйлдвэр тус бүрээр авч хэлэлцэн баталж өглөө.
Түлш, эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах талаар
Улсын их хурлын 2010 оны 72-р тогтоол, 2014 оны 34-р тогтоолын дагуу эрчим хүчний
компаниудын 2013 оны ТЭЗҮ-ийн зорилтот түвшний биелэлтийг үндэслэн үнэ нь бодит
зардлаа нөхөх нөхцлийг судлан саналыг боловсруулж ЭХЗХ-тай хамтран цахилгаан,
дулааны үнийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдийн эрчим хүчний үнэ тарифт 2014 онд
өөрчлөлт оруулах тооцоо, судалгааг 5 хувилбараар хийж төр засгийн удирдлагуудад
танилцуулав.
Эрчим хүчний салбарын богино хугацааны өр, авлагын үлдэгдэлд дүгнэлт хийж, удирдлагад
танилцуулан, өр, авлагыг бууруулахад цахилгаан, дулааны тарифыг өөрийн өртөгт нь хүргэх
хувилбарыг тусгасан ба дулааны задгай ба тоолуураар тооцох тариф хоорондын мөн ААНБ,
ахуйн хэрэглэгчид хоорондын тарифын хөндлөн татаасыг бууруулах саналыг тусгасан
тооцоо судалгааг ЭХЗГ-тай санал солилцож хамтран 2010 оны 72 дугаар тогтоолын 1,7 дахь
заалтаар цахилгааны үнэ тарифыг шатлалтайгаар нэмэгдүүлж зах зээлийн зарчмаар үнэ
тарифыг индексжүүлэн тооцож, эрчим хүчний үнэ тарифыг 2014 оны 7-р сард дундажаар 4,7
төгрөг /ЭХЗХ-ний тогтоол №97, /8-р сард дунджаар 2,3 төгрөг/ ЭХЗХ тогтоол №116, /11-р
сард дунджаар 11 төгрөгөөр/, үнэ, тарифыг индексжүүлэх №192 дугаар Эрчим хүчний
зохицуулах хорооны тогтоолыг тус тус гаргахад оролцлоо.
Улсын Их Хурлын 72-р тогтоолоор шинэчлэн хийгдсэн урт хугацааны дамжуулан
зээлдүүлэх гэрээний дагуу эргэн төлөлтийг графикийн дагуу зээл авсан үйлдвэр компаниуд
төлөлтийг хийж байна. УИХ-ын 2010 оны 72-р тогтоолын хэрэгжилтийг шалгах ажлын хэсэгт
72-р тогтоолын биелэлт гаргаж танилцуулах илтгэлийг боловсруулан удирдлага болон УИХын ажлын хэсэгт танилцуулсан.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 186 дугаар тогтоолын дагуу Түлш, эрчим
хүчний салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах ажлын хүрээнд “Нүүрсний
аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх, түлш, эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах,
эрчим хүчний үнэ тарифыг тогтворжуулах” хөтөлбөрийг Монголбанк, Эрчим хүчний яам
хамтран хэрэгжүүлж байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд эрчим хүчний салбарын үйлдвэр,
компаниуд арилжааны банкнаас авсан зээлийн явц, зарцуулалт, эргэн төлөлт, хийгдсэн
ажлуудыг дүгнэж Монголбанк болон Эрчим хүчний яам, үйлдвэр, компанийн гүйцэтгэх
захирал нар оролцсон тайлангийн хурал хийлээ.
Уг хөтөлбөрийн хүрээнд арилжааны банкуудаас 80 тэрбум төгрөгийн зээлийг эрчим
хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, нүүрсний
аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор 1 жилийн хугацаатай олгосон. Гэвч 2014 онд үүссэн
санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр салбарын үйлдвэр, компаниуд авсан зээлээ төлөх
санхүүгийн нөөц хязгаарлагдмал болсон тул арилжааны банкнаас авсан зээлийн эргэн
төлөгдөх хугацааг дахин нэг жилээр сунгуулах тухай, Засгийн газрын баталгаа гаргуулахаар
Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулан, холбогдох яамдаас саналуудыг авч нэгтгэн
Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулан, Засгийн газрын хуралдааны 2014 оны 5 дугаар
сарын 03-ны өдрийн
хуралдааны 18 дугаар тэмдэглэл гаргуулаа. Засгийн газрын
хуралдааны тэмдэглэлийн дагуу уг асуудлаар Монголбанктай тохиролцоонд хүрч зээлийн
эргэн төлөгдөх гэрээг шинэчилсэн.
Монголбанкинд хөтөлбөрийн дагуу авсан зээлийн эргэн төлөгдөх хугацааг
сунгах, төлөлт, тооцоо, судалгаа, танилцуулга, сайдын тушаал, үйлдвэрүүдэд өгөх
зээлийн хуваарийн төслийг боловсруулсан ба дэд хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулан
зээлийн эргэн төлөгдөх хугацааг 1 жилээр сунгаж, шинээр 12.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн
нэмж авлаа.
Монголбанк, Эрчим хүчний яам хамтран хэрэгжүүлж байгаа дэд хөтөлбөрийн дагуу
арилжааны банктай хамтран “ДДЦС”ТӨХК, “ДЦС-3 ”ТӨХК-д хөтөлбөрийн хэрэгжилт,
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зээлийн зарцуулалт, эргэн төлөлтөнд шалгалт хийж, шалгалтын тайланг Монголбанкинд
хүргүүлэв.
Сангийн сайдад, Эрчим хүчний сайдын 2014 оны а/1998 тоот албан бичгээр
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станцыг барихад гарсан нэмэлт гэрээг хүчингүй болгох,
“ӨБЦТС” ТӨХК-ийн дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний үндсэн зээлийн төлөлтийг 3 жилээр
хойшлуулж өгөх хүсэлтийг тус тус хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний салбарын санхүүгийн ажилчдын зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж, Эрчим
хүчний салбарын үйлдвэрүүдийн санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нарыг
оролцуулж, Татварын ерөнхий газар, Монголын үндэсний аудитын газар, Сангийн яам,
Төрийн өмчийн хорооны мэргэжилтнүүдээр хичээл заалгаж 2 өдрийн семинар зохион
байгуулан явуулав.
Семинар зохион байгуулснаар эрчим хүчний салбарын үйлдвэрүүдийн санхүүгийн
албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нар өөрт тулгамдаж байгаа асуудлуудыг Татварын
ерөнхий газар, Монголын үндэсний аудитын газар, Сангийн яам, Төрийн өмчийн хорооны
мэргэжилтнүүдээс асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэсэн.
Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран эрчим хүчний салбарын үйлдвэрүүдийн
2013 оны жилийн эцсийн тайланг шалган хүлээн авч, нэгтгэн боловсруулж, үр дүнг
удирдлагад танилцуулан шаардлагатай мэдээлэл, тооцоогоор ханган ажиллаж байна.
Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч томоохон 25 компани 2013 онд нийт 416.0
тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого олж 481.4 тэрбум төгрөгийн зардал гарган
татварын дараах балансын дүнгээр 34.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна.
Эрчим хүчний компаниудын тарифын орлого нь үйл ажиллагааны зардлыг
санхүүжүүлэхэд хүрэлцэхгүй байгаагаас алдагдал өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад их
хэмжээгээр нэмэгдлээ. 2013 оны 12 дүгээр сарын 31-ний байдлаар эрчим хүчний салбарын
авлага 32 тэрбум төгрөг, богино хугацаат өглөг 90 тэрбум төгрөгт хүрээд байна.
Авлага 32.2 тэрбум төгрөг байгаагаас 72% буюу 23.3 тэрбум төгрөг нь хэрэглэгчдэд
борлуулсан цахилгаан, дулааны эрчим хүчний борлуулалтын авлага, үлдсэн 28% буюу 8.9
тэрбум төгрөг нь харилцагч хувь хүн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас авах авлага эзэлж байна.
Авлагын өсөлтийг уул уурайн томоохон компани болох “Монросцветмент” ХК /1247.6
сая.төг/, “Хөтөл цемент шохой “ХХК /760.7 сая.төг/, “Эрдэнэт” ХХК /815.2 сая.төг/-иудаас авах
цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтын авлага бүрдүүлж байна.
Оны эхэнд байснаас ахуйн хэрэглэгчдээс авах авлагыг “УБЦТС” ТӨХК 4,137.8 сая
төгрөгөөр, “ДСЦТС” ХК 246.2 сая төгрөгөөр, “ДДС” ТӨХК 117.3 сая төгрөгөөр тус тус
бууруулсан нь салбарын дүнгээр авлага буурахад нөлөө үзүүлсэн байна.
Өр төлбөр 90.5 тэрбум төгрөг байгаагийн 8% буюу 6.9 тэрбум төгрөг нь нүүрсний, 69%
буюу 62.8 тэрбум төгрөг нь банкны богино хугацаат зээлийн, 15% буюу 13.5 тэрбум төгрөг нь
бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх, 4% буюу 3.4 тэрбум төгрөг нь төслийн зээл, зээлийн хүүгийн, 1%
буюу 1.3 тэрбум төгрөг татвар шимтгэлийн, 3% буюу 2.5 тэрбум төгрөг нь импортын эрчим
хүчний өр төлбөр тус тус эзэлж байна.
Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч томоохон 25 компани 2014 оны 2-р
улиралд нийт 254,2 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого олж 278.3 тэрбум төгрөгийн
зардал гарган татварын дараах балансын дүнгээр 17,1 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай
ажилласан байна.
2014 оны 6 дугаар сарын 31-ний байдлаар эрчим хүчний салбарын нийт авлага 73,5
тэрбум төгрөг, богино хугацаат өглөг 115,2 тэрбум төгрөгт хүрээд байна.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын 2014 оны 2-р улирлын
эдийн засгийн үзүүлэлт
/сая.төг/
Орлого
Зардал
Ашиг,алдагдал
Үйл
Үйл
Байгууллага
Үйл
Татварын
ажиллагаа Бусад
Бусад
ажиллагаан
ажиллагааны
дараахи
ны
ы
ДЦС-2 ТӨХК
7,185.9
44.8
7,356.1
60.0
(170.3)
(185.5)
ДЦС-3 ТӨХК
41,820.8
346.7
40,548.7
304.3
1,272.1
1308.8
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ДЦС-4 ТӨХК
ДДЦС ТӨХК
ЭДЦС ТӨХК
ЦДҮС ТӨХК
УБЦТС ТӨХК
ДСЦТС ХК
ЭБЦТС ТӨХК
БЗӨБЦТС
ТӨХК
ӨБЦТС ТӨХК
Баянхонгор
эрчим
хүч
ЦТК
Хөвсгөл
эрчим
хүч
ХХК
Нолго ХХК
Эрчим
сүлжээ ХХК
Эрдэнэтамьдрал ХХК
УБТЗХННийг
эмлэг
Пауэр юнит
ХХК
УБДС ТӨХК
ДДС ТӨХК
ДҮТ ХХК
Төвийн
бүсийн дүн
ДБЭХС ТӨХК
ДЗДЦС ТӨХК
БНДС ТӨХК
НДС ТӨХК
ББЭХС ТӨХК
АУЭХС ТӨХК
Бусад ТЗЭийн дүн
Нийт дүн

Нэр
Үйлдвэрлэх
ТЗЭ
Цахилгаан
түгээх
Цахилгаан
дамжуулах
Дулаан түгээх,
хангах
Орон нутаг
Дүн

89,629.1
12,975.6
12,671.7
12,238.2
24,328.4
5,099.9
5,621.8

1,213.9
416.4
54.7
449.3
2,476.2
218.0
236.3

89,924.0
14,957.5
13,368.9
14,990.1
25,230.1
6,904.3
6,791.8

1,352.3
542.2
130.7
520.4
3,902.3
150.1
2.1

(295.0)
(1,981.9)
(697.2)
-2,752.0
(901.6)
(1,804.4)
(1,170.1)

(433.4)
(2,107.7)
(773.2)
-2,823.1
-2,327.77
(1,736.49)
(935.96)

4,531.6

377.5

5,309.9

258.1

(778.3)

(659.5)

673.8

98.2

709.9

7.6

-36.0

49.18

712.1

119.5

901.7

38.1

(189.6)

(108.2)

869.7

41.6

1,133.9

0.0

(264.2)

(222.6)

73.4

0.0

76.6

0.0

(3.2)

(3.2)

374.1

0.6

543.0

0.0

(168.8)

(168.3)

302.9

1,432.0

460.97

1,676.7

(158.1)

(402.8)

2114.3

5.2

2,198.1

0.0

(83.8)

(78.6)

89.8

44.7

87.5

42.3

2.3

4.7

11,223.3
2,093.3
1,299.8

304.0
238.5
166.6

7,800.3
1,963.2
1,427.9

99.4
119.4
105.1

3,423.0
130.1
(128.2)

3,083.2
221.0
(66.6)

235,929.5

8,284.4

242,684.6

9,311.0

(6,755.0)

(8,366.1)

9,351.2
651.2
1,760.4
995.0
3,375.9
2,181.8

883.7
666.0
314.9
418.1
3,386.8
3,421.1

10,675.1
2,227.7
2,526.1
1,971.2
9,463.1
8,746.6

384.6
26.6
70.6
0.0
0.0
0.0

(1,324.0)
(1,576.5)
(765.8)
(976.3)
(6,087.2)
(6,564.8)

(824.9)
(937.1)
(522.4)
(558.1)
(2,700.4)
(3,143.6)

18,315.4

9,090.7

35,609.9

418.8

(17,243.7)

(8,686.5)

254,244.9
17,375.1 278,294.4
9,792.8 (24,049.5)
Эрчим хүчний салбарын 2014 оны 2-р улиралын өглөг, авлага

(17,052.6)

өөрчлөлт

Авлага
оны эхэнд

/сая.төг/
өөрчлөл
2014.06.30 т

37,789.7

3,616.4

20,318.9

28,647.8

8,328.9

49,349.9

44,422.1

-4,927.8

27,535.1

28,707.9

1,172.9

1

4,091.3

9,779.0

5,687.7

2,086.6

7,907.8

5,821.2

2

2,657.9

1,882.8

-775.1

3,567.8

4,666.9

1,099.1

6
18

17,648.6
107,921.0

21,369.9
115,243.5

3,721.3
7,322.6

2,951.6
56,460.0

3,548.8
73,479.2

597.2
17,019.3

тоо

Богино хугацаат өглөг
оны эхэнд 2014.6.30

5

34,173.3

12
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Эрчим хүчний компани хоорондын цахилгаан, дулааны өр авлагыг хасч хэрэглэгч,
харилцагчдаас авах авлага, бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх өглөгийг цэвэр дүнгээр авч үзвэл
авлага 35.0 тэрбум төгрөг, өглөг 82.0 тэрбум төгрөг болж оны эхэнд байсантай харьцуулахд
авлага 1.7 сая төгрөгөөр, өглөг 6.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн дүнтэй байна.
Эрчим хүчний салбарын 2014 оны 2-р улиралын бэлтгэн нийлүүлэгч, хэрэглэгчийн өглөг,
авлага
/сая.төг/
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд
Хэрэглэгчээс
авах
өгөх өглөг
авлага
Нэр
тоо
өөрчлөлт
өөрчлөлт
оны
оны эхэнд 2014.06.30
2014.06.30
эхэнд
Үйлдвэрлэх
5
33,919.8
37,418.1
3,498.2
2,239.5
3,158.6
919.1
ТЗЭ
Цахилгаан
12 19,211.1
23,471.8
4,260.6
24,316.1
23,462.2
-853.9
түгээх
Цахилгаан
1
4,076.8
9,775.0
5,698.2
223.6
140.4
-83.2
дамжуулах
Дулаан түгээх,
2
910.3
1,392.1
481.8
3,567.8
4,666.9
1,099.1
хангах
Орон нутаг
6
17,570.8
9,968.0
-7,602.8
2,951.6
3,548.8
597.2
Дүн
18 75,688.9
82,025.0
6,336.1
33,298.5
34,976.9
1,678.4
Тайлан баланс. Салбарын 2014 оны 3-р улиралын байдлаар үйл ажиллагааны болон
балансын ашиг, алдагдлын талаар:
Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч томоохон 25 компани 2014 оны 3-р
улирлын байдлаар нийт 355.2 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого олж 394.8 тэрбум
төгрөгийн зардал гарган үндсэн үйл ажиллагаанаас 39.6 тэрбум төгрөгийн, татварын дараах
балансын дүнгээр 22.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.
2014 оны 3-р улиралын байдлаар эрчим хүчний салбарын авлага 75.1 тэрбум төгрөг, богино
хугацаат өглөг 126.4 тэрбум төгрөг байна.
Төвийн бүсийн хэрэглэгчдэд 2014 оны 3-р улирлаар 3628.4 сая кВт цахилгаан,
боловсруулан
3116,5 сая кВт түгээлээ 3526.0 мянган Гкал дулааны эрчим хүч
боловсруулан 3441,7 мянган Гкал борлуулж, импортоор нийт 225.0 сая кВт ЦЭХ худалдан
авч, экспортонд 43.3 сая кВт ЦЭХ гарлаа.
Компаниудын 2014 оны 3-р улирлаар үйл ажиллагааны орлого, зардал, ашиг алдагдал
/ сая төгрөг/
Орлого
Зардал
Ашиг, алдагдал
Үйл
Үйл
Байгууллага
Үйл
Татварын
ажиллагаан
Бусад
ажиллагаан
Бусад
ажиллагааны дараахи
ы
ы
ДЦС-2 ТӨХК 9,197.6
77.6
9,931.5
93.7
-733.9
-750.0
ДЦС-3 ТӨХК 59,444.6
757.7
57,240.4
486.7
2204.2
2475.2
ДЦС-4 ТӨХК 121,781.8
2,160.4 127,641.1
2,384.5
-5859.3
-6083.3
ДДЦС ТӨХК 18,386.9
563.7
20597.,2
806.4
-2210.3
-2453.0
ЭДЦС ТӨХК 16,316.8
99.9
17840.0
144.0
-1523.2
-1567.3
УБЦТС
36,312.0
4,476.2 37136.8
-824.9
699.5
ТӨХК
2951.8
ДСЦТС ХК
9,516.3
322.7
11195.7
259.6
-1679.4
-1616.3
ЭБЦТС
9,155.5
376.2
9910.9
3.6
-755.4
-382.8
ТӨХК
БЗӨБЦТС
6,770.8
569.4
8312.7
459.9
-1541.9
-1433.4
ТӨХК
ӨБЦТС
969.7
133.7
1002.9
9.1
-33.2
82.2
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ТӨХК
ЦДҮС ТӨХК
Баянхонгор
эрчим
хүч
ЦТК
Хөвсгөл
эрчим
хүч
ХХК
Нолго ХХК
Эрчим
сүлжээ ХХК
Эрдэнэтамьдрал
ХХК
УБТЗХН
Нийгэмлэг
Пауэр юнит
ХХК
УБДС ТӨХ
ДДС ТӨХК
ДҮТ ХХК
Төвийн
бүсийн дүн
ДБЭХС
ТӨХК
ДЗДЦС
ТӨХК
БНДС ТӨХК
НДС ТӨХК
ББЭХС
ТӨХК
АУЭХС
ТӨХК
Бусад ТЗЭийн дүн

19,598.9

653.9

21805.0

811.8

-2206.0

-2363.9

1,041.4

196.1

1299.3

83.4

-257.9

-145.2

1,251.5

73.0

1654.4

0.0

-403.0

-330.0

111.1

0.0

121.6

0.0

-10.5

-10.5

601.3

2.7

838.4

0.0

-237.2

-234.5

449.5

32.7

731.31

8.5

-281.8

-257.7

2,900.7

15.6

3304.1

0.0

-40.3.4

-387.8

139.1

63.8

165.5

64.9

-26.5

-27.6

13,921.8
2,203.7
1,949.6

491.0
561.7
202.2
11,830.
1

11167.6
2800.1
2127.8

137.8
265.8
126.9

2754.2
-596.4
-178.2

2635.5
-328.8
-102.9

346824.5

9098.3

-14803.9

-12582.4

15443.9

634.6

-2622.6

-677.8

2878.0

48.4

-2226.8

-1073.9

3346.8
2472.3
13481.6

128.7
0.0
47.6

-1414.5
-1408.8
-8511.7

-814.1
-366.2
-3207.9

10413.7

0.0

-8659.8

-4055.2

332,020.7
12,821.3

2,579.3

651.2

1,201.2

1,932.4
1,063.5

729.9
1,042.6

4,970.0

5,351.4

1,723.9

4,634.6

15,539.
48036.4
859.3
-24874.1
-10195.1
1
27,369.
Нийт дүн
394860.9
9957.6
-39677.9
-2277.6
355,183.0
1
Дөрөв. Эрчим хүчний яамны Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар:
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний 2014 онд
худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Засгийн газрын хэрэгжүүлэх
агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газартай тендерийн сонгон шалгаруулалтад хамтран
ажилласан.
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Эрчим хүчний сайдын багцын хүрээнд 2014 онд
худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийг 7 хоног бүрээр
гаргаж яамны удирдлага, холбогдох газрын дарга нарт танилцуулах ажил тогтмолжсон. Мөн
бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын явцын талаарх
мэдээллийг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоор 7 хоног бүр яамны цахим хуудас, самбар
дээр байршуулж ажиллуулж хэвшүүлсэн.
2014 онд шинээр эхлэх эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний техникийн баримт
бичгийг бүрдүүлж, тодорхойлолт, шаардлагыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагХудалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тус газрын хэлтсийн дарга, ажилтнуудтай
хамтран ажиллах талаар мэдээлэл солилцож байнгын холбоотой ажиллав. Тендерийн
зохион байгуулалт 100 хувь хийгдсэн.
23,162.3
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Эрчим хүчний сайд, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Худалдан авах
ажиллагааны газрын даргын хамтарсан тушаал 2014 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдрийн
07/04 тоотоор батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөгөөр 2014 онд хэрэгжих 20 нэр төрлийн 52,13
тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил шинээр эхлэх бөгөөд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр
худалдан авах ажиллагааны үндсэн оролцоотойгоор зохион байгуулалтын арга хэмжээ аван
ажилласан.
Эрчим хүчний сайдын 2014 оны төсвийн багцын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг
мэргэжлийн байгууллага зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх ерөнхий тодотгосон төлөвлөгөөний
дагуу 19 нэр төрлийн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын зураг, техникийн
нөхцөл, зургийн даалгавар, техникийн тодорхойлолт зэрэг холбогдох баримт бичгийн
нөхцлийг Худалдан авах ажиллагааны газар тендерийн нөхцөлд тусгаж давхар хяналт тавьж
ажиллав. Зарим барилга байгууламжийн баримт бичгийг цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн.
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын нэр дээр Худалдан авах
ажиллагааны газраас 2014 онд 33 нэрийн /багц/ төсөл, арга хэмжээний зөвлөмж ирсэн.
Үүний дагуу гэрээ байгуулах хэлцлийг ажлын хэсэг дээр хийж, захиалагч, гүйцэтгэгч
байгууллага хооронд гэрээ байгуулан албажуулсан байна.
Эрчим хүчний яам зохион байгуулсан тендерийн сонгон шалгаруулалтын зөвлөмж 12
нэрийн төсөл, арга хэмжээнд гарч гэрээ байгуулан албажуулсан.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний 2014 оны
худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын ажлын явцыг хүснэгтээр харуулбал:
Ажлы Үүнээс:
Тендер
Орон нутагт ҮХ-ны
2014 онд
№ Ангилал
н нийт ХАА-ны ББ
зарласан
эрх шилжсэн үнэлгээнд
тоо
БүрТөсөл % Эрх
%
тоо хувь
дэл
%
/тоо/
шилжГэрээ %
бүрэн
сэн
ЭХЯам
1 Ажил
14
12
85,7
2
14,
14
100
3
ХААГазар
1 Ажил
19
19
100
19
100,0
Нийт дүн
33
31
93,9
2
6,1
33
100,0
А.ЭХЯ- Д ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ:
АЖИЛ:
Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил
Төсөвт
Гэрээ
бай- Хэмнэлт /сая
№
өртөг
гуулах
дүн төг/
/сая.төг/
/сая.төг/
1
Баруун-Урт-Эрдэнэцагааны 35 кВ-ын 197
км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 8900,0
8400,0
500,0
110/35/6 кВ-ын дэд станц /Сүхбаатар/.
Гүйцэтгэгч “ЭНХ-ӨГЛӨӨ” ХХК
2
Баруун-Урт-Талбулагийн 10 кВ-ын 34.9
км ЦДАШ, дэд станц /Сүхбаатар/ 477,7
472,8
4,9
Гүйцэтгэгч “Билгүүн-Од” ХХК, “ЭНХӨГЛӨӨ” ХХК-иудын түншлэл
3
5В магистраль Тк-1893-с Континенталь
зочид буудлын баруун талын уулзвар
5385,4
434,6
хүртэлх 2100 метр 2*500мм-ын шугамыг 5820,0
2*800 мм болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/.
Гүйцэтгэгч “МонИнжБар” ХХК
4
Аймгийн төвүүдэд шинээр дулааны
станц,
дулааны
шугам
барих 160000,0
160000,0
/Баянхонгор, Завхан, Өвөрхангай, Төв,
Архангай, Говь-Алтай, Дундговь, Хэнтий/.
5
Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн
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6

7

8.

9

10

11

12

хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг
сайжруулах /Төв/
Гүйцэтгэгч “АРКАДИ” ХХК
10/0.4
кВ-ын
24.3
км
цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам /Дорноговь,
Эрдэнэ сум, Бүрдэнэбулаг бөөрний
сувилал/. Гүйцэтгэгч “Багануур Энерго”
ХХК
Дарханы дулааны цахилгаан станцад
хаягдал үнсэн сан шинээр барих /ДарханУул/. Гүйцэтгэгч “Хотгор зам” ХХК
Хорооллын гадна цахилгаан хангамж
6/0,4 кВ-ын 2*630 кВа ХТП-8 ком, 6 кВ-ын
10,5 км кабель шугам /Дархан-Уул,
Дархан сумын 2, 3 дугаар хороолол /.
Зууны мэдээ сонин 2014.02.26. № 047.
Гүйцэтгэгч “Мон Энержи консалт” ХХК
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/. Гүйцэтгэгч “Тавин лан” ХХК,
“Энерго Тех сервис” ХХК-иудын түншлэл
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/.
Гүйцэтгэгч
“М-Си-Эс
Интернэйшнл” ХХК
Дулаан станц, дулааны шугам сүлжээ
/Ховд, Жаргалант/-ний хүрээнд хэрэгжих
дулааны 2-р контур, ЦТП ажил. Зууны
мэдээ сонин 2014.02.26. № 047.
Гүйцэтгэгч “МЭЗ” ХХК
Завхан сумаас Хэцүү хад хүртэлх
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
15/0.4 кВ-ын дэд станц /Увс/ Өглөөний
мэдээ сонин 2014.03.14. № 049.
Гүйцэтгэгч “ИСЭТ” ХХК

3,940.0

3940.0

-

1000,0

908,0

92,0

8500.6

8147.4

353.2

5450,6

4969,0

481,6

10217.2

9715,0

502,2

9000,0

8969,3

30,7

2000,0

2000,0

847.0

804.4

42.6

ДҮН
42712,5
41219.5
1493.0
Б. худалдан авах ажиллагааны газарт: тендерийн зөвлөмжийн дагуу гэрээ байгуулсан,
ажил:
Төсөвт
Гэрээ бай- Хэмнэлт
№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил
өртөг
гуулах дүн /сая төг/
/сая.төг/ /сая.төг/
1.
Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины
шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/. Сангийн яамны E- 3000,0
2928,9
71,1
PROCUREMENT.MN
сайтад
2014.01.21-нд
байршуулсан.
2.
Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ
суурьшлын бүсийн
гэр хорооллын айл өрхийг 9000,0
9000.0
цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/. Сангийн
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3.

4.

5.

6.

7.

яамны E-PROCUREMENT.MN сайтад 2014.01.29-нд
байршуулсан.
Багц-1 Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-1
Багц-2 Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-2
Багц-3 Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-3
Багц-4 Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-4
Багц-5 Налайх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангаж
Багц-6 Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-1
Багц-7 Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-2
Багц-8 Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-3
Багц-9 Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-4
Багц-13 Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-2
Багц-15 Хан-Уул дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-1
Багц-16 Баянгол, Чингэлтэй дүүргийн айл өрхийн
цахилгаан хангаж-1. Баянгол-167,0 сая₮, Чингэлтэй137,0 сая₮.
Багц-10 Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн
цахилгаан хангаж-5
Багц-11 Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн
цахилгаан хангаж-6
Багц-12 Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-1
Багц-14 Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан
хангаж-3
Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель
шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/. Сангийн яамны EPROCUREMENT.MN
сайтад
2014.02.14-нд
байршуулсан.
Хөтөл хорооны 6 кВ-ын ЦДАШ, 6/0.4 кВ-ын дэд станц,
0.4 кВ-ын ЦДАШ татах /Дархан-Уул, Хөтөл/. Сангийн
яамны E-PROCUREMENT.MN сайтад 2014.02.27-нд
байршуулсан. Гүйцэтгэгч “Эрчит цэнэг” ХХК, “Баян
тогтоц” ХХК-ийн түгшлэл
Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 35/6 кВ-ын 2*6300 кВА
дэд станц,
35кВ-ын хуурай салгуурын пунктын
өргөтгөл
/Дархан-Уул/.
Сангийн
яамны
EPROCUREMENT.MN
сайтад
2014.02.13-нд
байршуулсан. “Эй Би Жи Энерго” ХХК
Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6-р бичил
хороололд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж
шинээр барих /Улаанбаатар/.
35 кВ-ын 25 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
дэд станц /Баян-Өлгий Сагсай, Улаанхус сумд/. “Мон
хас” ХХК
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546.0

546,0

-

589.0

584,7

4,3

655.0

639,4

15,6

508.0

504,1

3,9

624.0
606.0

611,7
564,0

12,3
42,0

676.0

640,0

36,0

622.0

590,9

31,1

541.0

534,5

6,5

494.0

493,3

0,7

587.0

581,8

5,2

304,0

273,5

30,5

565.0

526,6

38,4

548.0

510,2

37,8

623.0

570,0

53,0

512.0

465,0

47,0

6000,0

6000.0

-

1822,4

1499,8

322,6

4097,2

3997,8

99,4

2523.1

2420,4

102,7

2000,0

1889,7

110,3

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18
19.

Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км ЦДАШ, дэд
станц /Дорноговь/. Гүйцэтгэгч “Одкон-Эрчим” ХХК
Амгалан дэд станцаас кабель шугам татаж ХТП208-ын
дэргэд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж
шинээр барих /Улаанбаатар/ Сангийн яамны EPROCUREMENT.MN сайтад 2014.03.07-нд. Гүйцэтгэгч
“Наранлист” ХХК
1-р хорооллын ХТП5-ын дэргэд 10 кВ-ын хуваарилах
байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/
35/10 кВ-ын Дашчойнхор 2*6.3 МВА чадалтай шинэ дэд
станц барих /Улаанбаатар/.
Сангийн
яамны
E-PROCUREMENT.MN
сайтад
2014.02.21-нд байршуулсан. Гүйцэтгэгч “Илч хангай”
ХХК
Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны
зарцуулалт хувьсах насосны горимд
шилжих
/Багануур/. Гүйцэтгэгч “Альянс Тех” ХХК
Булган хангай хорооллыг дулаан, цахилгааны эрчим
хүчээр хангах /Архангай/. Гүйцэтгэгч “СОЕН ДРИЙМ”
ХХК
1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500
метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм шугам болгон
өргөтгөх
/УБДС/.
Сангийн
яамны
EPROCUREMENT.MN
сайтад
2014.02.14-нд
байршуулсан. Гүйцэтгэгч “Одкон холдинг” ХХК
35/6 кВ-ын Баянхошуу 2*10 МВА чадалтай шинэ дэд
станц барьж, 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ ЦДАШ татах
/Улаанбаатар/. Сангийн яамны E-PROCUREMENT.MN
сайтад 2014.02.14-нд байршуулсан. Гүйцэтгэгч “ДА
ХОТ” ХХК
Багуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Дорнод,
Хэрлэн сум, 1, 8 дугаар баг/. Гүйцэтгэгч “ЭМ АЙ ЭС
ЭС” ХХК
Цахилгаан
дамжуулах
агаарын
шугам
/Увс,
Цагаанхайрхан сум, Хунт, Хулж баг/ Сангийн яамны EPROCUREMENT.MN сайтад 2014.03.10-нд. Гүйцэтгэгч
“Нью Эрхэм” ХХК
Тамсаг-Халхголын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Дорнод,
Халхгол/
Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон
өргөтгөх, 35 кВ-ын ЦДАШ татах /Улаанбаатар,
Багануур/.
Сангийн яамны E-PROCUREMENT.MN
сайтад 2014.02.07-нд байршуулсан.

ДҮН
А+Б

1290,0

1200,0

90,0

1,000.6

908,6

92,0

1015,5

921,1

94,4

1897,0

1816,5

80,5

3372,0

3099,9

272,1

1800,0

1761,3

38,7

3252,2

2998,6

253,6

2021,1

1920,5

100,6

700,0

655,8

44,2

360.0

341,2

18,8

4450,0

4440.8

9.2

1499,7

1300,0

199,7

51100,8
49100.9
1999.9
НИЙТ ДҮН
93813,3
90320,4
3492,9
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд Эрчим хүчний салбарт
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын нэгдсэн жагсаалтад зарим ерөнхий нэрээр
тусгагдсан барилга байгууламжийн нэр, байршил, ажлын хэмжээ, өртгөөр нь ангилан
тодруулж хуулиар батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан Эрчим хүчний сайдын тушаалаар босго
үнийг тогтоож баталгаажуулсан.
Тав. Гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, Засгийн газрын бонд,
Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн талаар:
Төслүүдийн хэрэгжилт
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Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламж, Хөгжлийн банкны
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслүүдийн 2013 оны жилийн эцсийн тайлан, 2014 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг 2014 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр, 2014 оны эхний хагас
жилийн ажлын тайланг 2014 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр тус тус Төрийн нарийн
бичгийн даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулан өгсөн үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэн
ажиллаж байна. Мөн Эрчим хүчний дэд сайдаар удирдуулсан төслүүдийн шуурхай
зөвлөлгөөнийг 2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр, 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр
тус тус хийсэн.
Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн 2014 оны
зардлын төсвийг батлуулах, мөн зардлын гүйцэтгэлийг сар тутам хянаж яамны
удирдлагуудад танилцуулан, баталгаажуулан ажиллаж байна. Төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжүүдээс 7 хоног бүр тайлан авч нэгтгэн Эрчим хүчний яамны шуурхай зөвлөлгөөний үеэр
Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, СХОГ-ын дарга нарт танилцуулан шаардлагатай
тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллав. Төслүүдийн 2013 оны жилийн эцсийн
тайлан, 2014 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын тайланг тус тус нэгтгэн яамны удирдлагуудад
танилцуулан хувийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
Хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны
хэрэгжилтийг хангуулж, санхүүжилтэнд хяналт тавин, мэргэжлийн удирдлага, холбогдох
мэдээллээр ханган ажиллаж байна.
Мөн Эрчим хүчний салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж
буй дараах төслүүдийн гадаад төлбөр тооцоог хянан удирдлагуудад танилцуулах, Сангийн
яаманд уламжлах, Төслийн удирдах хороог хуралдуулах, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн урсгал
зардлыг хянан баталгаажуулах, төслийн хүрээнд хийгдэх Монголын талын хөрөнгө болон
төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зардлыг тус тус улсын төсөвт тусгуулах ажлуудыг зохион
байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:
Санхүү
Санхүү
Ажлын
Төслийн
жүүлэгч
Төсөвт
№
жилтийн
гүйцэтг
Мэдээлэл
нэр
байгуул
өртөг
гүйцэтгэл
эл
лага
1. 2014 ОНД ХЭРЭГЖИЖ ДУУССАН БОЛОН ДУУСАХ ТӨСЛҮҮД
А. Зээлийн төсөл
Уг төсөл нь 2013 онд
Эрчим
бүрэн
хэрэгжиж
дууссан
хүчний
11.7
бөгөөд 2014 оны 03 дугаар
Дэлхийн
12,0
нэмэлт
1
сая
USD 100%
сар гэхэд төслийн холбогдох
банк
сая USD
санхүүжилт
97%
материалуудыг
архивт
ийн төсөл
шилжүүлэн
төслийн
үйл
ажиллагааг зогсоосон болно.
Б. Буцалтгүй тусламжийн төсөл

Улиастайн
цахилгаан
шугам
2
сүлжээг
шинэчлэх
төсөл.

Уг төслийн хүрээнд
Завхан аймгийн Улиастай
хотын төвийн 10 болон 0.4
кВ-ын ЦДАШ, дэд станцуудыг
ХБНГУ,
бүрэн шинэчлэх юм. Барилга
Сэргээн
угсралтын
ажил
дуусяч
2,559, 1,829,049.7
босголты
90%
байна.
Төслийн
ажлын
000.0 евро
71,4%
н зээлийн
явцтай ЭХБХЗГ-ын дарга
банк
очиж танилцан холбогдох,
чиглэл,
үүрэг,
даалгаваруудыг өгсөн болно.
Техникийн комисс 2014-12-16
өдөр ажилласан.
В. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр
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ДЦС-4
ТӨХК- ийн
суурилагдс
ан
хүчин Хөгжлийн
3
чадлыг
банк
123МВт аар
өргөтгөх.

ДЦС-3
ТӨХК- ийн
суурилагд
сан4 хүчин
чадлыг
50МВт -аар
өргөтгөх.
Амгалан
гийн
300
МВТ-ын
5
ДС-ын
төсөл

70,000,000.0
USD

62,000,000.
0 90%

Хөгжлийн
банк

35,000,000.0
USD

35,000,000.
0 100%

Хөгжлийн
банк

75,9000,000.
0 USD

37,950,000.
0 50%

95%

100%

90%

Уг төслийн хүрээнд
“ДЦС-4”
ТӨХК-ийн
суурилагдсан хүчин чадлыг
цахилгаанаар
123
МВТ,
дулаанаар 188 Гкал/ц-аар
нэмэгдүүлэх юм.
Төслийн
гүйцэтгэгч
Уралын
турбины
завод
ЗАО"УТЗ"
турбин
болон
түүний туслах тоноглолуудыг
үйлдвэрлэн
нийлүүлсэн.
Одоогоор
тоног
төхөөрөмжүүдийг
ажлын
талбайд
авч
ирж
суурилуулсан.
Барилга
угсралтын ажил графикт
хугацааны дагуу 95 орчим
хувьтай явагдаж байна.
Уг төслийн хүрээнд “ДЦС-3”
ТӨХК-ийн
суурилагдсан
хүчин чадлыг цахилгаанаар
50 МВТ-аар нэмэгдүүлэх юм.
Төслийг 2014 оны 7 сард
ашиглалтад оруулсан
БУА 95 хувийн гүйцэтгэлтэй
төмөр зам, цэвэр, бохирын
шугам
шилэн
кабелийн
шугам хийгдэж байна

2. 2014-2015 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛҮҮД
А. Зээлийн төсөл

"Дарханы
дулааны
цахилгаан
станц"
6
ТӨХК-ын
турбины
шинэчлэл
төсөл.

ХБНГУ,
Сэргээн
босголты
н зээлийн
банк

ХБНГУ,
Сэргээн
босголтын
зээлийн
банкнаас
10,500,000.0
EUR.
Монгол
Улсын ЗГаас 5.0
тэрбум
төгрөг

8,3
сая
EUR
/гадаад/
3,000.0 сая
төгрөг.
/дотоод/
гадаад
зээл 80%,
дотоод
санхүүжилт
60%
НИЙТ
74,9%

78

40%

Уг төслийн хүрээнд
“Дарханы
дулааны
цахилгаан станц” ТӨХК-ийн
суурилагдсан хүчин чадлыг
35 МВТ-аар нэмэгдүүлэх юм.
Одоогийн
байдлаар
ОХУ-ын
АСЕН
компани
төслийн
ерөнхий
гүйцэтгэгчээр
ажиллаж
байна. Тоног төхөөрөмжийн
үйлдвэрлэлт
/турбин,
генератор, трансформатор
100%
үйлдвэрлэгдсэн/
дууссан.
Гэвч
ерөнхий
гүйцэтгэгч АСЕН компани
туслан
гүйцэтгэгчид
төлбөрөө бүрэн төлөөгүй
шалтгаанаар дээрх тоног
төхөөрөмжүүд
ажлын
талбайд
ирээгүй
байна.
Үүнтэй холбогдуулан Эрчим
хүчний
яам,
Төсөл,

"ДЦС-4"
ТӨХК дээр
хэрэгжиж
буй5 “Эрчим
хүчний үр
ашиг-II”
төсөл.

ХБНГУ,
Сэргээн
босголты
н
хөгжлийн
банк

8,500,000.0
EUR

5,004,930.0
евро
58,8%
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хэрэгжүүлэгч нэгж, Дарханы
дулааны цахилгаан станцын
зүгээс
3 талт гэрээг
байгуулах /ОХУ-ын АСЕН
компани, ХБНГУ-ын Сэргээн
босголтын
банк,
Эрчим
хүчний яам хооронд/ саналыг
гарган ажилласан боловч
одоогоор бүрэн хэрэгжээгүй
байна.
Үүний
дагуу
уг
төслийн ажлыг амжилттай
хэрэгжүүлэх үүднээс Төслийн
гүйцэтгэгч ОХУ-ын АСЕН
компанитай
төслийн
санхүүжүүлэгч
ХБНГУ-ын
сэргээн босголтын зээлийн
банк болон тус яамны зүгээс
холбогдох арга хэмжээг авч
ажиллаж байна. Төслийн
ажлыг нийтэд нь дүгнэвэл
хэрэгжилт 40 орчим хувьтай
байна.
(1-р багц) Турбины
конденсаторыг
нүхтэрсэн
бөмбөлгөөр
цэвэрлэх
технологи
бүхий
тоног
төхөөрөмжийг турбоагрегат
№1-6-д суурилуулах ажлын
гүйцэтгэгч
ХБНГУ-ын
"Taprogge"
компани
графикын дагуу ажлаа хийж
дуусгаж байна. /95 хувьтай/.
(2-р багц):
Зуухны
тэжээлийн усны (4 мВт)
Багц-1
насосын
хөдөлгүүрийг
БУА 95 хувьсах хурдны хөтлүүрт
хувьтай. шилжүүлэх тендерийг 2013
оны 7-р сарын 15-нд, мөн
Багц-3
2014 оны 1-р сард тус бүр 2
БУА 95 удаа
зарласан
боловч
хувьтай. тендер хүчингүй болсон.
Одоогоор
уг
багцын
хэрэгжүүлэх талаар ТУХ
дээр асуудлыг хэлэлцэж
байна.
(3-р багц): Зуухны
нэмэлт усыг
эсрэг осмос
болон
цахилгаан
деанизацийн аргаар бэлтгэх
технологи
бүхий
тоноглолуудыг суурилуулах
төслийн
гүйцэтгэгчээр
БНХАУ-ын Guodian Futong
Science
&
Technology
Development Co., Ltd. “NARI

Group шалгарсан. Одоогоор
төслийн барилга угсралтын
ажил дуусаж байна. /95
хувьтай/

Улаанбаат
ар хотын
дулааны 4
дүгээр
цахилгаан
7
станцын үр
ашгийг
дээшлүүлэ
х төсөл.

Японы
Олон
Улсын
Хамтын
Ажиллага
аны
байгуул
лага

4,2 тэрбум
JPY

0

Зээлийн гэрээг УИХаас 2014-01-30 өдөр соёрхон
баталсан. Үүний дагуу Төсөл
хэрэгжүүлэх
нэгжийн
ажилчдыг нээлттэй сонгон
шалгаруулж 2014 оны 04
дүгээр
сард
томилсон.
Төслийн зөвлөхийг сонгон
шалгаруулах
тендерийг
зарлах зөвшөөрлийг JICA
авч тендерийг зарлан, 2014
оны 09 дүгээр сард нээсэн.
Үнэлгээ
хийж
тендерт
шалгарсан Японы J-Power
компанитай
гэрээний
хэлэлцээр
хийж
гэрээ
байгуулсан.

10%

Б. Буцалтгүй тусламжийн төсөл

Эрчим
Хүчний
Системийн
8
Үр
Ашиг
төсөл-3.

ХБНГУ,
Олон
Улсын
хамтын
ажиллага
аны
нийгэмлэг

Шүр
9
энгийн

Зө
вхөн

2,500,000.0
USD

3,000,
000.0 USD

0

0
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10%

1
0%

Төслийн 2 дугаар
шатны ажил бүрэн дуусч
хаалтын
ажлын
танилцуулгыг 2014 оны 06
дугаар сард хийсэн. Төслийн
тайлан болон холбогдох
материалуудыг
нэгтгэж
архивт шилжүүлсэн. Мөн уг
төслийн үргэлжлэл болох 3
дугаар
шатны
төслийг
хэрэгжүүлэх асуудлыг 2014
оны 09 сард болсон МонголГерманы
ажлын
хэсгийн
зөвлөлдөх
уулзалтаар
баталгаажуулсан. Төслийн 3
дугаар үе шатны ажлын
төлөвлөгөөг
Төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжээс хийж
холбогдох байгууллагуудаас
санал авч байна. Төслийн 3
дугаар үе шат хэрэгжиж
эхлэж байна.
“Шүрэнгийн
усан
цахилгаан станц” төслийн

усан
цахилгаан
станцын
төсөл.
Дэлхийн
банк

ТЭЗҮ-ийг
ДБ-ний
УУДБХОД
Төслийн
буцалтгүй
тусламжа
ар
гүйцэтгүү
лж байна

ажлын
даалгавар,
урьдчилсан
ТЭЗҮ-ийг
“Монгол Менежмент Төв”
ХХК болон “Klein Wasserkraft
GmBH” түншлэл гүйцэтгэж
дууссан. Ажлын даалгаварт
үндэслэн
хийгдэх
бүрэн
хэмжээний
ТЭЗҮ-ийг
Дэлхийн
банкны
зүгээс
санхүүжүүлэх тухайгаа албан
ёсоор мэдэгдсэн. Мөн ОХУын Буриад улсын байгаль
орчны
төрийн
бус
байгууллагуудтай Шүрэнгийн
УЦС-ыг барьж байгуулахад
хамтран
ажиллах
тухай
санамж бичгийг зурж, хувийг
ДБ-д хүргүүлсэн.
В. Концессийн гэрээгээр хэрэгжих төсөл

0

Улаан
баатар
1
ДЦС-5
төсөл

ТөрХувийн
хэвшлийн
хамтарса
н
түншлэл

950
сая
ам.доллар

0

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
Эдийн
засгийн
хөгжлийн
сайд,
Эрчим хүчний сайд нар
гарын үсэг зурсан. Төслийн
дагалдах гэрээнүүд хийгдэж
байна.

5%

Г. Судалгааны баг

1

Азийн
нэгдсэн
сүлжээ
1
ТЭЗҮ
судалгаан
ы баг

Азийн
хөгжлийн
банк

1,5 сая USD

0
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5

Уг төслийн хүрээнд
Зүүн
хойд
Ази
дахь
сэргээгдэх Эрчим хүчний
хөгжил,
“Говьтек”
болон
“Азийн эрчим хүчний супер
сүлжээ” форумыг 2014 оны
06 дугаар сарын 26-27
өдрүүдэд амжилттай зохион
байгуулж гүйцэтгэлээ. Тус
форумд 20 гаруй орны 60
гаруй төлөөлөгчид оролцсон.
Азийн
нэгдсэн
сүлжээ
байгуулах
асуудалд
Монголын талаас оролцох,
мөн
эрчим
хүчний
нийлүүлэлт,
хэрэглээний
талаарх судалгааг гаргахаар
ажиллаж байна.

2

3

Сумдын
нарны ДС,
түгээх,
1
дамжуулах
сүлжээний
судалгаан
ы баг

Дархан,
Эрдэнэт,
Чойбалсан
гийн ДЦСуудын
1
шинэчлэл
тийн
төслийн
судалгаан
ы баг

1,5 сая USD
/тус бүрдээ/

ХБНГУын
Сэргээн
30 сая Евро
босголты
н зээлийн
банк

0

10

0

10

Монгол
Улсын
Засгийн газар, Эрчим хүчний
яамнаас Азийн хөгжлийн
банктай “Сумдын нарны ДС
төсөл”, “Түгээх, дамжуулах
сүлжээний
судалгааны
төсөл”
тус
бүрийг
хэрэгжүүлэхээр
харилцан
ойголцолын санамж бичгийг
байгуулсан. АХБ-наас уг
төслийн хүрээнд 1,5 сая
ам.долларын
техникийн
туслалцаа олгох асуудлаар
хоёр тал хамтран ажиллаж
гэрээг байгуулаад байна.
Төслүүдийг
цаашид
хэрэгжүүлэх, мөн зээлийн
хэлэлцээр байгуулах тухай
асуудлуудыг 2014 оны 09
дүгээр сард болсон МонголГерманы
ажлын
хэсгийн
уулзалтын
үеэр
2
тал
тохиролцож протколд гарын
үсэг 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
байна.

Шинээр хэрэгжих төслүүд
1. Дэлхийн банкны Эрчим хүчний төслийн нэмэлт санхүүжилтийн төсөл нь
2014-03-30 өдрөөр дуусгавар болсонтой холбогдуулан уг төслийн дахин “ЭБЦТС” ТӨХК,
“БНЗӨБЦТС” ТӨХК, “ДСЦТС” ХК-иуд дээр хэрэгжүүлэх тухай асуудлыг Дэлхийн банкинд
тавиад байгаа бөгөөд, Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас Дэлхийн банкинд одоогоор уг
төслийг дэмжиж ажиллахад татгалзах зүйлгүй тухай албан тоотыг хүргүүлсэн. Эрчим хүчний
яамнаас Эдийн засгийн хөгжлийн яаманд төсөл хэрэгжүүлэх аймгуудын зураг төсвийн
зардалд шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтийг тавьсан. Мөн Дэлхийн
банкны төлөөлөгчид 2014 оны 09 дүгээр сарын 1-7 өдрүүдэд Монгол улсад хүрэлцэн ирж
төсөл хэрэгжүүлэх аймгууд болон бусад холбогдох мэдээллүүдтэй танилцсан. Үүний дагуу уг
төслийг санхүүжүүлэх боломжтой тухайгаа Дэлхийн банкнаас мэдэгдсэн бөгөөд уг төслийг
хэрэгжүүлэх талаарх албан ёсны хүсэлтийг Сангийн сайдаас Дэлхийн банкинд хүргүүлэхээр
ажиллаж 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 асуудлуудыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 05-нд болсон Монгол-Германы
ажлын хэсгийн уулзалтын үеэр 2 тал ярилцан тохиролцож протокол зурсан. Үүний дагуу
ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкнаас дээрх төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой
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эсэх талаарх дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Олон Улсын зөвлөхийг сонгон шалгаруулахаар
тендерийг зохион байгуулж байгаа болно.
3. Монгол Улсын Засгийн газар, Эрчим хүчний яамнаас Азийн хөгжлийн
банктай “Сумдын нарны ДС төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр харилцан ойлголцлын санамж бичгийг
байгуулсан. АХБ-наас уг төслийн хүрээнд 1,5 сая ам.долларын техникийн туслалцаа олгох
асуудлаар хоёр тал хамтран ажиллаж гэрээг байгуулаад байна.
4. Монгол Улсын Засгийн газар, Эрчим хүчний яамнаас Азийн хөгжлийн
банктай “Дамжуулах, түгээх сүлжээний судалгааны төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр харилцан
ойлголцлын санамж бичгийг байгуулсан. АХБ-наас уг төслийн хүрээнд 2,0 сая ам.долларын
техникийн туслалцаа олгох асуудлаар хоёр тал хамтран ажиллаж гэрээг байгуулаад байна.
5. 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 шалгаруулахаар тендерийг зохион байгуулж 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. Сангийн яамнаас уг төсвийн саналыг хянан үзэж 1,929.0 сая төгрөгөөр баталсан.
Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийг УИХ дээр хэлэлцэгдэх үед Эрдэнэбүрэнгийн
УЦС-ийн төслийн нэгжийн зардал болох 500,0 сая төгрөгийг 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.
Сангийн яамнаас Улаанбаатар ТЭЦ-5 болон Азийн нэгдсэн сүлжээ ТЭЗҮ
судалгааны төслүүдийн төсөл хэрэгжих нэгжүүдийн урсгал зардлыг улсын төсвөөс олгох
боломжгүй, Эрчим хүчний яамнаас явуулсан саналаас хассан тухай мэдээллийг Дэд сайд,
ТНБД болон газрын дарга нарт танилцуулсан.
Мэдээллийн сан
Түлш, эрчим хүчний салбарт 1992 оноос хойш гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр
хэрэгжсэн болон одоо хэрэгжиж буй төслүүдийн мэдээлэл цуглуулах, архив шүүх зэргээр
судалгаа, мэдээлэл, тайланг нэгтгэн боловсруулж удирдлагуудад танилцуулсан. Мөн 1992
оноос хойш Эрчим хүчний салбарт гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжаар
хэрэгжсэн, хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний хэрэгжсэн төслүүдийн мэдээллийн санг
боловсруулж, танилцуулга бэлтгэн удирдлагуудад танилцуулсан.
Хөгжлийн банк, Засгийн газрын бондын хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүд:
Засгийн газрын 2013 оны 317 тоот тогтоолоор концессын гэрээгээр хэрэгжихээр
батлагдсан “Улаанбаатар дулааны цахилгаан станц 5” төсөлд оролцохоор шалгарсан
консорциумтай гэрээний хэлэлцээр хийх Эрчим хүчний яам болон Эдийн засгийн хөгжлийн
яамны хамтарсан ажлын хэсэгт СХОГ-аас төлөөлөл оролцуулан ажилласан. “Улаанбаатар
дулааны цахилгаан станц 5” төслийн шалгарсан оролцогч “International Power Plc, Sojitz
Corporation, Posco Energy, Newcom LLC” консорциумтай гэрээний хэлэлцээрийг амжилттай
хийж Засгийн газрыг төлөөлж Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Эрчим хүчний яам нь
түншлэлийн байгуулсан Монгол Улсад бүртгэлтэй “Фифт Комбайнд Хийт Энд Пауэр Плант”
ХХК-тай концессын ерөнхий гэрээг байгуулаад байна. Ажлын хэсэг нь эрчим хүч худалдах,
худалдан авах гэрээ, нүүрс нийлүүлэх гэрээ, ус ашиглах гэрээ, газар ашиглах гэрээ, EPC
гэрээ зэрэг дагалдах гэрээний хэлцлийг үргэлжлүүлэн хийх юм.
Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинэ бүтээн
байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд Эрчим хүчний салбарт 2013 онд эхлэн хийгдэж буй 10
төсөл, арга хэмжээ, 2014 онд эхлэн хийгдэж буй 8 төсөл, арга хэмжээ, Засгийн газрын 2014
оны 263 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3 төсөл, арга хэмжээ нийт 21 дэд бүтцийн төслүүдийн
бүтээн байгуулалтын ажлын хэрэгжилтийг зохион байгуулахад оролцон ажилласан. Мөн уг
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төслүүдийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналтыг тавих, 7 хоног тутмын тайланг хүлээн авч
танилцах, яам, төслийн нэгж, төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог хангах
зэргээр өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Засгийн газрын 2013 оны 142 дугаар тогтоол ёсоор “ДЦС-3” ТӨХК-д 50 мегаваттын
турбин суурилуулах төслийн үйл ажиллагааг Эрчим хүчний яам, Эдийн засгийн хөгжлийн
яам, Сангийн яам болон Монгол Улсын Хөгжлийн банкны хооронд байгуулсан “Төсөл
санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах гэрээ”-ний дагуу зохион байгуулахад мэргэшлийн
дэмжлэг үзүүлж, Хөгжлийн банкинд шаардлагатай материалыг хуулийн дагуу бүрдүүлэн
уламжилж, төслийг санхүүжүүлж ажилласан ба уг төслийн ажил бүрэн дуусч хүлээлгэн өгсөн.
Уг төслийн үйл ажиллагааны тайланг долоо хоног тутам авч танилцан гэрээний хэрэгжилтийг
хангуулан шаардлага хангасан тайланг Хөгжлийн банкинд уламжлан ажиллаа. Төслийн үе
шатны ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянах, баталгаажуулах, шаардлагатай санхүүгийн
баримтуудыг бүрдүүлэх, Хөгжлийн банкинд уламжлах, Хөгжлийн банкны санхүүгийн болон
техникийн ажилтнуудтай хамтран “ДЦС-3” ТӨХК-д төслийн ажилтай газар дээр нь танилцах
зэрэг хяналтын ажлыг зохион байгуулж, үе шатны санхүүжилтийг гэрээний дагуу цаг тухайд
нь олгуулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан.
Засгийн газрын 2013 оны 80 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан “Тавантолгойн
цахилгаан станц” төслийн нэгжийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, Эрчим
хүчний яам, Хөгжлийн банк болон бусад төрийн байгууллагуудтай үйл ажиллагааг нь
уялдуулах зэргээр төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хяналт тавин ажиллаж
байна. “Тавантолгойн цахилгаан станц” төслийн нэгжийн дотоодын болон гадаадын зөвлөх
компанитай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, үе шатны санхүүжилтийн хүсэлт,
дагалдах материалыг хянах, баталгаажуулах зэрэг ажлыг зохион байгуулж Хөгжлийн
банкинд үе шатны санхүүжилтийг гэрээний дагуу цаг тухайд нь олгуулах ажлыг зохион
байгуулж байна.
Мөн Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 75,9 сая ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр
БНХАУ-ын СМЕС компани нь Амгалан дулааны станцыг барьж байгаа бөгөөд 2015 онд
багтаан барилга угсралтын ажлыг дуусгахаар ажиллаж байна. Барилга угсралтын ажил 90
орчим хувьтай хэрэгжиж байна.
Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор Эрчим хүчний салбарт концессын
гэрээгээр хэрэгжихээр “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д багтсан төслүүдээс 5
төслийг Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас сонгон шалгаруулалт зарласан. Эрчим хүчний
салбарт концессын гэрээгээр хэрэгжих төслүүдийг сонгон шалгаруулах, гэрээний хэлцэл
хийх үүрэг бүхий Эрчим хүчний сайд болон Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын хамтарсан
тушаалаар баталсан ажлын хэсэгт СХОГ-аас төлөөлөл ажиллаж сонгон шалгаруулалтыг
явуулж гэрээний хэлэлцээрт шалгарсан аж, ахуйн нэгж, компаниудтай концессын ерөнхий
гэрээний хэлэлцээр хийх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
Засгийн газрын 2013 оны 375 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан “Эгийн голын усан
цахилгаан станц” төслийн үйл ажиллагааг Эрчим хүчний яам, Эдийн засгийн хөгжлийн яам
болон Хөгжлийн банкны хооронд байгуулсан “Төсөл санхүүжүүлэх, зээлийн эргэн төлөлтийг
зохицуулах гэрээ”-ний дагуу мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, ЭХЯ, Хөгжлийн банк болон бусад
төрийн байгууллагуудтай үйл ажиллагааг нь уялдуулахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллаа.
Эрчим хүчний салбарт концессын гэрээгээр хэрэгжихээр Засгийн газрын 2013 оны 317
дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д
2014-2016 онуудад Эрчим хүчний чиглэлээр хэрэгжих нийт 12 төсөл, арга хэмжээний
мэдээллийн санг электрон хэлбэрээр үүсгэсэн ба тусгайлсан хавтас нээж файл үүсгээд
байна. Мөн “Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл”-ийн хүрээнд болон Засгийн газрын үнэт цаас
арилжаалж төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс санхүүжиж буй “Тавантолгойн цахилгаан станц” төсөл,
“Эгийн голын усан цахилгаан станц” төсөл, “Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд
хэрэгжиж буй “Дэд бүтэц-Эрчим хүч” төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, “ДЦС-3” төсөл хэрэгжүүлэх
нэгж зэрэг төслүүдтэй холбогдох тушаал, шийдвэр, гэрээ, санхүүжилтийн материал зэргийг
электрон файл болон хавтас үүсгэн төрөлжүүлсэн.
Зургаа. Гадаад хамтын ажиллагааны талаар
Америкийн Нэгдсэн Улс
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Эрчим хүчний сайд М.Сономпилийн 2014 оны 3 дугаар сарын 3-7-ны өдрүүдэд АНУын Калифорни мужид Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, сэргээгдэх эрчим хүчний
бодлого, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар санал солилцсон албан айлчлалыг
зохион байгуулав. Айлчлалын хүрээнд төлөөлөгчид АНУ-ын Калифорни мужийн Эрчим
хүчний комисст зочлон сэргээгдэх эрчим хүчний талаар дугуй ширээний уулзалт хийж,
Монгол Улс, Калифорни мужийн эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, сэргээгдэх эрчим
хүчний бодлого, хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд, төслүүдийн талаар мэдээлэл солилцож,
хамтын ажиллагааны боломжийн талаар ярилцлаа. Түүнчлэн манай төлөөлөгчид эрчим хүч
нийлүүлэгч нийтийн үйлчилгээний Пасифик газ, электрик компани (Pacific Gas and Electric),
сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт тэргүүлэгч Брайт Соурс Энержи (Bright Source Energy)
компани болон Hoover Dam УЦС-ын үйл ажиллагаатай танилцав.
Мөн АНУ-д 2014 оны 06 дугаар сарын 03-04-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан
“Бүгдэд хүртээмжтэй эрчим хүч” НҮБ-аас зохион байгуулж буй олон улсын хуралд тус яамны
СБТГ-ын дарга П.Товуудоржийг оролцуулав.
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
Эрчим хүчний сайд М.Сономпилийн 2014 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр Өвөр
Монголын Эрчим хүчний барилга угсралтын компанитай хийсэн уулзалтыг зохион байгуулав.
Мөн Эрчим хүчний сайд М.Сономпилийн БНХАУ-д хийх албан айлчлалын бэлтгэл
ажлыг хангуулах, БНХАУ-ын талтай яриа хэлэлцээний сэдвийг тохирох зэрэг асуудлаар
Эрчим хүчний дэд сайд Д.Доржпүрэвээр ахлуулсан ажлын хэсгийг БНХАУ-ын Бээжин, Хөх
хотуудад томилон ажиллуулав. Үүний дагуу Эрчим хүчний сайд М.Сономпил 2014 оны 05
дугаар сарын 24-26 өдрүүдэд БНХАУ-д албан ёсны айлчлалыг хйисэн. Төлөөлөгчдийн
бүрэлдэхүүнд Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга С.Отгонбаяр, Эрчим хүчний яамны
Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга П.Товуудорж, Эрчим хүчний хөгжлийн
төвийн гүйцэтгэх захирал Я.Пүрэвжав, Тавантолгойн ДЦС-ийн төслийн удирдагч
М.Энхсайхан нарын зэрэг салбарын удирдах ажилтнууд үйлдвэр, компани, төслийн нэгжийн
удирдлагууд орж ажилласан.Айлчлалын үеэр Эрчим хүчний сайд М.Сономпил БНХАУ-ын
Хөгжил шинэтгэлийн хорооны дэд дарга, Эрчим хүчний удирдах газрын дарга Ву
Шиншионтой уулзаж, хоёр талын хамтын ажиллагааны талаар ярилцаж, санал бодлоо
солилцлоо. Уулзалт ярилцлагын үеэр хөндсөн асуудлаар Монгол Улсын Эрчим хүчний яам,
БНХАУ-ын Эрчим хүчний удирдах газрын хооронд хамтран ажиллах Санамж бичигт хоёр тал
гарын үсэг зурлаа. Уг Санамж бичигт хоёр улсын Стратегийн түншлэлийн хүрээнд эрчим
хүчний хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, Монгол Улсад шинээр баригдах дулааны цахилгаан
станц, усан цахилгаан станц гэх мэт томоохон бүтээн байгуулалтад оролцох, БНХАУ-ын
хөрөнгө оруулагчдад хуулийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах зэрэг асуудлуудыг
тусгасан болно. Уулзалтын үеэр хоёр яамны байнгын ажиллагаатай хамтарсан ажлын хэсэг
байгуулах тухай Монголын талын саналыг Хятадын тал бүрэн дэмжиж хамтарч ажиллахад
бэлэн гэдгээ мэдэгдэв.
Мөн Эрчим хүчний сайд М.Сономпил БНХАУ-д хийсэн ажлын айлчлалынхаа хүрээнд
БНХАУ-ын Үндэсний цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани болох “Стэйт Грийд”
корпорацийн ерөнхий захирал Шүй Ейнбао тэргүүтэй удирдлагуудтай нь уулзаж ярилцлаа.
Уулзалтын үеэр олон жилийн турш яригдсан боловч ажил хэрэг болж чадаагүй ШивээОвоогийн нүүрсний уурхайг түшиглэн барих 4800 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станцыг
барих асуудлыг хөндөн ярилцсан юм. Эрчим хүчний сайд М.Сономпил энэ төслийг дахин
харж үзэж, тус улстай эрчим хүчний салбарт шинэ шатанд хамтран ажиллах хүсэлтэй
байгаагаа илэрхийллээ. Хятадын тал энэ төслийг урагшлуулахын тулд хоёр улсын Засгийн
газрын дэмжлэг чухал гээд цахилгаан станцын ТЭЗҮ-ииг дахин боловсруулах шаардлагатай
бөгөөд “Шивээ-Овоо”-ийн цахилгаан станцыг барих “Санамж бичиг”-ийг хоёр тал дахин
байгуулах хэрэгтэй гэсэн саналтай байгаагаа хэлсэн.
Эрчим хүчний сайд М.Сономпил БНХАУ-ын “Power China” компанид зочилж, тус
компанийн дэд Ерөнхийлөгч Сан Хоншуйтэй уулзаж ярилцав. “Power China” компани нь
Монгол Улсын “Цэцэнс майнин энержи” компанитай хамтран Монгол Улсын Төв аймаг дахь
Бөөрөлжүүтийн нүүрсний ордыг түшиглэн 600 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц
барихаар яриа хэлэлцээр явуулж байгаа юм. Уулзалтын үеэр энэ ордыг түшиглэн барих 600
МВт-ын хүчин чадалтай ДЦС барихад хөрөнгө оруулах Санамж бичигт Хятадын талаас
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“Power China” компанийн гадаад хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн охин компани болох
“Синхохудро ресоурес лимитед” компани, Монголын талаас “Цэцэнс майнин энержи”
компанийн удирдлагууд гарын үсэг зурлаа.
Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах санамж бичгийн дагуу хоёр Улсын
хоорондын эрчим хүчний салбарын Анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг Бээжин хотноо 2014 оны
10 дугаар сарын 23-ны өдөр хуралдуулав. Хурлаар хэлэлцэж тохирсон асуудлаар талууд
протокол үйлдэж талуудын дарга нар гарын үсэг зурж баталгаажуулав. Хурлаар эрчим
хүчний салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд экспертийн ажлын хэсгийг байгуулан
хамтран ажиллаж төсөл хөтөлбөрүүдийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг
боловсруулахаар тохирсон.
Эрчим хүчний салбарын Анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтын үеэр тохиролцсон
асуудлуудыг Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболдын 2014 оны 10 дугаар сарын 30-нд БНХАУд хийсэн албан айлчлалын яриа хэлэлцээрийн сэдэвт мөн тусгуулан ажилласан.
Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Жэжү хотноо 2014 оны 02 дугаар сарын19-21-ны
өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Азийн салхины эрчим хүч 2014” хуралд тус яамны
Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга М.Ангараг, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн
дарга Ц.Мөнхбаяр нарыг оролцуулах арга хэмжээ авсан.
Мөн Эрчим хүчний сайд М.Сономпилийн БНСУ-ын “КЕПКО” компанитай хийсэн
уулзалтыг зохион байгуулав.
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт 2014 оны 06 дугаар
сарын 30-наас 07 дугаар сарын 01-ны өдрүүдэд БНСУ-д болсон Ази номхон далайн Эрчим
хүчний аюулгүй байдлыг хангах форумд оролцох ажлыг зохион байгуулав.
БНСУ-ын Элчин сайдын яамтай хамтран Монгол, БНСУ-ын Эрчим хүчний салбарын
хөрөнгө оруулагчдын чуулганыг 2014 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Туушин зочид
буудалд зохион байгуулав. Чуулганыг нээж Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт үг
хэлэв.
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт, “Цахилгаан
дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер
Ц.Жаргалсайхан, “Сименс” ХК-ын дэд бүтэц, автоматжуулалтын салбарын дэд ерөнхийлөгч
Роберт Деманн, тус компанийн “Эрчим хүчний автоматжуулалт” ХК-ны захирал ноён Зенг
Фенг нарын Эрчим хүчний сүлжээн дэх алдагдлыг бууруулах, дамжуулах ажиллагааны үр
ашгийг өсгөх, эрчим хүчний тоноглолуудын ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх харилцан
ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.
ХБНГУ-ын Берлин хотноо 2014 оны 05 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион
байгуулагдсан Эрчим хүчний аюулгүй байдал хурал, семинарт Эрчим хүчний дэд сайд
Д.Доржпүрэв, сайдын зөвлөх Д.Баярхүү, Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга М.Ангараг
нарыг оролцуулах ажлыг зохион байгуулсан.
ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны төлөөлөгчид Төрийн нарийн бичгийн
дарга Д.Дэлгэрцогт болон тус яамны төлөөлөгчидтэй Эрчим хүчний салбартхэрэгжүүлж буй
төсөл, хөтөлбөрүүдийн талаар хийсэн уулзалтыг зохион байгуулсан.
Улаанбаатар хотноо 2014 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр болсон эдийн засгийн
хэлэлцээр Эрчим хүчний хамтын ажиллагааны саналуудын талаар танилцуулга бэлтгэж
оролцов. 3 төслийн санал тавьснаас 2 нь хэрэгжихээр болоод байна.
Монгол, Германы эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 5 дугаар хурал ХБНГУ-ын
Берлин хотноо 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдав. Хурлыг ГХЯ-тай
хамтран зохион байгуулав. Хуралд Монголын талын ахлагчаар Дэд сайд Д.Доржпүрэв
оролцов.
Оросын Холбооны Улс
Эрчим хүчний сайд М.Сономпил ОХУ-аас Монгол Улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт
Элчин сайд Азизов Искандер Кубарович болон зөвлөх Дагбаин Балта Балданович нарыг
2014 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр хүлээн авч уулзсан уулзалтыг зохион байгуулав.
Мөн Монгол-Оросын “Бүс нутаг, хил орчимын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл”-д Эрчим хүчний яамны зүгээс санал өгч ажилласан.
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Тус улсын Эрчим хүчний яаманд “Эрчим хүчний замын зураглал”-ыг хэрэгжүүлэх
ажлын хэсэг байгуулах саналаа албан тоотоор хүргүүлсэн. Нөгөө талаас хараахан санал
ирүүлүүлээгүй байна.
Япон Улс
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт 2014 оны 01 дүгээр
сарын 27-30-ны өдрүүдэд Япон улсад зохион байгуулагдсан Азийн Супер сүлжээ, Гобитек
Олон улсын хуралд оролцох ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Япон улсын Токио хотод 2014
оны 02 дугаар сарын 25-28-ны өдрүүдэд болсон “Азийн ухаалаг сүлжээ” ОУ-ын үзэсгэлэнд
Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга М.Ангараг, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн
дарга Ц.Мөнхбаяр нарыг оролцуулах арга хэмжээг авсан.
Японы Токио хотноо болсон “Smart energy week” үзэсгэлэн нь Ази болон Европ,
Америкийн дийлэнх Сэргээгдэх эрчим хүчний технологийн 1500 гаруй үйлдвэрлэгч,
нийлүүлэгч болон инженерийн компаниудын төлөөллүүд оролцож нийт 80,000 гаруй хүн
оролцсон байна. Энэ үеэр нийт 8 төрлийн үзэсгэлэн болж үүнд Эрчим хүчний ухаалаг
сүлжээ, Цэнэг хураагуур, Нарны эрчим хүчний зайн хураагуур, Салхины турбин ба салхин
сэнс, Гидроген буюу ус төрөгч, Ухаалаг барилга, Орчин үеийн технологи зэрэг үзэсгэлэн
болсон.
Үзэсгэлэнгийн үеэр Эрчим корпорацийн захирал Б.Амарсанаа нарны эрчим хүчний
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагатай хамтран ажиллах боломжийн талаар
ярилцаж санал солилцож, мөн Эрчим хүчний төв нь “Energy Mongolia 2014”-ийн талаар
мэдээлэл хийж оролцсон болно.
Япон улсын Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн яамтай хамтран “Эрчим хүчний
гүйцэтгэлийг сайжруулах хамтын ажиллагаа”-ны “Эрчим хүчний салбар” хуралдааныг
Улаанбаатар хотноо 2014 оны 10 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Салбар
хуралдааны эхний 2 өдрийн хуралдаан “ДЦС-4” ТӨХК-ийг түшиглэн явуулсан бол 3 дахь
өдрийн хуралдаан “Блью скай” зочид буудалд боллоо. Энэ хурлаар эрчим хүчний үр ашгийг
хэрхэн дээшлүүлэх тухай болон түгээх, дамжуулах сүлжээ ба эх үүсвэрүүд тус бүр дээр авч
үзэж ярилцав. Хуралд АНУ, Англи, Вьетнам, Япон улсын төр-хувийн хэвшлийн болон олон
улсын байгууллагын төлөөлөл оролцов.
Тажикстан улс
Тажикстан Улсын Душанбе хотноо Европийн аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны
байгууллага /OSCE/, Тажикстан Улсын Эрчим хүч, Усны яамтай хамтран зохион байгуулсан
“Best practices in Energy Cooperation” сэдэвт Төв Азийн улс орнуудын олон улсын хуралд тус
яамны төлөөллийг оролцуулав.Тус хуралд Афганистан, Казакстан, Кыргизстан,
Туркменистан, Үзбекстан, Пакистан зэрэг Төв Азийн улс орнуудын төлөөлөгчид оролцон бүс
нутгийн эрчим хүчний хамтын ажиллагаа, эрчим хүчний үйлдвэрлэлт, дамжуулалт,
хэрэглээний тогтвортой найдвартай үйл ажиллагааг дэмжих, улс орнуудын эрчим хүчний
салбарт олсон амжилт, үр дүнгээс танилцуулж хэлэлцүүлэв. Хурлын үеэр Монгол Улсын
эрчим хүчний өнөөгийн байдал, цаашдын арга хэмжээний талаар илтгэл хэлэлцүүлэн
оролцов.
Олон улсын байгууллагын хүрээнд
CAREC:
Киргизийн Бүгд Найрамдах Улсын Бишкек хотноо 2014 оны 04 дүгээр сарын 02-03-ны
өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Төв азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
хөтөлбөрийн Эрчим хүчний зохицуулах хорооны XVII уулзалт”-д Эрчим хүчний яамны
төлөөлөгчидийн оролцоог хангаж ажилласан.
Филиппин Улсын Манила хотноо болсон Төв Азийн эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны байгууллагын /CAREC/ гишүүн орнуудын Ахлах албан тушаалтнуудын ээлжит
хуралд тус яамны төлөөллийг оролцуулав.
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХАРТИ:
Зүүн хойд Ази дахь сэргээгдэх Эрчим хүчний хөгжил, “ГОВЬТЭК” болон “АЗИЙН
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУПЕР СҮЛЖЭЭ” форумыг амжилттай зохион байгуулж гүйцэтгэлээ.
Форумын нээлтэд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, Эрчим хүчний сайд
М.Сономпил, Эрчим хүчний Хартийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Урбан Руснак нар
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оролцож үг хэлсэн бөгөөд холбогдох судалгаа шинжилгээний байгууллагуудын төлөөлөл ирж
илтгэл тавьсан. Тус форумд 20 гаруй орны 60 гаруй төлөөлөгчид оролцсон.
“Зүүн Хойд Азийн Эрчим Хүчний Аюулгүй Байдал” Олон улсын эрдэм шинжилгээний
хурлыг Батлан хамгаалах яам, Эрчим хүчний яам, Батлан хамгаалахын эрдэм
шинжилгээний хүрээлэн хамтран 2014 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулав.
Хоёр дахь удаагийн Азийн салхины ассоциацийн олон улсын хурал нь AWEA буюу
АСЭХА байгууллагыг шинээр байгуулсан нь онцлогтой болсон юм. Анхны гишүүдээр Хятад,
Япон, Солонгос, Шри Ланк ба Монгол Улс нэгдэж цаашид бусад улс орон элсэхээр саналаа
бэлдэж хүргүүлсэн байна. Энэ байгууллагад Монголын Салхин эрчим хүчний ассоциацийг
төлөөлж Р.Бадамдамдин, Эрчим хүчний ассоциацийг төлөөлж Ц.Сүхбаатар нар оролцож
гишүүнээр элсэж дараагийн хурлыг Монгол Улсад, “Energy Mongolia 2014”-ийн үеэр хийхээр
тохиролцож төлөвлөгөөнд оруулсан болно. Энэхүү хурлын үеэр Монгол, Иран, Швед, Дани,
Япон, Герман улсуудын төлөөлөгчид оролцсоноос гадна EWEA, GWEA, RENAC, UK
Investment зэрэг олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид оролцсон болно.Хурлын үеэр
Монголын сэргэгдэх эрчим хүч, салхины эрчим хүчний тухай танилцуулж, хэвлэл мэдээллээр
Азийн Супер Сүлжээ сэдвээр ярилцлага өгч мөн “Energy Mongolia 2014” талаар нийтэд
танилцуулж тусад нь самбар гаргаж үзэсгэлэнгийн талаар мэдээлэл тараасан болно.
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт Бүгд Найрамдах Казакстан
Улсын Астана хотноо болсон Эрчим хүчний Хартын байгууллагын 25 дугаар чуулга
уулзалтад оролцов. Тус хуралд БНКУ-ын Ерөнхий сайд оролцож үг хэлсэн. Хуралд
оролцогчид Астанагын тунхаглалыг баталж, Эрчим хүчний Хартын байгууллагыг Олон Улсын
Эрчим хүчний Хартын байгууллага болгон өргөжүүлэхээр шийдвэрлэж, 2015 оны хавар
Голландын Хагу хотноо гарын үсэг зурж, баталгаажуулахаар болсон.
Хурлын үеэр Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт Эрчим
хүчний хартын байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Урбан Руснак, олон улсын
хурлыг зохион байгуулагч болох Казакстан улсын Эрчим хүчний дэд сайд
Узакбай Карабалин, хурлын дэд тэргүүн”Казэнержи”-гийн дэд Ерөнхийлөгч Тимур Кулибаев
нартай ажил хэргийн уулзалт хийв.
Долоо. Бусад ажлын талаар:
Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын төслийг
боловсруулан батлуулж, Засгийн газрын хуралдаанд холбогдох асуудлуудыг танилцуулан
ажиллаж байна. 2014 онд СХОГ-т бусад холбогдох байгууллагуудаас нийтдээ 1338 албан
бичиг ирсэн бөгөөд тус газраас бусад холбогдох байгууллагуудад 1074 албан бичгийг
төлөвлөн явуулсан байна. Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэст бусад холбогдох
байгууллагуудаас нийтдээ 256 орчим албан бичиг ирсэн бөгөөд тус хэлтсээс бусад
холбогдох байгууллагуудад 1047 албан бичгийг төлөвлөн хүргүүлсэн байна.
Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон Монгол улсыг хөгжүүлэх
2014 оны үндсэн чиглэлийн биелэлт, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын үйл ажиллагааны
2014 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг 2014 оны эцсийн байдлаар тус тус гаргаж ХШҮДАГ-т
хүргүүлсэн.
Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын газар:
Тус газраас эрчим хүчний салбарын бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл, хамтын
ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ
өгөх, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулахад чиглэсэн дотоод хяналт шалгалт, аудитыг
хэрэгжүүлэх, статистик мэдээллийн сан бүрдүүлэх, удирдлагыг мэдээ, мэдээллээр хангах,
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх гол зорилгыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2014 онд дараах ажлыг хийж
гүйцэтгэв.
НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:
Хяналт-шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах үйл явц нь Монгол
Улсын Засгийн газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 322 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээний нийтлэг журам”-ын хүрээнд
хийгддэг. 2014 онд тус газраас хийсэн гол гол хяналт-шинжилгээний ажлуудыг багцалбал:
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1.

Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод тусгагдсан
эрчим хүчний салбарын чиг үүрэгт хамаарах зорилтын хэрэгжилтийн 2013 оны тайлан,
статистик тоо, мэдээллийг боловсруулж, удирдлагад танилцуулан 2014 оны 01 дүгээр
сарын 27-ний өдрийн 3/261 тоот албан бичгээр ЭЗХЯ-нд хүргүүлсэн.

2.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрчим
хүчний салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хяналтшинжилгээ:
 Хөтөлбөрийн
2013
оны
жилийн
эцсийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж үнэлгээ
өгөв.
Хяналт-шинжилгээний
дүнг
сайдын
зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 22-ны
өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, тайланг 2014
оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн а/236 тоот
албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлэв. Хөтөлбөрийн
хэрэгжилт 2013 онд 26,9 хувьтай үнэлэгдэв.
 Хөтөлбөрийн 2014 оны эхний хагас жилийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, тайлан
дүгнэлтийг удирдлагад танилцуулан 2014 оны 7
дугаар сарын 10-ны өдрийн а/2595 тоот албан
бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлэв. 2012-2016 онд
хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт
2014 оны эхний хагас жилд 44,2 хувьтай байв.

2014 онд нийт
8
чиглэлээр
20
удаагийн
хяналтшинжилгээний
ажил
хийгдэж,
тайлан
дүгнэлт,
зөвлөмж
боловсрогдсон.

2014 онд хийгдсэн
нийт
20
хяналтшинжилгээний
ажлаас
Засгийн газрын 2013 оны
322 дугаар
тогтоолын
дагуу 9 удаагийн хяналтшинжилгээний
ажлыг
хийж
тайланг
ЗГХЭГ,
ЭЗХЯ, ҮАБЗ-ийн Ажлын
алба
зэрэг
холбогдох
дээд
байгууллагад
хүргүүлэв.

3.
Монгол Улсын эдийн
засаг,
нийгмийг
хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлд эрчим хүчний
салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний
хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ:
 УИХ-ын 2012 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлийн жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналтшинжилгээ хийж, сайдын зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр
сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, тайланг
2014.01.24-ний өдрийн а/242 тоот албан бичгээр Эдийн
засгийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэв. Үндсэн чиглэлийн
биелэлт 2013 онд 81,2 хувьтай үнэлэгдэв.

 УИХ-ын 2013 оны 39 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлийн эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, тайлан
дүгнэлтийг удирдлагад танилцуулан 2014 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн а/2582
тоот албан бичгээр ЭЗХЯ-нд хүргүүлэв. 2014 оны үндсэн чиглэл эхний хагас жилийн
байдлаар 62,5 хувьтай үнэлэгдэв.
4.

Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж байгаа Үндэсний хөтөлбөр, төслүүдийн хяналтшинжилгээ:


“Сэргээгдэх эрчим хүч”, “Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем”, “Өмнөд
говийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлт, гадаадын зээл,
тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн 2013 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг
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гаргаж, тайланг удирдлагад танилцуулан 2014 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн
а/912 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлэв.


5.

6.

Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 31 дүгээр тушаалаар
салбарт хэрэгжиж буй холбогдох төслүүдэд ХШҮ хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг
байгуулагдав. Тус ажлын хүрээнд “ДЦС-3 ТӨХК-ийн 50 МВт-ын өргөтгөл” болон “Дэд
бүтэц” төслүүдийн ажлыг газар дээр нь ажиллаж графикийн гүйцэтгэлийг хянаж,
хийж байгаа ажилтай нь газар дээр нь үзэж танилцсан. Төслүүдийн явцад хийсэн
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг боловсруулан удирдлагуудад танилцуулав.
Тайлан дүгнэлтийг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүдэд хүргүүлж, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж
ажиллах чиглэл өгсөн.

Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтийн хяналт-шинжилгээ:


Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, УИХ-ын тогтоол, ЗГ-ын шийдвэрийн 2013
оны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийв. Дүгнэлтийг 2014 оны 01 дүгээр сарын 14ний өдөр ТНБД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 2014 оны 01 дүгээр сарын 20-ны
өдрийн в/197 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлэв. Эрчим хүчний яамны хяналтад байгаа
холбогдох эрх зүйн актын 2013 оны хэрэгжилт 83,9 хувьтай үнэлэгдэв.



Холбогдох эрх зүйн актын 2014 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналтшинжилгээ хийж, тайлан дүгнэлтийг удирдлагад танилцуулан 2014 оны 07 дугаар
сарын 10-ны өдрийн в/2602 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 2014 оны эхний
хагас жилд 84,5 хувьтай үнэлэгдэв.

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа:
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 266 дугаар захирамжаар батлагдсан
“Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээлээр хангах журам”-д заасан эрчим
хүчний салбарын мэдээ мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, удирдлагад танилцуулан
улирал бүр тогтоосон хугацаанд нь ҮАБЗ-ийн Ажлын албанд хүргүүлж хэвшив. 2014
онд 4 удаагийн мэдээллийг тоот албан бичгээр болон цахим хэлбэрээр /CD дээр
хуулбарлан/ хүргүүлэв.

7.

Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ:
 Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны
байгууллагын хяналт-шинжилгээний нийтлэг журам”-д заасны дагуу Эрчим хүчний
яамны 2013 оны үйл ажиллагааны тайланг дараах төрлөөр тус тус гаргав:
а/ ЭХЯ-ны 2013 оны үйл ажиллагаанд хийсэн ХШҮ-ний тайлан;
б/ Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай 2013 онд байгуулсан
үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн ХШҮ-ний тайлан;
в/ ЭХЯ-ны дотоод бүтцийн нэгж /газар/-үүдийн 2013 оны жилийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн ХШҮ-ний тайлан;
г/ ЭХЯ-ны Засаглалын болон эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн 2013 оны
гүйцэтгэл;
д/ ЭХЯ-ны 2013 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний үзүүлэлтүүдийн биелэлт.
Тайланг удирдлагад танилцуулан 2014 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн в/962 тоот
албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлэв. Эрчим хүчний яамны 2013 оны үйл ажиллагааны үр
дүнгийн биелэлт 91.4 хувьтай үнэлэгдлээ.
 Эрчим хүчний яамны дотоод бүтцийн нэгжүүдийн 2013 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт, 2014 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн
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биелэлтэд ХШҮ хийгдсэн. ХШҮ-ний ажлын дүнг ТНБД-ын зөвлөлийн хуралд
танилцуулж, зөвлөмж дүгнэлтийг газрын дарга нарт хүргэв.
 Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлцэл, санамж
бичгүүд тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдалд 2013 оны жилийн эцэс болон 2014 оны
эхний хагас жилээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайлан дүгнэлтийг удирдлагад
танилцуулж ажиллалаа.
8.

Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын хүрээнд хийгдсэн хяналт-шинжилгээ:

Газрын 2014 оны
жилийн
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөнд тусгагдсан
болон
яамны
удирдлагаас өгсөн үүрэг,
даалгаврын хүрээнд 11
хяналт-шинжилгээний
ажлыг гүйцэтгэж, Сайд,
Дэд
сайд,
Төрийн
нарийн бичгийн даргад
тус тус танилцуулав.

 Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын
хэрэгжилтэд 2014 эхний хагас жилийн байдлаар хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж Сайд, Төрийн нарийн бичгийн
даргад тус тус тайлагнав.
 Эрчим хүчний яамны 7 хоног бүрийн Даваа
гарагийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг
даалгаврын 2014 оны эхний хагас жилийн биелэлтэд
хяналт-шинжилгээ хийж, тайланг яамны удирдлагуудад
танилцууллаа.
 2014 оны эхний хагас жилд Сайдын зөвлөлийн
хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудлын
хэрэгжилт, үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналтшинжилгээ хийж, удирдлагад танилцуулсан.

 2013.12.01-ээс 2014.03.01-нийг хүртэлх хугацаанд
Эрчим хүчний яамны албан хаагчдын ажлын цагийн
бүртгэлд хяналт-шинжилгээ хийж удирдлагуудад танилцуулсан.
 2013 онд ЭХЯ-ны албан хаагчдын гадаад томилолтоор ажилласан байдалд хяналтшинжилгээ хийж удирдлагуудад танилцуулсан.
 Яамны албан бичиг, өргөдөл гомдлын 2013 оны шийдвэрлэлтийн байдалд хяналтшинжилгээ хийж, удирдлагад танилцуулсан.
 Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар 2013 онд байгуулагдсан ажлын
хэсгүүдийн ажлын явцад 2014 оны 02 дугаар сард ХШҮ хийж, тайланг удирдлагад
танилцуулсан.

ХОЁР. ДОТООД АУДИТЫН ХҮРЭЭНД:
1.

“Эрчим корпораци” /Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн/ ТӨҮГазрын 2013 оны
санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн дотоод аудит явуулав. Аудитын тайланг Сайд,
Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулж, холбогдох зөвлөмжийг хүргүүлсэн.

2.

“Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй
болгох, төрийн албан хаагчдын ажлын чиг үүргийн давхардлыг арилгах, зардал
бууруулахад чиглэсэн дүгнэлт гаргах зорилгоор дотоод аудит хийв. Тайлан дүгнэлтийг
гаргаж яамны удирдлагад танилцуулсан. Аудитын зөвлөмжийн дагуу тус төвийн дүрэм
болон бүтцэд өөрчлөлт орсон.
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3.

“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн 2012-2014 оны хөрөнгө оруулалт,
их засварын ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, санхүүгийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын
хэрэгжилтийн байдалд санхүүгийн дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэв. Аудитын тайлан
дүгнэлтийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх
аудитын хороогоор хэлэлцэн шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж
байна.
Эрчим
хүчний
салбарын
Төрийн
4.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын
өмчит
хуулийн
хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн болон орон
этгээдийн 70 гаруй
нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч
давамгайлсан хуулийн этгээдийн 2013 оны жилийн
санхүүгийн
ажилтан
эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд хйисэн аудитын дүн,
нарыг
хамруулсан
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2014 оны жилийн эцсийн
сургалт
семинарыг
санхүүгийн тайланд тусгасан эсэх талаарх ажлын
зохион байгуулав.
гүйцэтгэлийг нийт 24 байгууллагаас авч, түүнийг тулган
шалгав.
5.
Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ-ын
санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, станцын одоогийн үйл
ажиллагаа, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрийн менежментийн байдалд дүн шинжилгээ
хийхээр дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэв. Аудитын тайланг яамны удирдлагад
танилцуулан, улмаар дүгнэлт зөвлөмжийг Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын дарга Ж.Санжжав,
“Сэлэнгэ энерго” үйлдвэрийн газарт тус тус хүргүүллээ.

6.

Эрчим хүчний салбарын нормативын сангийн үйл
ажиллагаанд шалгалтыг хийв. “Эрчим хүчний хөгжлийн
төв”, “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГуудын хамрагдсан уг шалгалтын ажлын дүнг
удирдлагад танилцуулж, гарсан зөвлөмжийг хүргүүлж
ажиллав.

ГУРАВ. СТАТИСТИК
ТЕХНОЛОГИЙН ХҮРЭЭНД:
1.

МЭДЭЭ,

МЭДЭЭЛЛИЙН

Эрчим
хүчний
салбарын
борлуулалтын
болон
үйлдвэрлэлтийн мэдээг сар бүрийн эхний 5 хоногт
багтаан салбарын үйлдвэр, компаниудаас авч нэгтгэн
боловсруулж,
Үндэсний
статистикийн
хороонд
хүргүүлэв. 2014 онд нийт 12 удаагийн мэдээг хүргүүлэв.
 Эхний 11 сарын байдлаар борлуулалтын орлогын
төлөвлөгөө 446,7 тэрбум төгрөг байснаас нийт 465,7
тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж, гүйцэтгэл 104,25
хувьтай
байна.
Өнгөрсөн
оны
мөн
үетэй
харьцуулахад борлуулалт 21,4 хувиар өссөн байна.
2014 оны 01 дүгээр сард хамгийн их буюу 51,4
тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн бол 07 дугаар
сард хамгийн бага буюу 33,3 тэрбум төгрөгийн
борлуулалт хийсэн дүнтэй байна.
 2014 оны эхний 11 сарын байдлаар эрчим хүчний
салбарын цахилгаан үйлдвэрлэлтийн төлөвлөгөө
4,040,524.62 м.квтц байснаас нийт 4,132,312.12
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2014 оны эхний 11
сард 465,7 тэрбум төгрөгийн
цахилгаан, дулааны эрчим
хүч борлуулсан нь өнгөрсөн
оны мөн үетэй харьцуулахад
21,4 хувиар өссөн байна.
2014 оны эхний 11
сард
нийт
4,132,312,12
м.квтц
цахилгаан
үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны
мөн үетэй харьцуулахад 7,5
хувиар өссөн байна. Харин
дулаан үйлдвэрлэлт эхний 11
сарын байдлаар 6,023,826,94
Гкал байж, өнгөрсөн оны мөн
үеэс 1,13%-иар өссөн байна.

м.квтц үйлвэрлэлт хийж гүйцэтгэл 102,27%-тай байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийн
гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 291,039.39 м.квтц-аар илүү буюу 7,5%-аар өссөн
үзүүлэлттэй байна.
 Зөвхөн 4 болон 6 дугаар саруудад цахилгаан үйдвэрлэлт тухайн сард төлөвлөснөөс
бага зэрэг дутуу байв. 4 дүгээр сард 373,942.44 м.квтц үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн ч
360,198.04 м.квтц цахилгаан үйлдвэрлэсэн нь төлөвлөснөөс 3,68%-иар бага байв.
Харин 6 дугаар сард төлөвлөгөөгөөр 281,851.55 м.квтц үйлдвэрлэхээс 0,63%-иар бага
буюу 280,067.31 м.квтц цахилгаан
үйлдвэрлэсэн. Бусад саруудад 1-7%-иар
төлөвлөгөөг биелүүлэн ажилласан байна.
 2014 оны эхний 11 сарын байдлаар эрчим хүчний салбарын дулаан үйлдвэрлэлтийн
төлөвлөгөө 3,130,162.10 Гкал байснаас 6,023,826,94 Гкал дулаан үйлдвэрлэж,
гүйцэтгэл 98,27%-тай байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй
харьцуулахад 174,154.08 м.квтц илүү буюу 1,13%-иар өссөн байна.
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2.

Яамны цахим булангийн баяжилтийг тухай бүр хийв. “Мэдээ мэдээлэл” буланд 132,
“Видео мэдээ” буланд 29 видео мэдээллийг байршуулсан бол тушаал шийдвэр, ил тод
байдалтай холбоотой нийт 156 мэдээ, мэдээллийг 2014 онд байршууллаа.

3.

Яамны үүдэнд шилэн дансны мэдээлэл бүхий мэдрэгчтэй дэлгэцийг суурилуулж хэвийн
ажиллагаанд оруулсан. Тус самбарт эрчим хүчний яамны цахим мэдээллийн самбарыг
байршуулсан.

4.

Яамны компьютеруудын сүлжээний төв зангилгаа Cisco 2911router дээр сүлжээний
холбогдож буй компьютеруудын MAC хаягаар бүртгэлжүүлсэн.

Засгийн газартай сар бүр хийдэг
ХАРИУЦЛАГА, ХЯНАЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ
теле хурлын техникийн бэлэн байдлыг
хангаж нийт 11 удаагийн хурлыг
зохион байгуулав.

5.
Сангийн яамны Төрийн сангийн газартай
холбогдсон сүлжээний төгсгөл дээр Cisco
1921router
суурилуулж
Сангийн
яамны
мэдээллийн
технологийн
мэргэжилтэнтэй
хамтран тохиргоо хийж төрийн сангийн сүлжээнд
холбож ажилд оруулсан.
6.
Kaspersky Endpoint security вирусны эсрэг
програм хангамжийн лиценз бүх компьтеруудад
суулгаж дууссан. Мөн мэдээллийн аюулгүй
байдлын
чиглэлээр
хийж
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөний дагуу Microsoft Server 2008
үйлдлийн системийн лицензыг авч серверийн
үйлдлийн системийг суулгах ажлыг эхлүүлээд
байна.
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7.
Албан
хаагчдын
компьютер,
техник
хэрэгслийн үйлчилгээг тасралтгүй, тухай бүрд нь
хийж ажиллах нөхцлийг хангаж байна.
ДӨРӨВ. ДОТООД АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

Жилийн
үйл
ажиллагааны
Газрын
төлөвлөгөөнд
суурилан
сар
бүрийн
ажлын
төрийн албан хаагчид 2014 онд
төлөвлөгөөг
Төрийн
нарийн
бичгийн
ЗГХЭГ, Сангийн яам, ҮСХ, ҮАГ,
даргаар
батлуулан,
хүргүүлж
МТШХХГ,
Кибертайланг
аюулгүйТЗУГ-т
байдлын
ажиллав.
газар зэрэг холбогдох дээд газар
байгууллагаас
болон
яам
дотооддоо зохион байгуулагдсан
сургалт семинарт тухай бүр
оролцлоо.

Даваа гараг бүрийн яамны
удирдлагын
шуурхай
хуралдааныг
мэдээллээр хангах зорилгоор Эрчим
хүчний яамны 7 хоногийн ажлын мэдээг
нэгтгэн, нийт 52 удаагийн брошур эрхлэн
гаргав.

Төрийн захиргааны удирдлагын газар:
Хүний нөөц, сургалтын чиг үүргийн хүрээнд:
Монгол улсын Ерөнхий сайдын “Шинэчлэлийн Засгийн газраас 2014 онд
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, төрийн захиргааны төв болон нутгийн удирдлагын
байгууллагуудын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт танилцуулах арга хэмжээнд яамнаас оролцох 30
албан хаагчдыг энэ сарын 09-ний өдөр Төрийн ордонд оролцуулах ажлыг зохион байгуулсан.
.Эрчим хүчний яамны төрийн албан хаагчдын 2013 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний
тайланг цахимаар 23-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.
МУ-ын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуягийн зохион байгуулсан “Амьдрах ухаан” хэлэлцүүлэгт
оролцох 15 албан хаагчийн материалыг хүргүүлж оролцуулсан.
2014 оны 01 дүгээр сарын 29,30-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Ц.Элбэгдорж-ийн зарлигаар төрийн дээд одон медалиар шагнагдсан эрчим хүчний салбарын
ажилчдад Эрчим хүчний сайд болон Эрчим хүчний яамны удирдлагууд шагнал гардуулах арга
хэмжээг хурлын зааланд зохион байгуулсан.
Яамны төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр болон сургалтын журмыг
батлуулсан.Төрийн албаны зөвлөлд салбар зөвлөлийн 2013 оны үйл ажиллагааны тайланг
хүргүүлсэн.
Яамны төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай
тушаалыг батлуулсан.
Нийт яамны албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын
мэдүүлгийн маягтыг тайлан хэлбэрээр гаргаж АТГ-т хүргүүлсэн.
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Стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Шагдарсүрэн овогтой Ганзориг нь
БНСУ-д 2 жилийн хугацаатайгаар суралцахтай холбогдуулан Төрийн нарийн бичгийн даргын
тушаалыг боловсруулан батлуулсан.
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 93 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан эрчим
хүчний салбарт олон жил идэвхи санаачлага, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийг Монгол
улсын ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний командлагч Ц.Элбэгдоржийн зарлигаар төрийн дээд одон
медал “Алтан гадас”, “Хөдөлмөрийн хүндэт медал” -аар шагнах арга хэмжээг 3 дугаар сарын
18-ны өдөр Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт гардуулах арга хэмжээг зохион
байгуулсан.
Казакын ард түмний “Наурыз”-ын баярыг тохиолдуулан эрчим хүчний салбарт олон
жил идэвхи санаачлага, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийг “Эрчим хүчний тэргүүний
ажилтан” цол, тэмдгээр болон Эрчим хүчний яамны “Жуух бичиг”-ээр тус тус шагнах Сайдын
тушаалын төслийг боловсруулсан.
2014 оын 03 сарын 12-ны өдөр хурлын зааланд бүх газруудын дунд “Том төрөөсУхаалаг төр рүү” нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.
Авлигалтай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн
мэргэжилтэн Л.Нарантуяа, Б.Нанжидгүндэлмаа нараар “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, ил
тод байдал” сэдэвт сургалтыг яамны албан хаагчдын дунд энэ сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагт
хурлын зааланд зохион байгуулсан.
Авлигалтай тэмцэх газарт Эрчим хүчний сайдын 49 дүгээр тушаалаар батлагдсан
“Эрчим хүчний салбарын 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г в/985 албан
тоотоор хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудад “Эрчим хүчний салбарын 2014 оны
авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж , арга хэмжээ авч ажиллуулахаар
в/986 албан тоотыг хүргүүлсэн.
Яамны нийт албан хаагчдын 2014 оны ээлжийн амралтын хуваарийг нэгтгэн
боловсруулж Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан.
БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлгээр явагдах Өмнөд Хятадын Технологийн их
сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистрын сургалтад тус яамнаас оролцох БХЗГ-ын
мэргэжилтэнгийн материалыг Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлсэн.
КОЙКА-ийн сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд зохион байгуухаар төлөвлөж буй
БНСУ-ын Солонгосын их сургуулийн эдийн засаг, хөгжлийн бодлого магистрын сургалтад тус
яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн И.Лувсанцэрэн, суралцуулах
саналыг 3/1611 албан тоотоор хүргүүлсэн.
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын орлогч дарга Д.Баянжаргал нь ОХУ-д нүдний
хагалгаа хийлгэх зайлшгүй шаардлага гарсан тул буцалтгүй тусламж олгох Төрийн нарийн
бичгийн даргын тушаалыг батлуулсан.
Шинээр томилогдон ажиллаж буй албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд нь
цахимаар болон цаасаар авч Авилгатай тэмцэх газарт бүртгүүлсэн.
Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Жендерийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн
бүрэлдэхүүн болон Жендерийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн ажиллах журмыг
батлуулахаар сайдын тушаалын төслийг боловсруулсан.
ХНГУ-ын “UESA” ХХК-ийн Монголын эрчим хүчний мэргэжилтэн боловсон хүчнийг
сургах, давтан сургах, чиглэлээр Эрчим хүчний төвийн Сургалт үйлдвэрлэлийн цогцолборт
байршуулсан лабораторыг “УБЦТС” ТӨХК-тай цаашид хамтран сургалтыг явуулах, төлөвлөх
харилцааг зохицуулах хамтын ажиллагааны гэрээг боловсруулж яаралтай арга хэмжээ авч
ажиллах тухай албан тоотыг Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захирал Я. Пүрэвжавд хүргүүлсэн.
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Монгол Улсын Засгийн газрын төрийн үйлчилгээний /ТҮ1-ТҮ4 / албан хаагчдын цалинг
шинэчлэн тогтоох тухай тогтоол гарсантай холбогдуулан үйлчилгээний албан хаагчдын цалинг
шинэлчлэн тогтоох тухай төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал гаргаж баталгаажуулсан.
Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссоос ирүүлсэн албан бичгийн
дагуу Хэлмэгсдийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах талаар
салбарын үйлдвэр компаниудад албан бичгийг хүргүүлсэн.
Ажилтай орлоготой монгол хүн“ үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд эрчим хүчний салбарын
биелэлтийг үйлдвэр, компаниудаас авч нэгтгэж байна.
Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтөнд шинээр Эрчим хүчний яам нь бүтэц орон тоогоо
батлуулсан тушаалыг албажуулав.
Эрчим хүчний салбарын шилдэгүүдийг шалгаруулах комиссыг шинэчлэн батлуулж үйлдвэр
компаниудад албан тоот хүргүүлсэн.
2015 оны шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан эрчим хүчний салбарт олон жил үр
бүтээлтэй ажиллаж байгаа ажиллагсдыг “Эрчим хүчний тэргүүний ажилтан”, “яамны жуух”
бичгээр шагнуулахаар Эрчим хүчний сайдын тушаалыг боловсруулан батлуулж, шагналуудыг
олгосон.Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын дагуу яамны шинэ жилийг зохион
байгуулах комисс томилогдон ажиллаж байна.
Төрийн ордонд зохион байгуулагдсан “Шилэн дансны хууль”-ийн хэлэлцүүлэгт яамны
зарим албан хаагчдыг хамруулсан.
Эрчим хүчний салбарын 2014 оны шилдгүүдийг шалгаруулахад оролцох материалуудыг
салбарын үйлдвэр компаниудаас авч нэгтгэн 2014 оны шилдгүүдийг шалгаруулах комиссын
хурлыг зохион байгуулж, хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу сайдын тушаалыг боловсруулж
батлууж оны шилдэгүүдийг шалгаруулав.
Яамны Төрийн албан хаагчдын 2014 оны 4 дүгээр улирлын үр дүнгийн гэрээний
биелэлтийг үнэлж, ажлын үр дүнг харгалзан мөнгөн урамшуулал олгохоор Төрийн нарийн
бичгийн даргын тушаалыг болосруулж, 2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 тоот
дугаараар батлуулсан.
“Ажилтай орлоготой Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 оны жилийн эцсийн
төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж Хөдөлмөрийн яаманд хүргүүлсэн.
Хэвлэл мэдээллийн чиг үүргийн хүрээнд:
Тайлангийн хугацаанд ЭХЯ-ны зүгээс зохион байгуулсан хурал, уулзалт зөвлөгөөн, гадаад
арга хэмжээний тухай 8 мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, яамны болон
Засгийн газрын веб сайт бусад нийгмийн мэдээллийн сувгаар олон нийтэд түгээж
сурталчилсан.
Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны тухай нэвтрүүлгийг яамны веб сайтад тавьж,
Эрчим хүчний хэмнэлтийн хуулийн төслийн тухай нэвтрүүлэг НТВ телевизээр нэвтьрүүлсний
зэрэгцээ Германы хамтын ажиллагааны төслийн хүрээнд бэлтгэсэн Эрчим хүчний хэмнэлтийн
хуулийн төслийн тухай 3 цуврал нэвтрүүлэгийг яамны веб сайтад тавьсан.
“Eagle” телевиз, 25 дугаар суваг телевиз, монголын радиогоор мэдээ, мэдээлэл
нийтлэсэн.
Эрчим хүчний яамны шуурхай зөвлөгөөнд тогтмол оролцож, удирдлагаас өгсөн үүрэг
даалгаварыг тухай бүрд нь биелүүлсэн.
Эрчим хүчний сайд М.Сономпилын Хэнтий, Дорнод аймаг дахь томилолтонд хамт
явсан. Томилолтын тухай мэдээ мэдээллийг ТВ-9 телевизээр болон Өглөөний сонин, Үндэсний
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шуудан сонин, яамны болон Засгийн газрын веб сайтуудад тавьсны зэрэгцээ бусад мэдээллийн
портайл сайтаар дамжуулан олон нийтийн хүртээл болгосон.
ЭХЯ-наас 2-р сарын 3-ны өдөр “Бүтээн байгуулалтын цаг”-т оролцоход сэтгүүлчдийг
өргөнөөр оролцуулах ажлыг зохион байгуулж, хэвлэлийн мэдээг бэлтгэж ажилласан.
Яамнаас зарлаж буй тендерийн урилгыг тухай бүрт өдөр тутмын Зууны мэдээ, Үндэсний
шуудан, Өглөөний сонинд нийтлүүлж байна.
ЭХЯ, МХЕГ хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурсан болон Эрчим хүчний
хэмнэлтийн талаархи хичээлийг сурагчдад зааж эхэлсэн тухай мэдээллийг МҮОНТВ-ийн
“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөрөөр гаргасан.
Эрчим хүчний сайд Увс аймагт ажилласан тухай мэдээллийг ЗГХЭГ-ын “Шинэчлэлийн цонх”
7 хоног тутмын товхимолд бэлтгэж өгсөн.
Энержи-2014 олон улсын хурал, үзэсгэлэнгийн оролцогчдод зориулан Эрчим хүчний
сайдын мэндчилгээг бэлтгэсэн.
ЭХЯамнаас 2014 онд зарлагдаж байгаа тендерийн урилгыг тухай бүр өдөр тутмын “Зууны
мэдээ”, “Өдрийн сонин”-д нийтлүүлсэн.
ДЦС-4 ТӨХК-ийн хүчин чадлыг 100 мВт-аар нэмэгдүүлэх төслийн эхний тоног төхөөрөмж
буюу турбингенератор, статор ОХУ-аас ачигдан ирснийг суурилуулах үйл ажиллагааг МҮОНТВ,
UBS, Айст Монголиа телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр олон нийтэд хүргэсэн.
Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн танилцуулгыг шинэчлэн
яамны сайтад байршуулахад бэлэн болсон.
“Ус ба эрчим хүч хэлэлцүүлэг”, “Ухаалаг сүлжээ бий болгох санамж бичигт гарын үсэг
зурлаа” ,”Шивээ-Овоо ХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа”, “Төрийн дээд одон гардуулав”,
“Бүсчилсэн сургалтын эхнийх боллоо”, “Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр хамтран ажиллах
хүсэлтээ илэрхийлэв”, “Цахилгааны төлбөр тооцоогоо интернетээр, ТҮЦ машинаар төлөх
боломжтой”, “Калифорнийн сэргээгдэх эрчим хүчний туршлагаас судалж байна” зэрэг
мэдээллийг яамны веб сайт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гаргалаа. Тайлангийн
хугацаанд ЭХЯ-ны зүгээс зохион байгуулсан хурал, уулзалт зөвлөгөөн, арга хэмжээний тухай
мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, яамны веб сайт бусад нийгмийн
мэдээллийн сувгаар олон нийтэд түгээж сурталчилсан.
Алтай-Улиастайн Эрчим хүчний системд 2014 оны дөрөвдүгээр сарын 01-05-ны өдрүүдэд
сайдыг дагалдаж томилолтоор ажиллав. Энэ томилолтын хүрээнд Өвөрхангай, Баянхонгор,
Говь-Алтай, Завхан, Архангай аймаг дахь салбарын үйл ажиллагаатай танилцаж МҮОНТВ-ийн
ММ агентлагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр цуврал мэдээ сурвалжлага бэлтгэж цацуулсан.
Бусад мэдээ мэдээллийг яамны болон засгийн газрын веб сайтуудаар тавьж сурталчилсан.

Яамны болон засгийн газрын веб сайтыг тогтмол хөтлөн ажиллуулж видео мэдээллийн
баазыг өргөтгөв.
Тайлангийн хугацаанд ЭХЯ-ны зүгээс зохион байгуулсан хурал, уулзалт зөвлөгөөн, арга
хэмжээний тухай мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, яамны болон Засгийн
газрын веб сайт бусад нийгмийн мэдээллийн сувгаар олон нийтэд түгээж сурталчилсан.
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ЭХЯ-ны зүгээс зохион байгуулсан хурал, уулзалт зөвлөгөөн, арга хэмжээний тухай мэдээ,
мэдээлэл бэлтгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, яамны веб сайт бусад нийгмийн мэдээллийн
сувгаар олон нийтэд түгээж сурталчилсан.
Эрчим хүчний салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвлөгөөний тухай мэдээллийг төвийн
сонин хэвлэл, веб сайт, радио, телевизүүдээр нийтлүүлсэн.
“Монголын Эрчим хүч- 2014 ” олон улсын хурал, үзэсгэлэнгийн нээлтийн арга хэмжээнд
Эрчим хүчний сайдын хэлэх үгийг бэлтгэж, үзэсгэлэнд ЭХЯ-ны асарт тавигдах анонсийг
хэвлүүлж, тарааж өгөх 4 гарын авлагыг тус 200 хувь хэвлэж, олон нийтэд түгээсэн.
“Монголын Эрчим хүч- 2014 ” олон улсын хурал, үзэсгэлэнгийн нээлтийн арга хэмжээнд
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг бүрэн хамруулж, сурталчилсан. Телевизүүдээр яамны газар
хэлтсийн дарга нарын бие даасан ярилцлагыг хэд хэдэн удаа зохион байгуулсан.
Эрчим хүчний салбарын бүтээн байгуулалтын хүрээнд зарлагдаж байгаа 2 тендерийн
зарыг Өдрийн сонин, Өглөөний сонинд нийтлүүлсэн. Мөн хэрэглээний халуун ус хязгаарлах
тухай зар мэдээ, тайлбарыг www.news.mn мэдээллийн сайт, яамны болон Засгийн газрын веб
сайтаар дамжуулж олон нийтэд хүргэсэн.
2014 оны 5 дугаар сарын 26-наас 29-ны өдрүүдэд Эрчим хүчний сайд М.Сономпилийн
БНХАУ-д хийсэн ажлын айлчлалын бүрэлдэхүүнд орж ажиллав. Ажлын айлчлалыг сурвалжлах
ETV, Eagle TV-ийн сэтгүүлч, зураглаач нарыг зохион байгуулж, Эрчим хчүний сайд
М.Сономпилийн БНХАУ-ын Хөгжил шинэтгэлийн хорооны дэд дарга, Эрчим хүчний удирдах
газрын дарга Ву Шиншион-той хийсэн албан ёсны уулзалт, хоёр талын хамтын ажиллагааны
талаарх Санамж бичигт гарын үсэг зурах ёслол болон БНХАУ-ын эрчим хүчний салбарын
томоохон компаниудын удирдлагуудтай хийсэн уулзалтын тухай мэдээ сурвалжлага бэлтгэв.
Айлчлалын үр дүн, ач холбогдлын тухай Эрчим хүчний сайд М.Сономпил ETV –д 40 минутын
ярилцага өгсөн.
Яамны Төрийн албан хаагчдын 2014 оны 4 дүгээр улирлын үр дүнгийн гэрээний
биелэлтийг үнэлж, ажлын үр дүнг харгалзан мөнгөн урамшуулал олгохоор Төрийн нарийн
бичгийн даргын тушаалыг болосруулж, 2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 тоот
дугаараар батлуулсан.
Дотоод зохион байгуулалтын ажлын чиг үүргийн хүрээнд:
Даваа гараг бүрийн шуурхай зөвлөлгөөний зохион байгуулж тэмдэглэл хөтлөн,
хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох газруудад хүргүүлж биелэлтийг нь авч
нэгтгэн Баасан гарагт Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулж байна. 2014
онд нийт 252 үүрэг даалгавар өгөгдсөн бөгөөд үүнээс бүрэн хэрэгжсэн 243, хэрэгжих
шатандаа буюу хяналтанд 9, биелээгүй 0 Биелэлтийн - 96.57 % байна.
Эрчим хүчний яамны 2014 оны саруудын үйл ажиллагааны тайлан мэдээг тухай бүр
цахимаар болон албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Газар, хэлтсүүдийн 7 хоногийн ажлын мэдээ тайланг нэгтгэж удирдлагуудад танилцуулж
байна. Ажлын цагийн ирц тасралтыг хурууны хээгээр бүртгэх системд оруулсны дагуу ажилтан
нэг бүр дээр цаг ашиглалтанд хяналт тавьж цагийн балансыг баталгаажуулан гаргаж үндсэн
цалинг олгосон.
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Мэдээллийн танхимд газар болон хэлтсүүдийн
хурал зөвлөгөөний захиалгыг авч
хуваарийг гарган, бүртгэж нийт 75 хурлыг зохион байгуулав.
Шинэчлэлийн засгийн газар 11.11 төвд ирсэн санал, 2014 оны 1 дүгээр улиралд нийт 44
өргөдөл, гомдол ирсэний бүгдэд нь хариу өгсөн. Одоогийн байдлаар яамнаас нийт хаасан
1190 өргөдөл, гомдол, цуцлагдсан 44, нээлтэй хариу өгөөгүй 152 үлдсэн.
Гадаад харилцааны яамны консулын газарт 3/259, Төрийн ордны хамгаалалтын албанд
3/260 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн.
“Эрүүл хот, дүүрэг, сум баг, ажлын байр, сургууль бий болгох үндэсний хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд хийгдсэн 2013 оны тайланг Эрүүл мэндийн дэд сайдад 3/147 албан тоотоор
хүргүүлсэн.
“Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн талаар хариуг Эрүүл
мэндийн дэд сайдад а/165 албан тоотоор хүргүүлсэн.
Хариуцлага, хяналт, хэрэгжилт цахим теле хурлуудыг хурлын зааланд цахимаар зохион
байгуулж яамны удирдлагуудыг оролцуулсан.
Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 2014 онд хэлэлцүүлэх асуудлын
төлөвлөгөөг гарган сайдаар батлуулав.
Нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт 3/403 , Булган аймгийн засаг даргын тамгын
газарт в/393 , Өвөрхангай аймгийн засаг даргын тамгын газарт в/402 албан тоотуудыг
хүргүүлсэн.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт “Чингисийн талбай”-д яамдын иргэдэд зориулсан
мэдээлэл, сурталчилгаа, үйлчилгээг зохион байгуулах төлөвлөгөөнд яамны нээлттэй хаалганы
өдөр болгон “Energy-Mogolia 2014“ олон улсын үзэсгэлэнгийн арга хэмжээг зохион
байгуулахаар саналыг 2014 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний сүлжээн дэх алдагдлыг бууруулах, дамжуулах ажиллагааны үр ашгийг
өсгөх, эрчим хүчний тоноглолуудын ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх харилцан ойлголцлын
санамж бичигт гарын үсэг зурах арга хэмжээг 3 дугаар сарын 26-ны өдөр хурлын зааланд
зохион байгууласан.
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг тохиолдуулан яамны аппаратын болон
төслийн нэгжүүдийн эмэгтэйчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 3 дугаар сарын 07-ны өдөр
зохион байгуулсан.
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яаманд “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” жил
болгон зарлаж байгаатай холбогдуулан уг ажлын хүрээнд эрчим хүчний яамнаас хийсэн
ажлуудыг хавсралтаар хүргүүлсэн.
Дорноговь, Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Говь-Алтай, Дундговь аймгийн засаг
дарга нартай Эрчим хүчний сайдын байгуулсан 2014 оны хамтран ажиллах гэрээг 3/863,
3/864, 3/865, 3/866, 3/867, 3/868 албан тоотуудаар хүргүүлсэн.
Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яаманд 2014 оныг “Гэр бүлийн хөгжлийг
дэмжих” жил болгон зарласантай холбогдуулан уг ажлын хүрээнд яамнаас хийсэн ажлуудыг
хавсралтаар гаргаж албан тоотоор хүргүүлсэн.
Хөдөлмөрийн яамны харъяа Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвд хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
хөтөлбөр”-ийн саналыг албан тоотоор хүргүүлсэн.
Эрчим хүчний яамнаас 2014 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.
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Яамны удирдлага болон албан хаагчдын өдөр тутмын хэвлэл захиалгыг хугацаанд нь
захиалж, түгээж байна.
Эрчим хүчний яаманд 2014 оны байдлаар байгууллага, үйлдвэр, компани, аж ахуйн
нэгжээс 7272, үүнээс цахимаар 672, нийт 6394 албан бичиг хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд хүргүүлсэн
албан бичиг 4125, үүнээс цахимаар 522, гадаад улс орон руу 144, факсаар 2940 /давхардсан
тоогоор/, шуудангаар 7040 ш хүргүүлсэн /төрийн дээд байгууллага, яам, харьяа үйлдвэр,
компани, ААН, ТББ, гадаадад/ байна. Иргэд, ААН-ээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдол
242, нууц, маш нууцаар ирсэн 44, явуулсан 43, Сайдын тушаал 164, ТНбД-ын тушаал 464,
олшруулах машинд хувилсан хуудас2856, тайлан, судалгаа, мэдээг 310 удаа тус тус гарган
мэдээллийг цаг хугацаанд нь хүргүүлж хяналт тавин ажилласан. Архиваас лавлагаа өгөх 3369,
баримт материал хуулбарлан олгоосон нийт 2376 /давхардсан тоогоор өдөрт 3 хүнд/.
Архивын 250 гаруй боть баримт бичгийг цэгцлэн хавтаслан үдсэн байна. Байгууллагын архивт
2012-2013 оны ... боть баримт материалыг Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу татан
авалт хийсэн. Яамны хэвлэмэл хуудас 9000ш, дугтуй 4500ш стандартын дагуу захиалан
хийлгүүлж яамны бичиг хэргийн тасралтгүй үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь бүрэн хангаж
ирлээ. ЭХТА-ны үнэмлэх 700 гаруйг шивсэн. Хэвлэл мэдээллийг цаг хугацаанд хүргэж
ажилласан. Мөн газар, хэлтэсүүд бичиг хэргийн бүртгэлийн программд тус бүр холбогдон
баримт бичгийн мэдээлэлтэй танилцан, хяналт тавих боломжтой болсон.
Аж ахуйн чиг үүргийн хүрээнд:
Монгол улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн хүрээнд Төрийн ордны онцгой
байдлын албанаас гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн хяналтын улсын байцаагч нар
яаманд шалгалтаар ирэхтэй холбогдуулан ЭХЯ болон ДҮТ-ийн албан хаагчдын бүх өрөөнд
урьдчилсан шалгалт хийж, тасалгаан дахь шкафан дээрх эд зүйлс, хайрцаг буулгах, лаа,
чүдэнзийг хураах, гэмтэлтэй цахилгаан залгуур, кабель утас зэргийг цэгцлэх арга хэмжээг
авлаа. Галын аюул гарч болзошгүй ачаалал даахгүй болсон уртасгагчийг солиулахаар төсвийг
гарган батлуулсан.
Үйлчилгээний ажилчдын 2014 оны цэвэрлэгээний материалын төсвийг гарган батлуулж
бараа материалыг нэхэмжлэхээр авч , хангалтыг шаардахын дагуу олгосон.
Яамны гадна орох хаалгыг батлагдсан төсвийн дагуу “Болор-Өргөө” ХХК-иар хийж
гүйцэтгүүлэн суурилуулсан.
Яамны сар шинийн золголтын төсвийг гарган СХОГ болон Төрийн захиргааны удирдлагын
газрын даргад танилцуулан Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулж, бэлтгэл ажлыг ханган
бэлэн болгосон.
Эрчим хүчний яамны албан ажлын өрөө, тасалгааны талбайн судалгаа, ажил үйлчилгээний
зардлын төсөв зэргийг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар болон Төрийн өмчийн хороонд тус
тус гаргаж өгсөн.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Гамшгийн
аюулын зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам” мөн оны 340 дүгээр тогтоолоор
баталсан “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зарлан
мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага, сургуулийг 2014 оны 03 дугаар сарын 27-ны
16.00 цагаас зохион байгууллаа. Дадлага, сургуулийг Нийслэлийн онцгой байдлын хэлтсийн
холбогдох албан хаагчидтай хамтран зохион байгуулсан. Дадлага сургуулилтад Эрчим хүчний
яам болон Диспетчирийн үндэсний төвийн нийт 96 хүн оролцлоо.
Яамны өөрчлөгдсөн өрөөнүүдийн хаягийг шинэчлэн сольж хийлгүүлсэн. Үйлчилгээний
ажилчдад олгодог цэвэрлэгээний материалын төсвийг гарган батлуулж, хангалтыг шаардахын
дагуу олгосон.
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Ажилчдын ажиллах нөхцөл бололцоог хангах үүднээс газар болон хэлтсүүдийн
захиалгат бараа материалыг тухай бүрд нь авч нийлүүлсэн.Үнийн дүнгээр тооцвол 1519 мянган
төгрөгийн бараа материалыг нийлүүлсэн.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн
үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зарлан мэдээллийн дохиогоор
ажиллах нэгдсэн дадлага, сургуулийг Нийслэлийн онцгой байдлын хэлтсийн холбогдох албан
хаагчидтай хамтран зохион байгуулсан талаархи мэдээг а/939 тоот албан бичиг болон илтгэх
хуудсыг хавсралтаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Нийслэлийн онцгой байдлын газар,
Хан-уул дүүргийн онцгой байдлын газарт тус тус хүргүүлсэн.
Яамны 1-р давхарын 105, 109, 106, 108, 110, 114, 116 тоот өрөөнүүдэд ажлын байрны
эрүүл ахуйг хангах үүднээс ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн талаар зөвлөгөө авах тухай ХанУул дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газарт 3/948 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. Хүсэлт
гаргасны дагуу Хан-Уул дүүргийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч ирж дээрхи өрөөнүүдийг
үзэн дүгнэлт гаргасан. Гаргасан дүгнэлтийн дагуу өрөөнүүдэд 4 дүгээр сарын 11-ны өдөр
“Халдваргүйжүүлэлт” ХХК-тай гэрээ байгуулан 2 талын байгууллагаас хяналт тавин ариутгалыг
хийж гүйцэтгүүлсэн.
Гадаа орчин болон доторхи их цэвэрлэгээг хийлгэн, хог хаягдлыг тухай бүрт нь ачуулж
төлбөрт 300 мянган төгрөгийг ХУД-ийн тохижилт үйлчилгээний компанид нэхэмжлэхээр
шилжүүлсэн.
Хуулийн хэлтсийн чиг үүргийн хүрээнд:
Хуулийн төсөл
Нийтийн албаны тухай хууль
 Нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн зарим
заалтыг хүчингүй болгох тухай
 Төрийн сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтанд хариуцлага тооцох
тухай
 Шилэн дансны тухай хууль
 Улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
 Улсын Их Хурлын гишүүн С.Эрдэнийн санаачлан боловсруулсан Нийтийн
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 Гэмт хэргийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/
 Зөрчлийн тухай хууль /захиргааны хэргийн тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулга/
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий гишүүдийн
санаачлан боловсруулсан Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай
хуульд нэмэлт оруулах тухай
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий гишүүдийн
санаачлан боловсруулсан Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар авах арга хэмжээний тухай
УИХ-ын 2013 оны 20 дугаар тогтоолоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл
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ахуйн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар тодорхой чиглэл
Засгийн газарт өгсөн. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай
хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий гишүүдийн
санаачлан боловсруулсан Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр
тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Нийгмийн даатгалын тухай
хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Малчны тэтгэврийн даатгалын
шимтгэлийг нөхөн төлөх тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий гишүүдийн
санаачлан боловсруулсан Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр,
тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий гишүүдийн
санаачлан боловсруулсан Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
 Нийтийн албаны тухай, Нийтийн албан хаагчийн цалин хөлс нөхөн төлбөр,
тусламж болон нийгмийн баталгааны тухай, Нийтийн албаны байгууллага
албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл үр дүнг үнэлэх тухай багц хууль
 Улсын Их Хурлын гишүүн С.Дэмбэрэл нарын санаачлан боловсруулсан
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн тус
 Улсын Их Хурлын С.Эрдэнийн санаачлан боловсруулан хамтын тэтгэврийн
тухай хууль
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс санаачлан боловсруулсан “Ирээдүйн өв
сангийн тухай” хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн М.Батчимэг нарын нэр бүхий гишүүдийн санаачлан
боловсруулсан “Монгол хэлний тухай” хуулийн тухай
 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний шинэчлэлийн бодлого батлах тухай УИХ
тогтоолын төсөл
 Төрөөс авто замын тээврийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай


Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Гарамгайбаатар “Төрөөс хүнд үйлдвэрийн талаар
баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл

 Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Шилэн дансны тухай хууль
 2013 оны 173 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
/Сүхбаатар аймгийн Бичигт боомтыг нэмж оруулах/
 Тамхины суурь конвенцийн тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах
тухай протоколыг соёрхон батлах тухай
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 Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 183 дугаар тогтоолоор Олимп, тивийн
наадам дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн
тамирчин түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамшуулах тухай журамд өөрчлөлт
оруулах тухай
 Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай
 Дипломат төлөөлөгчийн газрын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
 Япон улсын хамтын ажиллагааны агенлаг /жайка/-ын шугамаар Инженер,
технологийн дээд боловсрол төслийн хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх тухай
 Олон

Улсын

Эрүүгийн

Шүүхийн

Ромын

дүрмийн

Кампалагийн

нэмэлт

өөрчлөлтөнд нэгдэн орох тухай
 Монгол Улсын интернет дэх эрх чөлөөг хамгаалан тэмцэх зорилгоор 2011 оны 12
дугаар сард байгуулагдсан “Онлайн эрх чөлөө эвсэл”-ийг үүсгэн байгуулагч орны
нэг болсон. Мөн 2015 онд V бага хурлыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулж
2014-2015 онд даргалагч орноор сонгогдох тухай Засгийн газрын тогтоолуудад
зохих хугацаандана санал өгч шийдвэрлэсэн.
 Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд байршилтай бизнес шанд ХХК-ний архи
үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай
 Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай
 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /согтууруулах ундаа хэтрүүлэн
хэрэглэсэн этгээдийг эмнэлгийн байгууллагад хүлээлгэн өгөх тухай/
 Журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл /Цагдаагийн албан хаагчид
мөнгөн урамшуулал олгох журам/
 Засгийн газрын 2013 оны 200 дугаар тогтоолын хавсралтаар орон сууцны
ипотекийн зээлийн ерөнхий журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэгт орох хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишгийг
шинэчлэн батлах тухай
 Боомтын үндэсний зөвлөл байгуулах, боомтын үндэсний зөвлөлийн дүрэм батлах,
боомтын нэгдсэн захиргаа түүний орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай
 Монгол цуур Үндэсний хөтөлбөрийн төсөл
 Засгийн газрын зорилтот бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах хөтөлбөрийн
хүрээнд баригдсан Буянт-Ухаа 1 хорооллын орон сууцанд иргэдээс захилга авах
журам батлах тухай
 Чөлөөт бөхийн Олон Улсын Самбо бөхийн Ази тивийн аварга шалгаруулах
тэмцээний, практик буудлагын Олон Улсын нээллтэй тэмцээнийг 2014 онд
Монголд зохион байгуулах тухай
 Хөгжлийн бэрхшээлттэй хүмүүсийн эрхийг нь бодитой болгох Инчоны стратегийг
Монгол Улсад нэвтрүүлэх арга хэмжээний тухай
 Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар байгуулах тухай
 Тахарын албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор жагсаалт батлах
тухай Засгийн газрын 2011 оны 06 дугаар сарын 06-ны 122 дугаар тогтоолд
нэмэлт оруулах тухай
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 Ой тэмдэглэх тухай
 Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвийг татан буулгаж, хүүхэд гэр бүл хөгжсөн өнөр
бүл төвд нэгтгэн
 Засгийн газрын 2014 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 153 дугаар тогтоолын
хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын олон улсын судалгааны төвд Монгол
улсын зүгээс хандив болгон өгөх 2015, 2016 оны 540 сая төгрөгийн хандивыг
тухайн жил бүрийн Улсын төсөвт тусгуулан олгох Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Хөрөнгө гаргах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, Катар Улсын Засгийн
Газар хоорондын хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Зам, Тээврийн сайд
А.Гансүхэд олгох Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжийн төсөл
 “Хот, тосгоны ногоон байгууламжийн тухай”, “Авто зогсоолын тухай” хуулийн
төслийн үзэл баримтлал, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл
 “Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай”
Засгийн газрын 2012 оны10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолд
нэмэлт оруулахаар Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 “Гудамж” төслийг батлах тухай Засгийн газрын 2013 оны 46 дугаар тогтоолын
хавсралтад, “Гудамж” төслийн санхүүжилтийг батлах тухай Засгийн газрын 2013
оны 81 дүгээр тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл
 “Сурагчийн дүрэмт хувцасны үйлдвэрлэлт, худалдаанд мөрдөх, техникийн
зохицуулалт”-ийг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 Зарим компанийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй
болгох тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Гамшиг судлалын хүрээлэнг Хууль сахиулахын их сургуулийн бүртгэлээс гаргаж
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэд байгуулах тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөл
 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсын Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Ю.Цэдэнбалын мэндэлсний 100 жил,
Академич гавьяат багш Д.Цэвэгмидийн мэндэлсний 100 жилийн ойг тус тус
тэмдэглэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Уул уурхайн яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт
оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны иргэний үнэмлэхийн тодорхойлолт
дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 338 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар
баталсан Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд Ц.Оюунгэрэлийн Бүгд Найрамдах Солонгос
Улсын Инчёон хотноо зохион байгуулагдах Азийн спортын XVII наадмын нээлтийн
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үйл ажиллагаанд 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-24-ний хооронд оролцох тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Монгол Улсаас Зүүн өмнөд Азийн орнуудын нийгэмлэг /ACEAH/-ийн дэргэд суух
Байнгын төлөөлөгчөөр Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Индонези Улсад суугаа
онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Шагдарын Батцэцэгийг томилох тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 Газрын тосны хайгуулын Борзон-VII талбай дээр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ
байгуулсан “М-Си-Эс петро лимитед” ХХК-ний Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний
үүргийг шилжүүлэх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл
 Олон Улсын Байгууллага, гэрээ конвенцийн итгэмжит санд төлөх татвар хандивын
тухай Засгийн газрын 2007 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 60 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан татварыг нь улсын төсвөөс төлөх олон
улсын байгууллагын жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны иргэний үнэмлэхийн тодорхойлолт
дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 44 дүгээр тэмдэглэлд заасны дагуу сумын
Засаг даргын тамгын газрын бүтэц орон тооны хязгаар батлах тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөл
 Батлан хамгаалахын яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын үндсэн хөрөнгөнд
бүртгэлтэй зарим орон сууцыг үнэтэй хувьчлах тухай Засгийн газрын тогтоолын
төсөл
 “Сэлэнгэ аймгийн Сант суман дахь Сант Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг
татан буулгах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төслийн
танилцуулга болон тогтоолын төсөл
 Дүрэм батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 03 дугаар сарын 17ны 66 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Аймаг, нийслэл, дүүргийн
цэргийн штабын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын
тогтоолын төсөлд санал боловсруулсан.
 Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өөрчлөлт
оруулах тухай төсөлд санал боловсруулсан.
 Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгийн санаачлан боловсруулсан Хивэгний
экспортыг зохицуулах тухай хуулийн төсөлд Засгийн газраас өгөх санал дүгнэлтийг
боловсруулав.
 Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөлд
санал боловсруулсан.
 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Арвин нарын санаачлан боловсруулсан Засгийн
газрын санал дүгнэлт авахаар ирүүлсэн Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн
байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд
хөрөнгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал
боловсруулсан.
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 Хууль сахиулахын их сургуулийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн
газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулсан.
 Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Баярсайханы санаачлан боловсруулсан Зарим газар
нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын
төсөлд санал боловсруулсан.
 Улсын Их Хурлын гишүүн С.Дэмбэрэлийн санаачлан боловсруулсан Өрсөлдөөний
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд санал боловсруулсан.
 Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах журмын
тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулсан.
 Улсын Их Хурлын гишүүн С.Дэмбэрэлийн санаачлан боловсруулсан Сууц
өмчлөгчдийн холбооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал
боловсруулсан.
 Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал
боловсруулсан.
 Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогтын санаачлан боловсруулсан Хувь хүний
орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд
санал боловсруулсан.
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны Иргэний үнэмлэхийн тодорхойлолт,
дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 338 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар
баталсан Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулсан.


Гадаадаас 2015 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох

тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл, гадаад ажиллах хүч, мэргэжилтний хөдөлмөр
эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Засгийн газрын
 Авто зам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах
түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журам батлах тухай
 Эрүүл аюулгүй сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжих зарим арга хэмжээний
тухай
 Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний журам батлах тухай
 Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд найрамдах латви улсын Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээр
 Боомтын хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг байгуулах тухай
 МУ-ын Засгийн газрын 2008 оны 120 дугаар тогтоолоор Олон Улсын хэмжээнд
зохиогддог соёл урлагийн их наадам, уралдаан үзэсгэлэн номын ярмагт оролцож
онцгой амжилт гаргасан соёлын ажилтан уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох
журмын дагуу ОУ төгөлдөр хуурчдын уралдаан, циркийн ОУ уралдаанд оролцож
амжилт гаргасан уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох тухай
 Орон сууц хувьчлалын тухай
 Арвин сан ХХК-ийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай
 Шадар сайдаас ЗГ тогтоолд санал авах тухай
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 Хууль зүйн яамнаас ЗГ тогтоолд санал авах тухай
 2014 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил зориулалтыг тогтоох тухай
 Хүүхдийн осол гэмтлээс сэргийлэх стратегийн төсөл
 Цахим эрүүл мэндийн төслийн санхүүжилтийн гэрээний хэлэлцээг хийж улмаар
гэрээг байгуулах эрх олгох тухай
 Бага боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн санхүүжилтийн гэрээний хэлэлцээг
хийж улмаар гэрээг байгуулах эрх олгох тухай
 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх тухай
хөтөлбөр батлах тухай
 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын харъяа Засгийн газрын автобааз улсын төсөвт
үйлдвэрийн газрын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Бусад байгууллагаас
 Төрийн захиргааны удирдлага газрын бичиг хэргийн эрхлэгчийн өргөдөл
 Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхээс шүүхэд дуудан
ирүүлэх тухай
 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас хүсэлт уламжлах тухай албан бичиг
 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас хүсэлт уламжлах тухай албан бичиг
 тогтоолын төсөлд санал боловсруулсан.
 Бэтс Энержи консалтинг ХХК хамтран ажиллах хүсэлт
 Монголын Залуучуудын холбооноос бүтээн байгуулагч залуус спортын
өдөрлөгт оролцох тухай
 Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК-иас тусламж хүсэх тухай
 Хууль зүйн яамнаас Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг нэгдсэн
санг шинэчлэн гаргах эмхэтгэлд хүчингүй болсон болон өөрчлөлт орсон
шийдвэрүүдийн талаарх мэлээг хүргүүлэх тухай
 Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болд хилийн боомтын тусгай бүсийн тухай
хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулга
 Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлан боловсруулсан
Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал
 Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль
 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс
шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хууль
 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлын тэтгэмжийн тухай хуульд
нэмэлт оруулах тухай
 Боловсролын тухай хууль, дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал
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 Улсын Их Хурлын гишүүн А.Тлейхан нарын санаачлан боловсруулсан
гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Аж ахуйн
нэгж оролгын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл

Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл – 4
 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Номтойбаярын санаачлан боловсруулсан “Ахмад
настны талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай”
 Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
 Зарим газар нутгийг улсын тухай хамгаалалтад авах тухай Улсын Их Хурлын
тогтоолын үзэл баримтлал
 Улсын Их Хурлын гишүүн С.Дэмбэрэл нарын санаачлан боловсруулсан
хөгжлийн

бэрхшээлтэй

хүүхэд

залуучуудын

боловсролын

талаар

авч

хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл – 2
 Соёлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн зөвшөөрөл авах Засгийн газрын тэмдэглэлийн төсөл
 Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны тухай
88, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн албаны тухай 181 дүгээр конвенцид тус тус
нэгдэн орох тухай
Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвлөлийн ажиллах журмыг боловсруулж батлуулсан.
Нийслэлийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхэд хянагдаж байгаа
Л.Ариунжаргалын нэхэмжлэлтэй хэрэг дээр эвлэрлийн гэрээ байгуулсан.
Н.Тогтох, С.Жамъянжав, З.Шагдар, Г.Жавхлантуг нарын нэхэмжлэлтэй Монгол Улсын
Патентийн тухай хуулиар хамгаалагдсан бүтээлийг ашигласны төлбөр 4,700,000,000 төгрөгийг
Эрчим хүчний яамнаас гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралд оролцсон.
9 аймагт баригдах дулааны цахилгаан станц, шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэгч талтай
байгуулах гэрээний төсөл дээр ажиллаж байна.Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгчтэй байгуулах
гэрээний төслийг тухай бүр хянаж байна.Монголын Залуучуудын холбооноос зохион байгуулж
буй спортын бага наадамд Эрчим хүчний салбарын залуучуудыг тус тэмцээнд оролцуулах арга
хэмжээг 3 дугаар сарын 04,05-ны өдрүүдэд авч зохион байгуулr ажилласан.
Говь-Алтай аймгийн Тайшир Гуулин усан цахилгаан станцыг Цагдаагийн ерөнхий
газрын Дотоодын цэргийн хамгаалалтанд оруулахтай холбогдсон ажлыг боловсруулж яамдаас
Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал авч нэгтгэсэн.
Баянгол дүүргийн шүүх дээр нэхэмжлэл гаргасан П.Цэцэгмаагийн нэхэмжлэлтэй хэргийн
шүүх хуралд оролцож хамтран хариуцагчаар татсан байсныг хэрэгсэхгүй болгуулж тус яамыг
чөлөөлүүлсэн.Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээний төслийг тухай бүр хянаж
байна.
Хуулийн төсөл – 9
 Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн алба хаах тухай хуулийн төсөл
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 Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулга
 Номын сангийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
 УИХ гишүүн Д.Эрдэнэбат тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай
 Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн төсөл
 Улсын Их Хурлын гишүүн С.Одонтуяа, г.Баярсайхан нарын санаачлан
боловсруулж ЗГ санал дүгнэлт авахаар ирүүлсэн хот тосгоны эрх зүйн
байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлан боловсруулсан эм
эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга
 Согтууруулах ундааны хяналтын тухай хуулийн төсөл /Архидан согтуурахтай
тэмцэх хуулийн шинэчилсэн төсөл/
Бусад байгууллагаас – 7
 Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх
тухай
 Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхээс шүүх хуралд
дуудан ирүүлэх тухай
 Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамнаас мэдээлэл ирүүлэх тухай
албан бичиг
 Легал полиси хуулийн фирмээс мэдээлэл гаргуулах тухай
 Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос дэмжлэг хүсэх тухай
 Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх
тухай
 Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс шинжээчийн бүрэлдэхүүн
томилох тухай
Албан бичиг – 7
 Эрчим хүчний яам нь

өөрийн салбарт нийтээр дагаж мөрдөх

захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр, боловсруулж байгаа
хууль, Улсын Их Хурлын шийдвэрийн төсөл, чиг үүргийнхээ
хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар иргэдэд мэдээ
мэдээллийг хүргэх зорилгоор мэдээллийн эх сурвалж, материалыг
“Иргэдийн эрх зүйн танхим”, “Содон” сэтгүүлд нийтлэх албан бичиг болон
гэрээний төсөл боловсруулсан.
 “Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Станц” ХХК-ийн өргөтгөлийн барилгын талаарх
албан бичгийг Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор Зангадад хүргүүлэх тухай төсөл
боловсруулсан.
 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгч,
Төлөөлөгчөөр сонгогдсон боловч төрийн албан тушаалыг давхар эрхэлж,
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хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргаж
байгаа албан
 Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхэд шүүх
хуралдаан хойшлуулах тухай хүсэлт боловсруулсан.
 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгч,
Төлөөлөгчөөр сонгогдсон боловч төрийн албан тушаалыг давхар эрхэлж,
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргаж
байгаа

албан

тушаалтнуудын

судалгааг

ирүүлэх

тухай

албан

бичиг

боловсруулсан.
 Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэнТөрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 11
дүгээр сарын 01-ний өдрийн 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн
жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (Үр
дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх)-г үнэлж дүгнэх журам”-ын шинэчилсэн
найруулгын төсөл боловсруулсан.
 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн төслийг шинэчлэн сайжруулахтай
холбоотойгоор Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төвөөс санал авах албан
бичиг боловсруулсан.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Эрчим хүчний яам
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