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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ  

ҮНДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН  

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

 

2018 оны эхний хагас жил 

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго  

 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр 

тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үйл 

ажиллагааны гүйцэтгэлийг тухайн онд тавьсан зорилт, хүрэх түвшинтэй харьцуулан 

хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, үр дүнг үнэлэх, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг үнэн 

зөв, бодит мэдээллээр хангах, дараагийн шатны төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

 

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй  

 

Хяналтад авсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үр 

дүнгийн үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын 

баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг удирдлага болгов.  

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 2018 оны эхний хагас 

жилийн тайлан, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

хэрэгжилт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан, Эрчим хүчний яамны 

дотоод бүтцийн нэгжүүдийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн 

биелэлтийг судлах болон тухайн ажлыг хариуцсан албан тушаалтнуудтай уулзаж ярилцах, 

холбогдох газруудаас тодруулга авах замаар цуглуулсан мэдээ, мэдээлэлд үндэслэн гүйцэтгэв.  

 

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийн 2018 оны эхний хагас жилд хэрэгжүүлсэн ажлын бодит үр 

дүнг тухайн оны зорилтот түвшин, хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлттэй харьцуулан биелэлтийг 

хувиар тодорхойлж үнэлгээг гаргав. 

 

Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн  

 

Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 

2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

Эрчим хүчний яамны үндсэн хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан бодлогын 24 зорилтын 69 арга 

хэмжээг хяналтад авч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   

 

Дээрх төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар Эрчим хүчний яамны 2018 онд хэрэгжүүлэх нийт 62 арга 

хэмжээний эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 4 арга хэмжээ 

зорилтот түвшиндээ хүрсэн 100%, 9 арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, 24 арга 

хэмжээ эрчимжүүлэх шаардлагатай 40%, 17 арга хэмжээ үр дүнгүй 0%, 8 арга хэмжээ 
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санхүүжилтийн эх үүсвэргүй, гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалснаас үнэлэх боломжгүй байна. 

Арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн дундаж 36,8%-тай дүгнэгдлээ.  

 

Арга хэмжээнүүдийн биелэлтийг бодлого, зорилтоор нь авч үзвэл: 

 

 “Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого”-ын хүрээнд төлөвлөгдсөн 11 

зорилтын 50 арга хэмжээний хэрэгжилт 37,1 хувь,  

  

 “Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого”-ын хүрээнд 1 зорилтод хамаарах 1 арга 

хэмжээний хэрэгжилт эхний хагас жилийн байдлаар 40,0 хувь,  

 

 Аймаг, орон нутгийн талаар тусгайлан оруулсан заалтын хүрээнд 11 зорилтод хамаарах 

11 арга хэмжээний хэрэгжилт 35,0 хувьтай байна.  

 

Үнэлгээний товчоог Хавсралт 1, арга хэмжээний хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүйг Хавсралт 2-оор 

тус тус үзүүлэв. 

 

Зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй буюу хангалтгүй дараах арга хэмжээ байна: 

 

Зорилт Арга хэмжээ 

2018 оны 

зорилтот 

түвшин 

Хэрэгжилт 

2.97. Улс орны 

эдийн засгийн 

аюулгүй байдал, 

тогтвортой 

хөгжлийн үндэс 

болсон суурь 

салбарын 

тасралтгүй, 

найдвартай 

ажиллагааг хангах 

зорилгоор 

ашиглалтад байгаа 

цахилгаан 

станцуудын хүчин 

чадлыг өргөтгөх, 

шинэчлэх ажлыг 

хэрэгжүүлнэ. 

/Чойбалсангийн 

ДЦС, 

Улаанбаатарын 

гуравдугаар ДЦС/ 

2. Эрдэнэтийн  

ДЦС-ыг  

35 МВт-аар 

өргөтгөх 

БУА эхлэх Төслийг Засгийн газрын 2015 оны 458 дугаар 

тогтоолоор БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын 

зээлээс санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэж БНХАУ-ын 

талтай байгуулсан зээлийн хэлэлцээрт заасан 

нөхцөлийн дагуу тендер зарлаж гүйцэтгэгчээр 

БНХАУ-ын Hunan Industrial Equipment Installation 

компани шалгарсан. Сангийн яамнаас БНХАУ-ын 

талтай зээлийн тусгайлсан хэлэлцээрийг 2018 оны 4 

дүгээр сард хийсэн. Төслийн гүйцэтгэгч компаниас 

ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, хуваарийг 

тохиролцоогүй байна. Мөн төслийн урьдчилгаа 

төлбөрийг төсөвт нэмж суулгах шаардлагатай 

байгаа, зураг төслийн ажлыг хүлээн авч магадлан 

итгэмжилсний дараа барилга угсралтын ажлыг 

эхлүүлэх тул 2019 онд барилга угсралтын ажил 

эхлэхээр байна. 2018 онд төслийн талбарт газар 

шорооны ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна. 

3. Чойбалсангийн 

ДЦС-ыг  

50 МВт-аар 

өргөтгөх 

Газар 

шорооны 

ажил эхлэх 

2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн ЗГ-ын 

хуралдаанд төслийн хөрөнгө оруулалтыг 

шийдвэрлүүлэхээр танилцуулсан. Хуралдаанаас 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг Сангийн яамтай эцэслэн 

тохиролцож дахин хэлэлцүүлэхийг үүрэг болгосны 

дагуу төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр 

Сангийн яамтай хамтран ажиллаж байна.  Хөгжлийн 

банкны зээлээр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх 

боломжийг судалж холбогдох материалыг бэлтгэсэн. 

Банкны шаардлага хангасан ТЭЗҮ, Байгаль орчинд 

нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээг боловсруулж байна. 

2018 онд багтаан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 

гэрээ хийхийг зорьж байна. Ингэснээр 2019 онд 

БУА-ыг эхлүүлэх боломж бүрдэх юм. 

4. Гуравдугаар 

ДЦС-ыг  

Барилгын 

ажил эхлэх 

“Улаанбаатарын дулааны III цахилгаан станцын 

суурилагдсан хүчин чадлыг 250 МВт-аар 
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250 МВт-аар 

өргөтгөх 

нэмэгдүүлж, цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг 

өргөтгөх төсөл”-ийг ОХУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр МУ-ын ЗГ-ын 2018.01.03-

ны өдрийн 1 дүгээр тогтоол гарсан. Төслийн бэлтгэл 

ажлыг хангах, ажлын даалгавар, техникийн бичиг 

баримтыг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 

Эрчим хүчний сайдын 2018.01.19-ний өдрийн 10 

дугаар тушаалаар байгуулан ажиллаж төслийн 

хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудыг тодотгон ажлын 

даалгаврын төслийг боловсруулсан.  

ОХУ-ын “ИНТЕР РАО” компанийн мэргэжилтнүүд 

ирж судалгаа хийсэн ба дүгнэлтээ ОХУ-ын Сангийн 

яаманд танилцуулсны дүнд экспортын зээл олгох 

боломжтой гэж шийдвэл 2019 оны ОХУ-ын төсөвт 

суулгах юм. Иймээс энэ төсөл 2019 оноос нааш 

эхлэх боломжгүй байна. 

2.98. Монгол Улсын 

эрчим хүчний 

хангамжийн 

найдвартай байдал, 

өсөн нэмэгдэж 

байгаа хэрэглээг 

бүрэн хангах шинэ 

эх үүсвэрийг барих 

1. Тавантолгойн 

450 МВт-ын ДЦС 

барих 

Зураг төсөл, 

газар шорооны 

ажил эхлэх 

МУ-ын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 

31-ний өдрийн хуралдаанаас “Өмнөд бүсийн эрчим 

хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээ”-г цуцлах 

талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг 

даалгасны дагуу 2014 оны 08 дугаар сарын 14-ний 

өдөр Улаанбаатар хотноо байгуулсан “Өмнөд 

бүсийн эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах 

гэрээ”-г цуцалсан. Тавантолгойн төсөлд дотоодын 

хөрөнгө оруулагч Эм Си Эс компани гадаадын 

хөрөнгө оруулагчаар Солонгосын КЕПКО 

компанийг оролцуулахаар санал солилцон ажиллаж 

байна. Рио Тинто компани уурхайн талбарт 

цахилгаан станц барих судалгааг эхлүүлсэн. Иймд 

Засгийн газраас аль төслийг дэмжих талаар шийдвэр 

хүлээгдэж байна.  

2.99. Шивээ-Овоо, 

Тэвшийн говь 

болон бусад 

нүүрсний ордыг 

түшиглэн 

экспортын 

зориулалттай том 

чадлын цахилгаан 

станц, тогтмол 

гүйдлийн цахилгаан 

дамжуулах шугам 

барих төслийг 

эхлүүлнэ. 

3. Хашаат цав, 

Тэвшийн говийн 

орд газруудыг 

түшиглэн том 

чадлын цахилгаан 

станц, тогтмол 

гүйдлийн 

цахилгаан 

дамжуулах шугам, 

нүүрсний уурхай 

байгуулах 

төслүүдийг 

эхлүүлэх 

Төслийн 

суурь 

судалгааны 

ажилд 

дэмжлэг 

үзүүлэх 

Хашаат цавын уурхай дээр 3000 МВт-ын экспортын 

зориулалттай цахилгаан станц барих тусгай 

зөвшөөрөл авсан “Би Эс Юу” ХХК төслийн ажлыг 3 

үе шаттайгаар, нийтдээ 10 жилийн хугацаанд барьж 

байгуулах ажлыг хийхээр төлөвлөсөн. 

ЭХЯ-наас БНХАУ-ын холбогдох эрх бүхий 

байгууллагатай цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх, 

Монголоос экспортлох талаар гэрээгээ байгуулж, 

хариу мэдэгдэх чиглэлийг өгсөн. 

Энэхүү арга хэмжээ нь 2018-2023 онд хэрэгжих 

боломжгүй юм, учир нь БНХАУ-ын 13 дугаар таван 

жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй, ирээдүйд 

судалж үзэх боломжтой нэг төсөл хэмээгдэж байгаа 

төсөл юм. 

2.100.Сэргээгдэх 

эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийг 

зохистой 

харьцаагаар 

хөгжүүлж, Эгийн 

голын усан 

цахилгаан станц 

барих ажлыг 

эхлүүлнэ. 

7. “Нарны зайн 

дээвэр” хөтөлбөр 

эхлүүлэх 

Нийлбэр 0.5 

МВт-ын нарны 

дэлгэц 

суурилуулах 

Уг төсөлтэй холбоотой Бага оврын хэрэглэгчийг 

нэгдсэн сүлжээнд холбохтой үүсэх харилцааг 

зохицуулах журмын төслийг боловсруулсан. 

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 07 дугаар сард 

багтаан батлуулахаар ажиллаж байна. Санхүүгийн эх 

үүсвэрийг шийдвэрлэхээр хөрөнгө оруулагч 

байгууллагуудад санал тавин ажиллаж байна. 

8. 10 МВт хүртэл 

хүчин чадалтай 

нарны зай болон 

зай хураагууртай 

хослон ажиллах 

нам даралтын ус 

халаалтын зуухны 

Төслийн 

санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх 

Азийн хөгжлийн банктай Сэргээгдэх эрчим хүчний 

эх үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг 

дулааны энерги болгон хувиргах төслийг 

эхлүүлэхээр судалгаа хийж байна. 
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загвар төслийг гэр 

хороололд 

хэрэгжүүлэх 

9. Цахилгаан 

хөдөлгүүртэй 

автомашиныг 

цэнэглэх авто 

зогсоол бий 

болгох асуудлыг 

шийдвэрлэх 

Холбогдох эрх 

зүйн орчныг 

бүрдүүлэх 

Авто зогсоол бий болгох арга хэмжээ Эрчим хүчний 

яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарахгүй. 

Нийслэлийн ЗДТГ-аас уг төсөлтэй холбоотой 

тодорхой ажлуудыг гүйцэтгэж байгаа болно. ЭХЯ-

ны зүгээс зохих дэмжлэгийг үзүүлэх хамтран 

ажиллана. 

10. Улаанбаатар 

хот орчимд 100 

МВт хүчин 

чадалтай усан 

цэнэгт цахилгаан 

станц барих 

санаачилгыг 

дэмжих 

Төслийн 

санхүүжилт 

босгох бэлтгэл 

ажил хийгдэх 

Хөрөнгө оруулагч гүйцэтгэгчээс Улаанбаатар хотод 

Усан цэнэгт цахилгаан станц болон “Хотын 

цэвэршүүлсэн усанд гүн цэвэршүүлэлт хийж дахин 

ашиглах үйлдвэр” барих концессийн төслийн 

барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн. Эрчим 

хүчний яамны зүгээс зөвхөн Улаанбаатар-Усан 

цэнэгт цахилгаан станцын Барилга угсралтын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрөл олгохоор зөвшилцөн 

шаардлагатай бичиг баримт бүрдүүлж байна.  

2.101. Бүс нутгийн 

эрчим хүчний 

систем, хүнд 

үйлдвэрүүд, том 

хэрэглэгчид, эрчим 

хүчний эх 

үүсвэрүүдийг 

холбосон цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станцыг 

барьж, эрчим 

хүчний нэгдсэн 

систем байгуулах 

ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

3. 220 кВ-ын 

Багануур дэд 

станцаас Чойр 

хүртэл 220 кВ-ын 

хоѐр хэлхээт 178 км 

ЦДАШ барих, дэд 

станц өргөтгөх 

ТЭЗҮ, зураг 

төслийг 

боловсруулах 

ЗГ-ын 2016 оны 180 дугаар тогтоолын дагуу 

“Түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр 

санхүүжүүлэх нөхцөлтэй Олон Улсын нээлттэй 

тендер”-ийг зарлаж, БНХАУ-ын “Хэйлунгжиан 

барилга угсралтын групп” компани шалгарч ЭХЯ-

наас 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн в/1301 

тоот албан бичгээр 39,450,121.0 ам.доллараар гэрээ 

байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээс 

гаргасан хөрөнгө оруулалтын ажлын зардлыг буцаан 

төлөх тухай асуудлын талаар СЯ-нд хандахад 

төслийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт хийгдэх 

нөхцөл тодорхойгүй гэсэн үндэслэлээр 

гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах мэдэгдэл 

хүргүүлсэн. Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй тул энэ 

төсөл 2018 онд эхлэх боломжгүй байна. 

8. Төвийн бүсийн 

дамжуулах 

сүлжээний үр 

ашгийг 

дээшлүүлэх төсөл 

хэрэгжүүлэх 

БУА эхлэх Эрчим хүчний яам, Сангийн яам, KfW банкны 

хооронд байгуулах Харилцан Ойлголцлын Санамж 

Бичиг (ХОСБ)-ийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэж 

гарын үсэг зурахад бэлэн болгосон. СЯ-ны зүгээс 

дэмжиж KfW банкинд хандаад байна. KfW банкнаас 

гэрээний төслийг ирүүлснийг ЭХЯ-наас хянаж 

дэмжсэн саналыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

Гурван тал гарын үсэг зурснаар зээлийн гэрээ 

байгуулагдах бэлтгэл ажил хангагдах ба 2019 оноос 

хэрэгжиж эхлэхээр байна. 

2.104. Эрчим 

хүчний хэмнэлт, үр 

ашгийг дээшлүүлэх, 

алдагдлыг 

бууруулах, 

инновацын 

түвшний шинэ 

техник технологи 

нэвтрүүлэх 

чиглэлээр тодорхой 

арга хэмжээ, төсөл 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ. 

4. ДЦС-3-ын уур 

хөргөх төхөөрөмж 

дээр алдагдаж 

байгаа дулааныг 

ашиглан ажиллах 3 

МВт хүртэл 

чадалтай 

термоволтын 

цахилгаан үүсгүүр 

суурилуулах 

Төслийн 

санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх 

ДЦС-3-ын уур хөргөх төхөөрөмж дээр алдагдаж 

байгаа дулааныг ашиглан ажиллах 3 МВт хүртэл 

чадалтай термоволтын цахилгаан үүсгүүр 

суурилуулах судалгааг хийж, дулаан дамжуулах 

сүлжээний буцах шугамын дулааныг ашиглах нь 

харьцангуй үр ашигтай гэж дүгнэсэн. Иймд энэ 

чиглэлээр төслийг “УБДС” ТӨХК-ийг түшиглэн 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн АНУ-ын нэр бүхий 

компаниас туршлага судлан хамтран ажиллаж байна. 

АНУ-ын “Бэркен энержи” компанид “Solid state 

Renewable Generator RTV and TVG” технологийг 

нэвтрүүлэх, суурилуулах, ашиглах талаар хамтран 

ажиллах саналаа хүргүүлээд байна.  

7. Төвийн бүсийн 

цахилгаан 

Батлагдсан 

төсвийн 

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх 

Эрчим хүчний төсөл-2, ХБНГУ-ын KFW банкны 
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дамжуулах, түгээх 

сүлжээнүүдийн 

мэдээлэл, хяналтын 

тоон системийг 

өргөжүүлэх, дэд 

станцуудын 

удирдлагыг тоон 

системд үе 

шаттайгаар 

шилжүүлж эхлэх 

хүрээнд ажил 

хийгдэх 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх Төвийн бүсийн 

дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх 

төслүүдийн хүрээнд энэхүү ажил үе шаттайгаар 

хэрэгжинэ. 

8. Гэр хорооллын 

айл өрхөд 

зориулсан уурын 

халаалтын нано 

төхөөрөмж, бага 

оврын цэвэрлэх 

байгууламжийн 

хосолсон систем 

нэвтрүүлэх 

Загвар төслийн 

санхүүжилтийн 

эх үүсвэрийг 

шийдвэрлэх 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах 

зорилгын хүрээнд гэр хорооллын айл өрхөд 

зориулсан уурын халаалтын нано төхөөрөмжийг 

нэвтрүүлэх судалгаа хийхээр төлөвлөсөн. Бусад 

орнуудад нэвтрүүлсэн ижил төстэй төслийн судалгаа 

хийж үзэхэд уурын нано төхөөрөмжийг халаалтын 

системд хэрэглэсэн туршлага олдоогүй.  

 

2.106. Метан хийг 

ашиглах боломжит 

нөөцийг бүрдүүлэх 

судалгааг 

эрчимжүүлэх, хийн 

хангамжийг 

хөгжүүлэх эрх зүй, 

дэд бүтцийн орчныг 

бүрдүүлэх, 

нүүрснээс хийн 

цэвэр түлш гарган 

авах үйлдвэр барих 

төслийг эхлүүлнэ. 

3. Хийн 

хангамжийг 

хөгжүүлэх мастер 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, дэд 

бүтцийг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг 

хангах 

Мастер 

төлөвлөгөө 

гарах 

Мастер төлөвлөгөө боловсруулах санхүүжилтийн 

асуудал шийдвэрлэгдээгүй байгаа учир цаашид авах 

хэмжээний талаар сайдын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргаж, 

хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж байна.  

5. “ДЦС-2” ТӨХК-

ийн дэргэд хагас 

коксон түлш гаргах 

ус халаалтын зуух 

барих 

Технологийн 

судалгаа, зураг 

төслийн ажил 

хийгдэх 

Дулааны хоѐрдугаар цахилгаан станцыг өргөтгөх, 

шинэчлэх судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна. Тус 

станцын дэргэдэх шахмал түлшний түүхий эдийн 

асуудлыг Тавантолгойн нүүрсээр шийдэх шийдвэр 

гарсан тул энд ус халаалтын зуух барих 

шаардлагагүй болсон. 

 

Үнэлэх боломжгүй дараах арга хэмжээ байна: 

 

Зорилт Арга хэмжээ 

2018 оны 

зорилтот 

түвшин 

Хэрэгжилт 

2.100.Сэргээгдэх 

эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийг 

зохистой 

харьцаагаар 

хөгжүүлж, Эгийн 

голын усан 

цахилгаан станц 

барих ажлыг 

эхлүүлнэ. 

 

2. Эгийн голын 

315 МВт-ын УЦС-

ыг барих 

Санхүүжилтийн 

гэрээ 

байгуулагдах 

БНХАУ-ын Үндэсний хөгжил, шинэчлэлийн 

хорооноос Эгийн голын УЦС төслийн талаар ОХУ-

тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх хүртэл концессийн 

санхүүжилт хийхийг түр зогсоосон.   

Эгийн голын УЦС төслийн Байгаль нуурын 

экосистемд үзүүлэх нөлөөллийн талаар ОХУ-ын 

талтай  нэгдсэн ойлголцолд хүрэх, зөвшилцөх 

асуудлыг эхний ээлжинд шийдвэрлэхээр ажиллаж 

байна. Эгийн голын УЦС-ын төслийн талбараас 

Байгаль нуур хүртэлх Сэлэнгэ мөрний дагууд 

Биологийн олон янз байдлын нэмэлт судалгааны 

ажлыг хийж гүйцэтгэхээр ажлын даалгаврыг 

БОАЖЯ-наас баталсан бөгөөд МУ-ын Хөгжлийн 

банкны эх үүсвэрээр уг судалгааг санхүүжүүлэх 

шийдвэр гарсан. 2018-2019 онд энэ судалгааны ажил 

хийгдэнэ. Судалгааны дүгнэлтээс хамааран төслийн 

ажлыг эхлүүлэх асуудал шийдэгдэнэ. 

2.101. Бүс нутгийн 

эрчим хүчний 

систем, хүнд 

6. Тайширын 

УЦС-аас 

Есөнбулаг хүртэл 

Гүйцэтгэгчийг 

сонгон 

шалгаруулж 

Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг хүртэл 110 кВ-ын 

ЦДАШ, дэд станцын ТЭЗҮ-ийг боловсруулан 

салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлөөр 
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үйлдвэрүүд, том 

хэрэглэгчид, эрчим 

хүчний эх 

үүсвэрүүдийг 

холбосон цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станцыг 

барьж, эрчим 

хүчний нэгдсэн 

систем байгуулах 

ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

110 кВ-ын ЦДАШ, 

дэд станц барих 

гэрээ байгуулах хэлэлцүүлэн  батлуулсан. Зураг төсөл хийгдсэн. 

Уг төсөл арга хэмжээ нь улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд 

2018 оны төсвийн төсөлд санал хүргүүлсэн боловч 

хасагдсан. 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд 

тусгуулахаар санал хүргүүлсэн.  

Уг арга хэмжээ нь УИХ-ын 2018.05.24-ний өдрийн 

37 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын 

эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлд тусгагдсан.   

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдээгүй тул 2018 

онд хэрэгжих боломжгүй байна.  

7. 220 кВ-ын 

Дарханы дэд 

станцыг өргөтгөх, 

шинэчлэх 

Гүйцэтгэгчийг 

сонгон 

шалгаруулж 

гэрээ байгуулах 

Мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөнд улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр орсон 

бөгөөд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 

шийдвэрлүүлэхээр 2017, 2018 оны төсвийн төсөлд 

санал хүргүүлсэн боловч тусгагдаагүй. 2019-2020 

оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусган Сангийн 

яаманд хүргүүлсэн. Уг арга хэмжээ нь УИХ-ын 

2018.05.24-ний өдрийн 37 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 

2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан.   

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдээгүй тул 2018 

онд хэрэгжих боломжгүй байна 

2.102. Аймгийн 

төвүүд болон 

томоохон хот 

суурин газарт 

дулааны станц, 

шугам сүлжээг 

шинээр барих, 

өргөтгөх, эрчим 

хүчээр бүрэн хангах 

ажлыг үе шаттай 

хэрэгжүүлнэ. 

2. Дарханы дулаан 

хангамжийн 

системд 

шинэчлэлийн төсөл 

хэрэгжүүлэх 

Санхүүжилтийн 

гэрээ 

байгуулагдах 

Дарханы дулаан хангамжийн системд шинэчлэлийн 

төсөл хэрэгжүүлэх саналыг Европын сэргээн босголт 

хөгжлийн банкинд 2017 онд тавьсан. Гэвч тус 

банкнаас санхүүгийн чадавхийг харгалзан дулаан 

хангамжийн системд шинэчлэл хийх төслийг 

Дарханд бус Улаанбаатарт хэрэгжүүлэхээр сонгосон 

болно. Иймд уг төслийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх 

үүсвэр тодорхойгүй байна.  

2.104. Эрчим 

хүчний хэмнэлт, үр 

ашгийг дээшлүүлэх, 

алдагдлыг 

бууруулах, 

инновацын 

түвшний шинэ 

техник технологи 

нэвтрүүлэх 

чиглэлээр тодорхой 

арга хэмжээ, төсөл 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ. 

5. Дархан, 

Эрдэнэтийн ДЦС-

уудын зуух, 

хяналт 

удирдлагын 

системийг 

шинэчлэх 

төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх 

Тоног 

төхөөрөмж 

нийлүүлэгдэх 

2016 оны Герман-Монголын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрээр уг төслийг Дархан, 

Эрдэнэтийн ДЦС-ын шинэчлэлд 30 сая еврогийн 

зээлийг хэрэгжүүлэх талаар Монголын талаас санал 

тавьсан. Гэвч ХБНГУ-ын талаас уг төслийн үндсэн 

суурь судалгааг хийсний дараа 2018 оны Монгол-

Германы Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр 

дахин хэлэлцэх шийдвэрийг гаргаж хойшлуулсан.  

6.7.2. Дархан хотын 

цахилгаан 

хангамжийн 

найдвартай 

ажиллагааг хангах 

зорилгоор 

цахилгаан 

дамжуулах төв 

шугамыг тойрог 

схемд шилжүүлнэ. 

1. Дархан хотын 

цахилгаан 

хангамжийн 

найдвартай 

ажиллагааг хангах 

зорилгоор 

цахилгаан 

дамжуулах төв 

шугамыг тойрог 

схемд шилжүүлэх 

110 кВт-ын 12 

км агаарын 

шугам барих 
Дарханы дамжуулах сүлжээний дэд станц 30 хувийн 

ачаалагдаж байна. 2023 оны түвшинд 60 хувийн 

ачаалалтай байхаар байна. Дархан хотын эрчим 

хүчний хэрэглээний өсөлт ба цахилгаан дамжуулах 

шугамын дамжуулах чадварын тооцоогоор 2023 он 

хүртэл цахилгаан дамжуулах тойрог схем байгуулах 

шаардлага байхгүй байна. 

6.16.2. Цахилгаан 1. Цахилгаан эрчим Барилга Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн 
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эрчим хүчний 

хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, 

өөрийн өртгийг 

хямдруулах 

зорилгоор Сэлэнгэ 

аймгийн нутаг дахь 

Шүрэнгийн голын 

усан цахилгаан 

станцыг барьж 

байгуулах ажлыг 

эхлүүлнэ. 

хүчний хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, 

өөрийн өртгийг 

хямдруулах 

зорилгоор Сэлэнгэ 

аймгийн нутаг дахь 

Шүрэнгийн голын 

усан цахилгаан 

станцыг барьж 

байгуулах ажлыг 

эхлүүлэх 

угсралтын 

ажлыг 

эхлүүлэх 

хамтын ажиллагааны Монгол, Оросын Засгийн газар 

хоорондын комиссын 20 дугаар хуралдааны 

шийдвэрийн дагуу (8.3.5) байгуулагдсан Сэлэнгэ 

мөрний ус хураах талбайд Монгол Улсын барихаар 

төлөвлөж буй усны барилга байгууламжтай 

холбоотой асуудлыг цогцоор нь авч үзэх Монгол-

Оросын хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар 

хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 02-04-ний 

өдрүүдэд Улаанбаатар хотод, дэд ажлын хэсэг 

анхдугаар хуралдааныг 2018 оны 4 дүгээр сард 

ОХУ-ын Эрхүү хотод зохион байгуулсан.  

Сэлэнгэ мөрний сав газарт усан цахилгаан станц 

барих асуудлаар ОХУ-тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх 

зорилгоор холбогдох арга хэмжээнүүдийг аван 

ажиллаж байна.  

 

Дөрөв. Дүгнэлт  

 

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Эрчим хүчний яамны үндсэн 

хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн 2018 оны эхний хагас жилийн 

хэрэгжилт 36,8 хувьтай дүгнэгдэж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 13,5 хувиар 

буурсан үзүүлэлттэй, хэрэгжилтийн явц хангалтгүй байна.   

 

2. Засгийн газрын 2016 оны 180 дугаар тогтоолд орсон эрчим хүчний салбарын 

хэрэгжүүлэх 3 төсөл, арга хэмжээ /Дулааны 3-р цахилгаан станц, Чойбалсангийн ДЦС-

ын өргөтгөл, Багануур-Чойрын өндөр хүчдэлийн ЦДАШ, дэд станцыг барих/-ний 

санхүүжилтийг 2017 онд шийдвэрлэж, 2018 онд газар шороо, барилга угсралтын ажлыг 

эхлүүлэх зорилттой боловч хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт хийгдэх нөхцөл 

тодорхойгүйгээс гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ цуцлагдсанаар 2017 онд хийгдсэн бүх 

ажлууд үр дүнгүй болж, тус төсөл арга хэмжээний санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын 

асуудлыг дахин судалж, шийдвэрлэх шаардлага гарсан. Иймд 2018 онд барилга 

угсралтыг эхлүүлэх гэсэн зорилтот түвшинг хангаж чадахааргүй болсон.   

 

3. 2017 оны жилийн эцсээр тухайн жилийн зорилтот түвшинг 100% бүрэн хангаж 

хэрэгжээгүй арга хэмжээнүүд дараагийн үе шатны хэрэгжилтээ хангаж чадахгүй буюу 

2018 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлтийг хангахааргүй байна.  

 

4. Монгол Улсын төсөв санхүүгийн хүндрэлтай байдал, олон улсын банк, санхүүгийн 

байгууллагаас авах зээлийн асуудал зэргээс үүдэн эрчим хүчний салбарын төсөл арга 

хэмжээний санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдэхгүй, хэрэгжүүлэх үйл явцыг 

удаашруулж байна.   

 

5. Бодлогын баримт бичгийг төлөвлөхдөө судалгаа, нөөц боломж /төсөв, санхүү/, 

хэрэгжих цаг хугацаанд үндэслэж, олон улсын байгууллагын санхүүжилтийн гэрээ 

хэлэлцээр хийх үе шатыг нарийвчлан тооцоолсны үндсэн дээр тухайн зорилт, арга 

хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг тодорхойлоогүйгээс, өөрөөр хэлбэл 

төлөвлөлтийг үндэслэлтэй, тооцоо судалгаатай хийгээгүйгээс болж арга хэмжээнүүдэд 

тодорхой ажил хийгдээгүй, тухайн жилийнхээ зорилтот түвшинг хангаж чадахгүй, үр 

дүн гараагүй байна.  
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Тав. Зөвлөмж  

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Эрчим хүчний яамны үндсэн хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан зорилт, 

арга хэмжээний 2018 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний дүнд үндэслэн дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг яамны дотоод бүтцийн 

нэгжүүдэд зөвлөмж болгож байна. Үүнд: 

 

1. 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжилт удаашралтай, эрчимжүүлэх 

шаардлагатай гэж үнэлэгдсэн 24 арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, жилийн 

эцсээр үр дүнг ахиулах, зорилтот түвшинг хангаж ажиллахад онцгой анхаарах 

/Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Түлшний 

бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар/ 

 

2. Эдийн засгийн үр ашиггүй, цаашид хэрэгжих боломжгүй, гадны хүчин зүйлээс 

шалтгаалсан, санхүүгийн эх үүсвэр тодорхойгүй, шалгуур үзүүлэлт зорилтот түвшинг 

хангахааргүй, хэрэгжилтэд ахиц үр дүн гараагүй, үр дүнгүй буюу 0 гэж үнэлэгдсэн 17, 

үнэлэх боломжгүй гэж үнэлэгдсэн 8, нийт 25 арга хэмжээг тусгайлан авч үзэж, цаашид 

хэрэгжих боломжтой эсэхийг нарийвчлан тодорхойлж, тайлбар үндэслэлийг сайтар 

боловсруулан Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнөөс хасуулах, зорилтот түвшинд өөрчлөлт оруулах саналыг 

боловсруулж, асуудлыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тавьж, шийдвэрлүүлэх 

/Бодлого, төлөвлөлтийн газар/   

 

3. Хэрэгжилтийг тайлагнахдаа мэдээллийг бүрэн оруулж, биелэлтийг үр дүнд суурилсан 

байдлаар оновчтой тайлагнаж чадахгүй байгаад анхаарах, биелэлтийн гол үр дүнг 

судалгаа тооцоо, баримт нотолгоон дээр тулгуурлан өсөлт бууралт, үр дүнтэй нь 

тайлагнаж байх, улмаар мэргэжилтний боловсруулсан тайлан, мэдээллийг нэгжийн 

дарга нар нь сайн хянаж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах /Бодлого, төлөвлөлтийн 

газар, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар/ 
 

4. Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээнд хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээг заавал 

тусгаж, хэрэгжилтийн үр дүнтэй уялдуулан гэрээг дүгнэж албан хаагчдын хариуцлагыг 

дээшлүүлэх /Төрийн захиргааны удирдлагын газар/ 
 

 

 
 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 
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Хавсралт 1 
 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ҮНДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар, хугацаа, арга хэмжээгээр/ 

 2016 оноос 

хэрэгжиж 

эхэлсэн 

2017 оноос 

хэрэгжиж 

эхэлсэн 

2018 оноос 

хэрэгжиж 

эхэлсэн 
Нийт дүн 

Н
И

Й
Т

 

Бүгд  15 38 9 62 

Үр дүнтэй                   100% 1 3 - 4 

Тодорхой үр дүнд  

хүрсэн                         70% 
4 5 - 9 

Эрчимжүүлэх  

шаардлагатай              40% 
7 16 1 24 

Үр дүн гараагүй          0% - 10 7 17 

Үнэлэх боломжгүй 3 4 1 8 

2018 оны эхний хагас жилийн 

хэрэгжилтийн % 
36,8% 

 

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ҮНДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар, зорилт, арга хэмжээгээр/ 

Зорилт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Хэрэгжилтийн хувь, арга хэмжээний тоо Хэрэг-

жилт 

/%/ 
100 70 40 0 

Үнэлэх 

боломжгүй 

Эдийн засгийн 

тогтвортой өсөлтийг 

хангах бодлого   
11 50 4 9 16 16 5 37,1 

Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн бодлого 
1 1 - - 1 - - 40,0 

Аймаг, орон нутгийн 

талаар тусгайлан 

оруулсан заалт  

11 11 - - 7 1 3 35,0 

Дүн 23 62 4 9 24 17 8 36,8% 
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ҮНДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ 

/2018 оны эхний хагас жил/ 

№ 
ЗГҮАХ-т тусгагдсан 

зорилт 

Арга 

хэмжээ- 

ний  

№ 

Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

Хэрэгжих 

хугацаа 

2018 оны 

зорилтот 

түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 оны эхний хагас жилд хүрсэн түвшин, үр дүн 
Хэрэгжил-

тийн хувь 

0 1 2 3 4 5 6 7 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО 

Тэргүүлэх зорилт №2.1. Макро тэнцвэрийг бататгасан олон тулгуурт дотоодын үйлдвэрлэлд түшиглэсэн, тогтвортой эдийн засгийг бий болгон Монгол Улсын үндэсний нийт 

орлогыг нэмэгдүүлж, дундаж-дээгүүр орлоготой орнуудын эгнээнд буцаан оруулна. 

1 

2.9. Үйлдвэрлэлд 

ашиглагддаг уур, ус, 

дулаан, цахилгааны 

тарифыг тогтвортой 

байлгаж, аажмаар 

бууруулах бодлого 

баримтална. 

1 

Үйлдвэрлэлд 

ашиглагддаг уур, ус, 

дулаан, цахилгааны 

тарифыг тогтвортой 

байлгах, бууруулах 

замаар 

бүтээгдэхүүний 

өртгийг багасгах 

бодлого 

хэрэгжүүлэх 

2017-2020 

Хэрэгжилтийг 

хангаж  

ажиллах 

2015 оны 7 сараас хойш 3 жилийн хугацаанд 

үйлдвэрлэлийн уураар болон усаар түгээх дулаан, 

цахилгааны энергийн болон чадлын тарифуудыг тогтвортой 

мөрдөж байна.  

2017 оны байдлаар Монгол Улсын хэрэглээний үнийн 

индексийн өөрчлөлт, гадаад орнуудын үйлдвэрлэлийн 

үнийн индексийн өөрчлөлт, валютын ханшны өсөлт гэх мэт 

макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн улмаас цахилгаан 

дулааны өртөг зардал нэмэгдэх өөрчлөлт гарч байгаа 

боловч цахилгааны хэрэглээнд 6.5 хувийн  өсөлт гарснаар 

үнэ тарифыг тогтвортой хадгалах боломжийг бүрдүүлсэн. 

Харин сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүр /Цэций 50МВт 

СЦС, Солар пауэр интернэйшнл Дарханы 10МВт НЦС, 

Эвридэй фермийн Моннаран 10МВт НЦС/ шинээр 

нэмэгдэж ашиглалтад орж, мөн тэдгээрийн цахилгаан 

үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу сэргээгдэх 

эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 2017 онд 11.88 төг/кВт.ц 

болгож, 7.93 төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. 

70 

Тэргүүлэх зорилт №2.5. Улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлын үндэс болсон эрчим хүчний тогтвортой, найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж, экспортын чадамжтай 

болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

2 

2.97. Улс орны эдийн 

засгийн аюулгүй байдал, 

тогтвортой хөгжлийн үндэс 

болсон суурь салбарын 

тасралтгүй, найдвартай 

ажиллагааг хангах 

зорилгоор ашиглалтад 

байгаа цахилгаан 

станцуудын хүчин чадлыг 

өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг 

хэрэгжүүлнэ. 

/Чойбалсангийн ДЦС, 

1 

Дарханы ДЦС-ыг  

35 МВт-аар 

өргөтгөх 

2016-2018 
Ашиглалтад  

орох 

Монгол Германы Засгийн газар хоорондын хуралдаанаар 

төсөлд дахин шаардлагатай байгаа 5 сая еврогийн асуудлыг 

хэлэлцэн ХБНГУ-ын талаас зээл хэлбэрээр Монгол Улсын 

Засгийн газарт олгохоор болсны дагуу УИХ-аас зээлийн 

хэлэлцээрийг соѐрхон баталсан.  

ОХУ-ын АСЕН компаниас гэрээ цуцалсан тул барилга 

угсралтын ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын China energy 

engineering group компани шалгаран гэрээг байгуулан 

ажлыг эхлүүлсэн.  

Төслийн урьдчилгаа санхүүжилт, Монголын талын хувь 

оролцоо болох 4.3 тэрбум төгрөгийг МУЗГ-аас 

санхүүжүүлсэн. Төслийн бусад санхүүжилтийг ХБНГУ-ын 

70 
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Улаанбаатарын гуравдугаар 

ДЦС/ 

талаас хийнэ.  

2018 онд гадаадаас авах ажиллах хүчний квот, ажлын 

байрны төлбөрөөс чөлөөлөх Засгийн газрын тогтоолын 

дагуу 55 ажилтны визний асуудлыг Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газарт хүргүүлсэн.  

Шугам хоолойн ажил, турбины суурийн ажил, төмөр замыг 

өргөтгөх ажил, кран хүчитгэх ажил, станцын дотоод 

шугамын өргөтгөлүүд хийгдсэн. 2018 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар барилга угсралтын ажил 60 хувьтай 

байна.  

3 2 

Эрдэнэтийн  

ДЦС-ыг  

35 МВт-аар өргөтгөх 

2017-2018 БУА эхлэх 

Төслийг Засгийн газрын 2015 оны 458 дугаар тогтоолоор 

БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын зээлээс 

санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэж БНХАУ-ын талтай 

байгуулсан зээлийн хэлэлцээрт заасан нөхцөлийн дагуу 

тендер зарлаж гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын Hunan Industrial 

Equipment Installation компани шалгарсан.  

Сангийн яамнаас БНХАУ-ын талтай зээлийн тусгайлсан 

хэлэлцээрийг 2018 оны 4 дүгээр сард хийсэн. Төслийн 

гүйцэтгэгч компаниас ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, 

хуваарийг тохиролцоогүй байна. Мөн төслийн урьдчилгаа 

төлбөрийг төсөвт нэмж суулгах шаардлагатай байгаа, зураг 

төслийн ажлыг хүлээн авч магадлан итгэмжилсний дараа 

барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх тул 2019 онд барилга 

угсралтын ажил эхлэхээр байна. 2018 онд төслийн талбарт 

газар шорооны ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна.  

0 

4 3 

Чойбалсангийн 

ДЦС-ыг 50 МВт-аар 

өргөтгөх 

2018-2020 

Газар 

 шорооны ажил 

эхлэх 

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр “Түлхүүр  гардуулах  

гэрээгээр  өөрийн  хөрөнгөөр санхүүжүүлэх  нөхцөлтэй 

Олон улсын нээлттэй тендер зарласан. 

Төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан БНХАУ-ын “CITIC HIC 

Engineering and Technology” компанид тус яамнаас 2017 

оны 04 дугаар сарын 26-ны өдөр 84,985,361.20 ам.доллараар 

гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн. 

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 02-

ны өдрүүдэд гүйцэтгэгч компанийн төлөөлөгчидтэй 

гэрээний хэлэлцээрийг хийж 84,985,361.20 ам.доллараар 

730 хоногт төслийн ажлыг хийж гүйцэтгэх гэрээг 

байгуулсан. Засгийн газрын 2016 оны 180 дугаар тогтоолын 

2 дугаар заалтад заасны дагуу төслийн ажилд гүйцэтгэгчээс 

гаргасан хөрөнгө оруулалтын ажлын зардлыг буцаан төлөх 

тухай асуудлыг шийдвэрлэх талаарх албан бичгийг “Ажил 

гүйцэтгэх гэрээ”-ний хамт Сангийн яаманд хүргүүлсэн 

боловч Төслийн хөрөнгө оруулалтын эргэн  төлөлт хийгдэх 

нөхцөл тодорхойгүй гэсэн үндэслэлээр гүйцэтгэгчтэй 

байгуулсан гэрээ цуцлагдсан.   

Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх төслийг нэн 

тэргүүнд хэрэгжүүлэх эхлэх нь зүйтэй гэж үзэн 2018 оны 2 

0 
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дугаар сарын 14-ний өдрийн ЗГ-ын хуралдаанд төслийн 

хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр танилцуулсан. 

Хуралдаанаас хөрөнгийн эх үүсвэрийг Сангийн яамтай 

эцэслэн тохиролцож дахин хэлэлцүүлэхийг үүрэг болгосны 

дагуу төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр Сангийн 

яаманд албан бичиг 2 удаа хүргүүлсэн.  Хөгжлийн банкны 

зээлээр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх боломжийг судалж 

холбогдох материалыг бэлтгэсэн. Банкны шаардлага 

хангасан ТЭЗҮ, Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн 

үнэлгээг боловсруулж байна. 2018 ондоо багтаан 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ хийхийг зорьж 

байна. Ингэснээр 2019 онд БУА-ыг эхлүүлэх боломж 

бүрдэх юм.  

5 4 

Гуравдугаар ДЦС-

ыг 250 МВт-аар 

өргөтгөх 

2018-2020 
Барилгын ажил 

эхлэх 

“Улаанбаатарын дулааны III цахилгаан станцын 

суурилагдсан хүчин чадлыг 250 МВт-аар нэмэгдүүлж, 

цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг өргөтгөх төсөл”-ийг 

ОХУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр  

МУ-ын ЗГ-ын 2018.01.03-ны өдрийн 1 дүгээр тогтоол 

гарсан. Төслийн бэлтгэл ажлыг хангах, ажлын даалгавар, 

техникийн бичиг баримтыг боловсруулах үүрэг бүхий 

ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2018.01.19-ний 

өдрийн 10 дугаар тушаалаар байгуулан ажиллаж төслийн 

хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудыг тодотгон ажлын 

даалгаврын төслийг боловсруулсан.  

Төслийн ажлыг эхлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх 

талаар ОХУ-ын холбогдох яамдтай хамтран ажиллаж 

байна. ОХУ-аас олгох зээлийн асуудал эцэслэн 

шийдвэрлэгдээгүй тул хугацаа алдаад байна. 

ОХУ-ын “ИНТЕР РАО” компанийн мэргэжилтнүүд ирж 

судалгаа хийсэн ба дүгнэлтээ ОХУ-ын Сангийн яаманд 

танилцуулсны дүнд экспортын зээл олгох боломжтой гэж 

шийдвэл 2019 оны ОХУ-ын төсөвт суулгах юм. Иймээс энэ 

төсөл 2019 оноос нааш эхлэх боломжгүй байна. 

0 

6 

2.98. Монгол Улсын эрчим 

хүчний хангамжийн 

найдвартай байдал, өсөн 

нэмэгдэж байгаа хэрэглээг 

бүрэн хангах шинэ эх 

үүсвэрийг барих 

1 

Тавантолгойн 450 

МВт-ын ДЦС 

барих 

2017-2021 

Зураг төсөл, газар 

шорооны ажил 

эхлэх 

Төслийн хөрөнгө оруулагч Марубуени, Эм Си Эс 

компанийн түншлэл “450 МВт-ын ДЦС барих” төслийн 

“Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний 

хэлэлцээрийг Оюу толгой компанитай хийж байсан. 

Гэрээний нөхцөл тохиролцоогүй шалтгаанаар 2017 оны 5 

дугаар сард Марубени компани төсөлд орлцохоосоо 

татгалзсан мэдэгдэл Оюу толгой компанид өгсөн. Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний 

өдрийн хуралдаанаас “Өмнөд бүсийн эрчим хүчний салбарт 

хамтран ажиллах гэрээ”-г цуцлах талаар холбогдох арга 

хэмжээ авч ажиллахыг даалгасны дагуу 2014 оны 08 дугаар 

сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хотноо байгуулсан “Өмнөд 

бүсийн эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээ”-г 

0 
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цуцалсан. Тавантолгойн төсөлд дотоодын хөрөнгө оруулагч 

Эм Си Эс компани гадаадын хөрөнгө оруулагчаар 

Солонгосын КЕПКО компанийг оролцуулахаар санал 

солилцон ажиллаж байна. Рио Тинто компани уурхайн 

талбарт цахилгаан станц барих судалгааг эхлүүлсэн. Иймд 

Засгийн газраас аль төслийг дэмжих талаар шийдвэр 

хүлээгдэж байна. Таван толгойн уурхайд төслийг 

хэрэгжүүлэх тохиолдолд 2020 оны 3 дугаар сард барилгын 

ажил эхлэх боломжтой гэж хөрөнгө оруулагч тооцож 

байгаа ба Оюу толгой компани төслийн талбартаа 2019 онд 

багтаан эхлүүлэх боломжтой гэж мэдэгдээд байна.   

7 2 

Төвийн бүсэд 

хэрэглээний 

өсөлтийг хангах 

шинэ ДЦС барих 

2017-2021 
Санхүүгийн хаалт 

хийгдэх 

ЗГ-ын 2017.05.30-ны өдрийн 158 дугаар тогтоолоор 

Багануурын ЦС төслийн ТЭЗҮ-д өөрчлөлт орсонтой 

холбогдуулан уг төслийг барих-ашиглах-шилжүүлэх 

төрлөөр хэрэгжүүлэхээр Хөрөнгө оруулалтын газар болон 

”Багануур Пауэр” ХХК-ийн хооронд 2015.04.01-ний өдөр 

байгуулсан концессын гэрээний хүрээнд байгуулагдсан 

Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ, Цахилгаан эрчим хүч 

худалдах, худалдан авах гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

арга хэмжээ авах үүргийг Эрчим хүчний сайдад өгсний 

дагуу концессийн гэрээний дагалдах гэрээнүүдэд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. Мөн тогтоолоор 

Багануурын ЦС төслийн концессийн гэрээг хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд БНХАУ-ын Экспорт болон зээлийн 

даатгалын корпорацид явуулах Баталгаажуулах албан 

бичигт Засгийн газрыг төлөөлж гарын үсэг зурахыг 

Сангийн сайдад үүрэг болгосны дагуу “SINOSURE” 

компанид албан захидал хүргүүлсэн. “Багануур Пауэр” 

ХХК нь БНХАУ-аас 400 ажилтан зохих зөвшөөрлийн дагуу 

оруулж ирэн станцын яндангийн суурь, ажилчдын түр 

байрыг барьсан. 

2018 онд уг төслийн хүрээнд 400 ажилтан орж ирэх тухай 

асуудлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад 

хүргүүлсэн. Төсөл хэрэгжихтэй холбоотой олон нийт, 

төрийн бус байгууллагуудаас удаа дараа жагсаал цуглаан 

хийж, УИХ-ын дарга, Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд нарт 

төслийг зогсоох талаар албан бичиг шаардлага ирүүлсний 

дагуу энэхүүү төслийн ажил түр зогсоод байна. Төслийн 

ажлын талаар ҮАБЗ-д танилцуулахаар бэлтгэж байна. 

40 

8 3 
Баруун бүсэд 60 

МВт-ын ДЦС барих 
2017-2019 

Төслийн 

санхүүжилтийн 

бэлтгэл ажлыг 

хангах 

Баруун бүсийн 60 МВт-ын ДЦС барих ТЭЗҮ хийгдсэн. 

Концесс эзэмшигчийг шалгаруулсан. Баруун бүсэд 60 МВт-

ын ДЦС барих Концесс эзэмшигч “Баруун Монгол Энержи” 

ХХК санхүүжилтээ босгохын тулд Засгийн газрын баталгаа 

гаргуулах талаар Сангийн Яаманд хандаад байна. ”Баруун 

Монгол Энержи” ХХК-иас 2018 онд барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх талаар Эрчим хүчний сайдад мэдэгдсэн. 

40 
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Цахилгаан станц барихтай холбогдуулан хийгдэх суурь 

судалгаа, гэрээнүүд хийгдсэн. 

9 4 

Багануурын 

нүүрсний уурхайн 

хүчин чадлыг 

өргөтгөх ажлыг 

эхлүүлэх 

2017-2020 

Төслийн 

санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх 

Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайн хүчин чадлыг өргөтгөх 

төслийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд тулгарч 

байгаа хүндрэлтэй асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд  

хэлэлцүүлэн 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 132 

дугаар тогтоолоор дараах шийдвэр гарсан. 

1. Дэлхийн банк болон Япон Улсын Засгийн газраас 

Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон зээлийн дамжуулан 

зээлдүүлэх гэрээний төлбөрөөс “Багануур” ХК-ийн 37.7 

тэрбум төгрөг, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 73.0 тэрбум төгрөг, 

нийт 110.77 тэрбум төгрөгийн өрийг тухайн уурхайд 

оруулсан хөрөнгө оруулалт болгон тооцох асуудлыг 

шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авах. 

2. “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн үйлдвэрлэлийн 

найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах, 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, техник технологийн шинэчлэл 

зайлшгүй хийх хөрөнгө оруулалтад шаардагдах  хөрөнгийн 

эх үүсвэрийг судлан шийдвэрлэх арга хэмжээ авах. 

3. “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн богино хугацаат 

өр төлбөрийг барагдуулахад шаардлагатай 29.0 тэрбум 

төгрөгийн тооцоог хянасны үндсэн дээр дотоод нөөц 

бололцоонд тулгуурлан 2018 оны 6 дугаар сарын 1-ний 

дотор шийдвэрлэх. 

4. “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-уудын нүүрсний 

үнийн асуудлыг судлан холбогдох арга хэмжээг үе шаттай 

авч хэрэгжүүлэх. 

зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр уурхайн хөрөнгө 

санхүүгийн байдал сайжрах, төслийн санхүүжилтийг 

гадаад, дотоодын эх үүсвэрээр шийдвэрлэх боломж 

бүрдэнэ.       

40 

10 5 

Шивээ-Овоогийн 

нүүрсний уурхайн 

өргөтгөлийн ТЭЗҮ-

ийг боловсруулж, 

хүчин чадлыг 

өргөтгөх  

2017-2020 

Төслийн 

санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх 

1. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн ТЭЗҮ-

ийг урьдчилсан байдлаар Уул уурхайн хүрээлэн 

боловсруулсан. Урьдчилсан ТЭЗҮ-тэй “Шивээ-Овоо” ХК 

болон “Эрдэнэс Монгол” ХХК танилцаж хэлэлцээд нэмэлт 

судалгаа, тооцоолол, тодотгол хийх  шаардлагатай гэж 

үзсэний дагуу ТЭЗҮ-ийг Уул уурхайн хүрээлэн  

боловсруулж, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 

хэлэлцүүлэхээр ажиллаж  байна.  

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Шивээ-Овоогийн уурхайн 

өргөтгөлийн ТЭЗҮ боловсруулахад шаардлагатай мөнгөн 

хөрөнгө (75.0 сая төгрөг)-ийг тусгуулах саналыг СЯ-д 

хүргүүлсэн.  

3. Засгийн газрын 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 

132 дугаар тогтоолоор “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-

40 
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ийн үйлдвэрлэлийн найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг 

тасралтгүй хангах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, техник 

технологийн шинэчлэл зайлшгүй хийх хөрөнгө оруулалтад 

шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судлан шийдвэрлэх 

арга хэмжээ авах”-аар шийдвэрлэсэн. 

11 

2.99. Шивээ-Овоо, 

Тэвшийн говь болон бусад 

нүүрсний ордыг түшиглэн 

экспортын зориулалттай 

том чадлын цахилгаан 

станц, тогтмол гүйдлийн 

цахилгаан дамжуулах 

шугам барих төслийг 

эхлүүлнэ. 

2 

Шивээ-Овоогийн 

төслийн хөрөнгө 

оруулагч 

компанитай төслийн 

бизнес загвар, 

гэрээний хэлцлийг 

хийж БУА-г 

эхлүүлэх 

2017-2020 

Төслийн бизнес 

загвар, хамтын 

ажиллагааны 

хэлбэрийг 

тохирох 

Шивээ-Овоогийн нүүрсний ордыг түшиглэн эрчим хүч 

үйлдвэрлэж экспортлох төслийн ТЭЗҮ-ийг Хятадын талаас 

2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр хүлээн авсан. Эрчим 

хүчний сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 

судлан дүгнэлтээ гаргаж Сайдын зөвлөлийн 2018 оны 06 

дугаар сарын хуралдаанд танилцуулсан бөгөөд 

хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу асуудлыг Засгийн 

газарт танилцуулахаар бэлтгэлийг хангаж байна.   

Төслийн ТЭЗҮ баталагдсаны дараа бизнес загвар, гэрээний 

хэлцлийг эхлүүлэх боломж бүрдэх болно. 

40 
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Хашаат цав, 

Тэвшийн говийн 

орд газруудыг 

түшиглэн том 

чадлын цахилгаан 

станц, тогтмол 

гүйдлийн цахилгаан 

дамжуулах шугам, 

нүүрсний уурхай 

байгуулах 

төслүүдийг 

эхлүүлэх 

2018-2020 

Төслийн суурь 

судалгааны 

ажилд дэмжлэг 

үзүүлэх 

Хашаат цавын уурхай дээр 3000 МВт-ын экспортын 

зориулалттай цахилгаан станц барих тусгай зөвшөөрөл 

авсан “Би Эс Юу” ХХК-иас төслийн ажилд дэмжлэг 

үзүүлэхийг хүссэн албан бичгийг ирүүлсэн. Энэхүү албан 

бичигт төслийн ажлыг 3 үе шаттайгаар нийтдээ 10 жилийн 

хугацаанд барьж байгуулах ажлыг хийхээр тусгасан байна. 

Эрчим хүчний яамнаас БНХАУ-ын холбогдох эрх бүхий 

байгууллагатай цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх, 

Монголоос экспортлох талаар гэрээгээ байгуулж, хариу 

мэдэгдэх чиглэлийг өгсөн. 

Энэхүү арга хэмжээ нь 2018-2023 онд хэрэгжих боломжгүй 

юм, учир нь БНХАУ-ын 13 дугаар таван жилийн 

төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй, ирээдүйд судалж үзэх 

боломжтой нэг төсөл хэмээгдэж байгаа төсөл юм.  

0 
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2.100.Сэргээгдэх эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлийг 

зохистой харьцаагаар 

хөгжүүлж, Эгийн голын 

усан цахилгаан станц барих 

ажлыг эхлүүлнэ. 

 

2 

Эгийн голын 315 

МВт-ын УЦС-ыг 

барих 

2017-2022 

Санхүүжилтийн 

гэрээ 

байгуулагдах 

Концесс эзэмшигч Чайна Гежуба групп лимитед компани 

Монгол Улсад концессийн санхүүжилт хийх зөвшөөрөл 

авахаар БНХАУ-ын Үндэсний хөгжил, шинэчлэлийн 

хороонд хандсан, Эгийн голын УЦС төслийн талаар ОХУ-

тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх хүртэл концессийн 

санхүүжилт хийхийг тус хорооноос түр зогсоогоод байна. 

Эгийн голын УЦС төслийн Байгаль нуурын экосистемд 

үзүүлэх нөлөөллийн талаар ОХУ-ын талтай нэгдсэн 

ойлголцолд хүрэх, зөвшилцөх асуудлыг эхний ээлжинд 

шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. 

Энэ хүрээнд БОАЖЯ, ЭХЯ, СЯ, Төрийн бус байгууллагын 

төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 

байна. Дэлхийн өвийн хорооны ээлжит 41 дүгээр чуулганы 

бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг БОАЖЯ-тай хамтран гаргаж 

батлуулсан бөгөөд уг төлөвлөгөөний дагуу Эгийн голын 

усан цахилгаан станц төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын үнэлгээний хураангуй тайлан, танилцуулгыг 

Монгол, Англи хэл дээр, мөн Эгийн голын усан цахилгаан 

станцын талаарх мэдээлэл танилцуулгыг Монгол, Англи 

хэл дээр тус тус бэлтгэж, Франц улс дахь ЮНЕСКО-гийн 

байнгын төлөөлөгчийн газраар уламжлан Дэлхийн өвийн 

хороонд хүргүүлсэн. 

Эгийн голын УЦС-ын төслийн талбараас Байгаль нуур 

хүртэлх Сэлэнгэ мөрний дагууд Биологийн олон янз 

байдлын нэмэлт судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэхээр 

ажлын даалгаврыг БОАЖЯ-наас баталсан бөгөөд МУ-ын 

Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр уг судалгааг санхүүжүүлэх 

шийдвэр гарсан. 2018-2019 онд энэ судалгааны ажил 

хийгдэнэ. Судалгааны дүгнэлтээс хамааран төслийн ажлыг 

эхлүүлэх асуудал шийдэгдэнэ. 

Үнэлэх 

боломж-

гүй 

14 3 
Ховд голын УЦС-ыг 

барих 
2017-2022 

Төслийн 

санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх 

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 01 сарын 31-ний өдөр Абу 

Даби хотноо болсон уулзалтаар тохирсны дагуу  2008 онд 

хийгдсэн Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын урьдчилсан техник 

эдийн засгийн үндэслэлийг Европын сэргээн босголт, 

хөгжлийн банкны эрчим хүчний салбарын  захирал Харри 

Бойд-Карпентерт хүргүүлэн хамтран ажиллах санал 

тавьсан. 2018 оны 03-р сарын 10-17-ны хооронд төслийн 

талбарт томилолтоор ажиллаж Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын трасс тодруулах, 

ажилчдын орон сууц, оффисын зориулалтаар баригдах 

барилгын газрын зөвшөөрлийг авах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн. 

2018 оны 5-р сарын 23-ны өдрийн МУ-ын ЗГ-ын 

хуралдаанаар төслийн хөрөнгө оруулалтын талаар хэлэлцэн 

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төслийг БНХАУ-ын Засгийн газраас 

Монгол Улсын Засгийн газарт олгож буй 1 тэрбум 

70 
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ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн 

жагсаалтад оруулсан. 

15 4 

Баруун бүсэд 

сэргээгдэх эрчим 

хүчийг дэлгэрүүлэх 

төсөл хэрэгжүүлэх 

2017-2020 

Төслийн ТЭЗҮ 

боловсруу- 

лагдах 

Төслийн ТЭЗҮ-ийг “Мон-Энержи Консалтинг” ХХК 

боловсруулан Эрчим хүчний яамны дэргэдэх ШУТЗ-ийн 

хуралдаанаар 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр 

хэлэлцүүлэн баталсан. 

100 
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Нийт 30 МВт-ын 

хүчин чадал бүхий 

нарны цахилгаан 

станцууд барих 

2016-2020 

Нийлбэр 7 

МВт-с 

доошгүй эх 

үүсвэр 

ашиглалтад 

орох 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд 15 МВт-ын хүчин 

чадалтай Гэгээн нарны станцын барилга угсралтын ажил 

хийгдэж байна. Уг төсөл 2018 оны 4 дүгээр улиралд 

ашиглалтад орох төлөвлөгөөтэй. Уг төсөл ашиглалтад 

орсноор 2018 оны зорилтот түвшинг хангах юм. 

Мөн Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд баригдах Сүмбэр 

10 МВт-ын нарны станц, Дархан-Уул аймгийн Хонгор 

сумын нутагт баригдах 20 МВт-ын нарны станцын суурийг 

2018 оны 5 дугаар сард тус тус тавьсан. 

70 
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Нийт 100 МВт-ын 

хүчин чадал бүхий 

салхин цахилгаан 

станцууд барих 

2017-2020 

Нийлбэр 25 

МВт-с 

доошгүй эх 

үүсвэр 

ашиглалтад 

орох 

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт баригдсан 

50МВт-ын хүчин чадалтай салхин цахилгаан станц төслийг 

2017-11-26-нд улсын комисс хүлээн авсан. 

Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд баригдах 52 МВт-ын 

хүчин чадалтай Сайншандын салхин паркийн төслийг 2018 

оны 10 дугаар сард ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй 

ажиллаж байна. 

70 
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“Нарны зайн 

дээвэр” хөтөлбөр 

эхлүүлэх 

2017-2020 

Нийлбэр 0.5 

МВт-ын нарны 

дэлгэц 

суурилуулах 

Нарны зайн дээвэр төсөл хэрэгжүүлэхээр төслийн анхдагч 

баримт бичгийг бэлтгэж, ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааны яам, Германы техникийн хамтын ажиллагааны 

нийгэмэг, KfW банк, Европын сэргээн босголтын хөгжлийн 

банк, Дэлхийн банк, БНХАУ-ын далайн чанадын ЭЗХА-ны 

корпорци зэрэгт хүргүүлсэн. Дэлхийн банк болон ЕСБХБ-

ны зүгээс төслийг дэмжих бололцоотойгоо илэрхийлж, 

зөвлөхийн ажлын даалгаврыг урьдчилсан байдлаар бэлтгэж, 

харилцан санал солилцсон, ЕСБХБ болон Дэлхийн банк 

зөвлөх томилон ажиллуулахаар тохиролцож ойрын үед 

зөвлөхийн ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн 

БНХАУ-ын далайн чанадын Эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааны корпораци нарны дээвэр төслийг хэрэгжүүлэх 

санхүүжилтийн талаар тодорхой санал ирүүлсэн болно. 

Холбогдох журмын төслийг боловсруулсан. 

Байгууллагуудаас санал авч байна, нэгдсэн хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулагдсаны дараа 2018 оны 7 сард багтаан 

батлуулахаар ажиллаж байна. 

0 
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10 МВт хүртэл 

хүчин чадалтай 

нарны зай болон зай 

хураагууртай 

хослон ажиллах нам 

даралтын ус 

2017-2020 

Төслийн 

санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх 

Азийн хөгжлийн банктай Сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг дулааны 

энерги болгон хувиргах төслийг эхлүүлэхээр судалгаа хийж 

байна. 

0 
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халаалтын зуухны 

загвар төслийг гэр 

хороололд 

хэрэгжүүлэх 

20 9 

Цахилгаан 

хөдөлгүүртэй 

автомашиныг 

цэнэглэх авто 

зогсоол бий болгох 

асуудлыг 

шийдвэрлэх 

2018-2020 

Холбогдох эрх 

зүйн орчныг 

бүрдүүлэх 

Авто зогсоол бий болгох арга хэмжээ Эрчим хүчний яамны 

эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарахгүй. Нийслэлийн ЗДТГ-

аас уг төсөлтэй холбоотой тодорхой ажлуудыг гүйцэтгэж 

байгаа болно. ЭХЯ-ны зүгээс зохих дэмжлэгийг үзүүлэх 

хамтран ажиллана. 

0 
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Улаанбаатар хот 

орчимд 100 МВт 

хүчин чадалтай 

усан цэнэгт 

цахилгаан станц 

барих санаачилгыг 

дэмжих 

2017-2020 

Төслийн 

санхүүжилт 

босгох бэлтгэл 

ажил хийгдэх 

Улаанбаатар хот орчимд 100 МВт хүчин чадалтай усан 

цэнэгт цахилгаан станц барих санаачилгыг дэмжин 

ажиллаж байна. Хөрөнгө оруулагч, гүйцэтгэгчээс 

Улаанбаатар хотод Усан цэнэгт цахилгаан станц болон 

“Хотын цэвэршүүлсэн усанд гүн цэвэршүүлэлт хийж дахин 

ашиглах үйлдвэр” барих концессийн төслийн барилгын 

ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн. Эрчим хүчний яамны 

зүгээс зөвхөн Улаанбаатар-Усан цэнэгт цахилгаан станцын 

Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгохоор 

зөвшилцөн шаардлагатай бичиг баримтаа бүрдүүлэн 

ажиллаж байна. Мянганы сорилын корпорацийн хөрөнгөөр 

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал 

усыг ахин цэвэрлэх байгууламж баригдахаар 

шийдвэрлэгдсэн бөгөөд төслийн эхний бүрэдлэхүүн хэсэг 

өөрчлөгдсөн байна. Иймээс  Концесс эзэмшигч нь хөрөнгө 

оруулалтаа босгож санхүүгийн хаалтаа хийж чадахгүй, 

төслийн ажлаа эхлүүлэх боломжгүй болсон. 

Санхүүжилтийг шийдээгүй тул энэ төсөл 2018 онд эхлэх 

боломжгүй байна. 

0 
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Бага орлоготой 

малчин өрхөд 100 

Вт нарны 

цахилгаан 

үүсгүүрийг 

хөнгөлөлттэй 

үнээр олгох 

2017-2018 
Төслийг 

хэрэгжүүлэх 

Төв Азийн бүсийн орнуудын эдийн засгийн хамтын 

ажиллагаа төслийн хүрээнд АХБ-тай хамтран ажиллаж, тус 

банкны буцалтгүй тусламжаар Нарны эх үүсвэр бүхий гэр 

ахуйн цахилгаан хэрэгслийн иж бүрдлийг тус хөтөлбөрийн 

гишүүн орнуудад загвар төсөл болгон нийлүүлэх төсөлд 

Монгол Улсыг хамруулах асуудлыг шийдвэрлэсэн бөгөөд 

төслөөр нийлүүлэгдэх иж бүрдлийн техникийн шийдэл, 

шаардлагыг боловсруулахад МУ-ын зөвлөх инженерүүд 

оролцон ажиллаж байна. Тус төслөөр МУ-д нийт 100 

өрхийн иж бүрдэл нийлүүлэгдэх ба төслийн бэлтгэл ажлыг 

гүйцэтгэж байна. 

40 
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2.101. Бүс нутгийн эрчим 

хүчний систем, хүнд 

үйлдвэрүүд, том 

хэрэглэгчид, эрчим хүчний 

эх үүсвэрүүдийг холбосон 

1 

Чойрын 220 кВ-ын 

дэд станцыг 

өргөтгөн шинэчлэх 

2017-2018 
Гүйцэтгэгчтэй 

гэрээ байгуулах 

Чойр дэд станцын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг 

эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр барьж байгуулахаар Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2016 оны 180 дугаар тогтоол гарсан. 

Өмнө хийгдсэн концессийн гэрээний хэлцлийг 

үргэлжлүүлэх саналыг Үндэсний хөгжлийн газарт 

100 
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цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам, дэд 

станцыг барьж, эрчим 

хүчний нэгдсэн систем 

байгуулах ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

хүргүүлсэн. Концесст шалгарсан “Алтай трест” компанитай 

гэрээний хэлэлцээр хийж, гэрээг байгуулсан. Төслийн нийт 

төсөвт өртөг - 31.7 сая ам доллар. Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан 

гэрээний дагуу барилга угсралтын ажил 2018 онд дуусна. 

Чойр дэд станц дээр бүх тоноглолууд буусан, барилга 

угсралтын ажил 80 хувьтай явж байна. 

24 2 

УБ-Мандалговийн 

330 кВ-ын овортой 

хоѐр хэлхээт 260 км 

ЦДАШ, 220 кВ-ын 

Оюутолгой, 

Тавантолгой дэд 

станцуудыг 

өргөтгөх  

2017-2020 БУА эхлэх 

“Улаанбаатар-Мандалговь ЦДАШ, дэд станц барих” 

төслийн гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын “TBEA” компани  

шалгарч 2016 онд гэрээ байгуулсан. Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яамнаас тус төслийн байгаль орчны ерөнхий 

үнэлгээний тайланг дэмжсэн бөгөөд БНХАУ-ын ЭКЗИМ 

банк, Сангийн яамны хооронд санхүүжилтийн тусгайлсан 

гэрээ байгуулсан. Энэхүү гэрээгээр нийт санхүүжилтийн 95 

хувийг ЭКЗИМ банк, 5 хувийг Монголын тал гаргахаар 

шийдвэрлэсэн.  

Гүйцэтгэгч төслийн зураг, төслийг боловсруулж 2017 оны 5 

дугаар сард батлуулсан бөгөөд барилга угсралтын ажил 

2018 оны 5 дугаар сард эхэлсэн. Тоног төхөөрөмжийн 

захиалга 80 хувьтай хийгдсэн. Туслан гүйцэтгэгч Хятад, 

Монголын компаниудтай ерөнхий гүйцэтгэгч гэрээгээ 

байгуулсан. Төслийн ажилд хэрэглэгдэх түр ашиглах 

машин механизм, багаж тоног төхөөрөмж болон гадаад 

ажиллах хүчин нийт 520 хүнээс эхний ээлжийн 139 хүн 3 

дугаар сарын сүүлчээр тус тус төслийн талбарт ирсэн. 

70 

25 3 

220 кВ-ын Багануур 

дэд станцаас Чойр 

хүртэл 220 кВ-ын 

хоѐр хэлхээт 178 км 

ЦДАШ барих, дэд 

станц өргөтгөх 

2018-2020 

ТЭЗҮ, зураг 

төслийг 

боловсруулах 

Эрчим хүчний яамнаас 2017 онд зарласан “Түлхүүр 

гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 

нөхцөлтэй Багануур-Чойрын 220 кВ-ын өндөр хүчдэлийн 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Багануур дэд 

станцын төслийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх 

ажлын Олон Улсын нээлттэй тендер”-т БНХАУ-ын 

“Хэйлунгжиан барилга угсралтын групп” компани 

шалгарсан. 

Төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан тус компанид ЭХЯ-наас 

2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн в/1301 тоот албан 

бичгээр 39,450,121.0 ам.доллараар гэрээ байгуулах 

мэдэгдлийг хүргүүлсэн болно. 

Засгийн газрын 2016 оны 180 дугаар тогтоолын 2 дугаар 

заалтад заасны дагуу төслийн ажилд гүйцэтгэгчээс гаргасан 

хөрөнгө оруулалтын ажлын зардлыг буцаан төлөх тухай 

асуудлын талаарх албан бичгийг “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-

ний хамт 2017-07-06-ны өдөр а/2173 тоот албан бичгээр 

Сангийн яаманд хүргүүлсэн ч төслийн хөрөнгө оруулалтын 

эргэн төлөлт хийгдэх нөхцөл тодорхойгүй гэсэн 

үндэслэлээр гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах 

мэдэгдэл хүргүүлсэн. Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй тул 

энэ төсөл 2018 онд эхлэх боломжгүй байна. 

0 
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26 6 

Тайширын УЦС-аас 

Есөнбулаг хүртэл 

110 кВ-ын ЦДАШ, 

дэд станц барих 

2017-2019 

Гүйцэтгэгчийг 

сонгон 

шалгаруулж гэрээ 

байгуулах 

Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг хүртэл 110 кВ-ын ЦДАШ, 

дэд станцын ТЭЗҮ-ийг боловсруулан салбарын Шинжлэх 

ухаан, технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн  батлуулсан. 

Зураг төсөл хийгдсэн. 

Уг төсөл арга хэмжээ нь улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд 2018 оны 

төсвийн төсөлд санал хүргүүлсэн боловч хасагдсан. 2019 

оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгуулахаар санал 

хүргүүлсэн.  

Уг арга хэмжээ нь УИХ-ын 2018.05.24-ний өдрийн 37 

дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, 

нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан.   

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдээгүй тул 2018 онд 

хэрэгжих боломжгүй байна.  

Үнэлэх 

боломж-

гүй 

27 7 

220 кВ-ын Дарханы 

дэд станцыг 

өргөтгөх, шинэчлэх 

2017-2018 

Гүйцэтгэгчийг 

сонгон 

шалгаруулж гэрээ 

байгуулах 

Эрчим хүчний яамнаас “Цахилгаан дамжуулах үндэсний 

сүлжээ” ТӨХК-нд 220 кВ-ын Дарханы дэд станцын 

өргөтгөл шинэчлэлийн зураг төсөл гүйцэтгэх үүргийг 

өгсний дагуу зураг төсөл гүйцэтгэх техникийн нөхцөл, 

зургийн даалгавар гарч, улмаар Дархан дэд станцын 

өргөтгөл, шинэчлэлийн барилга угсралтын зураг төслийн 

ажил хийгдэж байна. 

Мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөнд улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр орсон 

бөгөөд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр 

2017, 2018 оны төсвийн төсөлд санал хүргүүлсэн боловч 

тусгагдаагүй. 2019-2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд 

тусган Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Уг арга хэмжээ нь 

УИХ-ын 2018.05.24-ний өдрийн 37 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан.   

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдээгүй тул 2018 онд 

хэрэгжих боломжгүй байна. 

Үнэлэх 

боломж-

гүй 

28 8 

Төвийн бүсийн 

дамжуулах 

сүлжээний үр 

ашгийг 

дээшлүүлэх төсөл 

хэрэгжүүлэх 

2017-2019 БУА эхлэх 

Эрчим хүчний яам, Сангийн яам, ЦДҮС ТӨХК болон KfW 

банкны төслийн үнэлгээний багийн хооронд хэлэлцэн 

тохиролцсон асуудлуудыг нэгтгэн Харилцан Ойлголцлын 

Санамж Бичиг (ХОСБ) байгуулахаар Талууд санал нэгдэж, 

харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр ХОСБ-ийн эцсийн 

хувилбарыг бэлтгэж гарын үсэг зурахад бэлэн болгосон. 

ХОСБ-ийг Эрчим хүчний яам, Сангийн яам, KfW банкны 

хооронд байгуулах ба ЭХЯ, СЯ-ны зүгээс дэмжиж KfW 

банкинд хандаад байна. KfW банкнаас гэрээний төслийг 

Сангийн яаманд ирүүлснийг ЭХЯ-наас хянаж дэмжсэн 

саналыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Гурван тал гарын үсэг 

зурснаар зээлийн гэрээ байгуулагдах бэлтгэл ажил 

хангагдах ба 2019 оноос хэрэгжиж эхлэхээр байна. 

0 

29 2.102. Аймгийн төвүүд 1 Сүхбаатарын 2017-2020 ТЭЗҮ, зураг Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, 40 
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болон томоохон хот 

суурин газарт дулааны 

станц, шугам сүлжээг 

шинээр барих, өргөтгөх, 

эрчим хүчээр бүрэн хангах 

ажлыг үе шаттай 

хэрэгжүүлнэ. 

дулааны станцын 

хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, 

Архангай, 

Баянхонгор, 

ГовьАлтай, 

Говьсүмбэр, 

Дундговь, Завхан, 

Өвөрхангай, 

Хэнтий, Төв 

аймгуудад байгаль 

орчинд ээлтэй 

дулааны станц, 

дулааны шугам 

сүлжээ барих 

төслийн 

ажлууд 

хийгдэх 

Завхан, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий, Төв аймгийн төвд 

дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих төслийг 

БНСУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэхээр ЗГ-ын 2015 оны 459 

дүгээр тогтоол гарч, 2016 оны 5 дугаар сард хоѐр улсын 

Сангийн яам хооронд Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

байгуулагдсан. 2016 оноос эхлэн Эрчим хүчний яам, 

Сангийн яамны зүгээс зээл олгох БНСУ-ын “Экспорт 

импорт” банкны төлөөлөгчидтэй хамтран ажиллаж, төслийн 

ерөнхий мэдээллүүдийг өгч ирсэн.   

2017 онд 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны шугам 

сүлжээ барих төслийн өмнөх хэлэлцээрүүдийг үргэлжлүүлж 

үр дүнд хүргэх, БНСУ-ын талаас хөнгөлөлттэй зээл олгох 

асуудлыг түргэвчлүүлэх арга хэмжээг авч ажилласны дүнд 

БНСУ-ын “Экспорт импорт” банкны төлөөлөгчид манай 

улсад ажиллаж, 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны 

шугам сүлжээ барих төслийн ТЭЗҮ-ийг тус банкны 

хөрөнгөөр 2018 оны 6 дугаар сард багтааж шинэчлэн 

боловсруулах санамж бичигт МУ-ын Сангийн яам, Эрчим 

хүчний яам, БНСУ-ын “Экспорт импорт” банкны 

төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан.  

ЭХЯ-ны ажлын баг БНСУ-ын “КDHEC” компанийн 

мэргэжилтнүүдтэй хамтран 2018 оны 01 дүгээр сард 10 

аймагт томилолтоор ажиллаж, орон нутгийн дулаан 

хангамжийн системийн байдал, шинээр төлөвлөлт хийх 

газруудтай танилцаж, тооцоо судалгаанд шаардлагатай 

мэдээлэл цуглуулав. Мөн компанийн инженерүүд 02 дугаар 

сарын 26-аас 03 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд 10 аймагт 

ажиллаж инженер-геологийн судалгаа хийсэн.   

ТЭЗҮ-ийн дунд шатны тайлангийн хэлэлцүүлгийг 

аймгуудын төлөөллийг оролцуулан 2018 оны 3 дугаар сард 

зохион байгуулан эцсийн тайланг 6 дугаар сард хүлээн 

авсан. Санхүүжилтийн гэрээг 8 дугаар сард байгуулахаар 

төлөвлөж байна.  

30 2 

Дарханы дулаан 

хангамжийн 

системд 

шинэчлэлийн төсөл 

хэрэгжүүлэх 

2018-2020 

Санхүүжилтийн 

гэрээ 

байгуулагдах 

Дарханы дулаан хангамжийн системд шинэчлэлийн төсөл 

хэрэгжүүлэх саналыг Европын сэргээн босголт хөгжлийн 

банкинд 2017 онд тавьсан. Гэвч тус банкнаас санхүүгийн 

чадавхийг харгалзан дулаан хангамжийн системд шинэчлэл 

хийх төслийг Дарханд бус Улаанбаатарт хэрэгжүүлэхээр 

сонгосон болно. Иймд уг төслийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн 

эх үүсвэр тодорхойгүй, 2018 оноос хэрэгжих боломжгүй 

байна.   

Үнэлэх 

боломж-

гүй 

31 3 

Улаанбаатар хотын 

дулааны шугам 

сүлжээний өргөтгөл 

шинэчлэл хийх 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ажил хийгдэх 

2018 онд Эрчим хүчний сайдын багцад “Эрчим хүчний 

дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, 

өргөтгөл”-д 9,757,0 сая төгрөг тусгагдсан. Уг ажлын 

хүрээнд: 

а/ Дулааны 9а магистралийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажил, 

40 
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б/ Шинэ Яармаг хорооллын дулааны магистраль шугам /гэр 

хорооллын төв зам дагуу/  

зэрэг ажлуудын тендер зарлагдаж, гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж, гэрээг байгуулах ажил хийгдэж байна. 

в/ Дулааны 8а магистралийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 

г/ Мамба дацан орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн 

дулаанд холбох ажлуудыг гүйцэтгэхээр баталсан. Барилга 

угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендер зарласан. Тендер амжилтгүй болж, хуулийн дагуу 

нээлттэй тендерийг дахин зарлаж байна.  

32 4 

Багануур, Дархан, 

Эрдэнэт болон 

бусад хот, суурин 

газрын дулааны 

шугам сүлжээний 

өргөтгөл шинэчлэл 

хийх 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ажил хийгдэх 

ЗГ-ын 2017 оны 136 дугаар тогтоолоор “Дарханы дулааны 

сүлжээ” ТӨХК-ийн шинэ, хуучин Дарханыг холбосон /к14-

27 дугаар цэгийн хооронд 2ф600 мм-ийн голчтой/ 2,6 км 

дулааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл, “Дулаан Шарын 

гол” ТӨХК-ийн Дулааны станцаас дулаан хуваарилах төв 

хүртэлх гадна дулааны 2,2 км төв шугамын өргөтгөл, 

шинэчлэлийн ажлуудыг түлхүүр гардуулах гэрээгээр 

өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлөөр гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлэх 

шийдвэр гарсан. “Дулаан шарын гол” компанийн шугам 

сүлжээний шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажил 2017 онд 

дуусч улсын комисс хүлээн авсан. Дарханы дулааны сүлжээ 

компанийн шугамын шинэчлэлтийн барилга угсралтын 

ажил 2018 онд үргэлжлэн хийгдэж байна. 

40 

33 5 

Хот суурин газрын 

0.4 кВ-ын 

цахилгаан түгээх 

сүлжээг шинэчлэх 

ажлыг 

үргэлжлүүлэх 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ажил хийгдэх 

Эрчим хүчний сайдын 2017 оны төсвийн багцад тусгагдсан 

Улаанбаатарын гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон 

шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг 

цахилгаан хангамжаар хангах 41 багц төслийн барилга 

угсралтын ажил бүрэн дууссан. 

2017-2018 онд 20,000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай 

цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг 

бүрдүүлэх ажлын барилга угсралтын ажлын тендер 

зарлагдаж барилгын ажил 90 орчим хувьтай хийгдэж байна. 

Одоогоор Техникийн комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.  

2018 онд Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 

ажлын хүрээнд Сонгинохайрхан, Баянгол, Чингэлтэй, 

Сүхбаатар дүүргийн 23 хорооны 20602 гэр хорооллын айл 

өрхийг цахилгаан халаагуураар халаах шугам сүлжээний 

техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэхээр 

2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр сайдын 57 дугаар 

тушаал гарч “ЦДҮС”, “УБЦТС” ТӨХК-иудад энэхүү ажлыг 

хариуцан хэрэгжүүлж байна. Гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах тендер зарлах шатанд ажиллаж байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 13 аймгийн 73 сумын 

0.4 кВ-ын шинэчлэлтийг 21 багцад хуваан гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах ажлыг хийж байна. 
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2.103. Сумын төвүүдийг 

төвлөрсөн цахилгаан 

системд бүрэн холбож 

дуусган сэргээгдэх эрчим 

хүч болон цэвэр 

технологид суурилсан 

төвлөрсөн инженерийн 

байгууламж буюу дулаан 

хангамж, цэвэр бохир усны 

сүлжээтэй болгох ажлыг үе 

шаттай хэрэгжүүлнэ. 

1 

Хот суурин газрын 

цахилгаан түгээх 

сүлжээнд ухаалаг 

төхөөрөмж, тоолуур 

нэвтрүүлэх 

2016-2020 
Төсөл үе шаттай 

хэрэгжих  

Дэлхийн банкны төслийн хүрээнд “Эрдэнэт Булганы 

цахилгаан түгээх сүлжээ”, “Багануур Зүүн Өмнөд бүсийн 

цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-иудад AMI  системийн 

ухаалаг тоолуурыг суурилуулахаар технологийн сонголт 

хийсэн. Төслийн үе шаттай уялдан хэрэгжинэ. Эрчим 

хүчний хэмнэлт, эрчим хүчийг хэмнэж алдагдлыг 

бууруулах, ухаалаг систем, тоолуурын шинэ технологи 

нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төслийн гэрээг 

байгуулах тухай асуудлыг  Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж  хуралдааны тэмдэглэл гарсан. Улмаар Эрчим 

хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг 

бууруулах ухаалаг систем тоолуурын шинэ технологи, 

инновацийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. 

“УБЦТС” ТӨХК дээр хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
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Сумдад уламжлалт 

болон нарны 

халаалтын систем 

хосолсон бага 

оврын халаалтын эх 

үүсвэр, дулааны 

түгээх сүлжээ барих 

ажлыг санаачлан 

хэрэгжүүлэх 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ажил хийгдэх 

Сумдад уламжлалт болон нарны халаалтын систем 

хосолсон бага оврын эх үүсвэрээс дулаан хангамжийг 

шийдвэрлэх ажлын хүрээнд НҮБ-ын Байгаль орчны 

хөтөлбөртэй хамтран Уур амьсгалын сангаас санхүүжүүлэн 

төслийн судалгаа хийлгэхээр тус санд санал хүргүүлсэн. 

Төслийн судалгааны ажлын удирдамжид сумын төв болон 

аймаг нийслэлийн алслагдсан дүүрэгт байгаль орчинд 

ээлтэй, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, сэргээгдэх эрчим 

хүч хосолсон хэсэгчилсэн дулаан хангамж /эх үүсвэр, 

түгээх сүлжээ/-ийн загвар төслийг 3-аас доошгүй байрлалд 

судлан хэрэгжүүлэх ажлыг тусгасан. Байгаль орчны 

сангийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны 1 дүгээр сарын 

хурлаар орж дэмжигдсэн. Төслийг эхлүүлэхээр төслийн БО-

ны хөтөлбөрийн ажилтнууд 6 дугаар сард ирж ажиллах 

төлөвлөгөөтэй байна.  

Мөн Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагад 

төвлөрсөн сүлжээнээс алслагдсан барилга байгууламжийн 

дулаан хангамжийг СЭХ-ний эх үүсвэртэй хосолсон 

байхаар шийдвэрлэх жишиг төслийн судалгааг хийлгэх 

саналыг 2017 онд хүргүүлсэн. 2018 оны 3 дугаар сард тус 

байгууллагаас Улаанбаатарын 122 дугаар сургуулийн 

дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүч хосолсон, 

хүлэмжийн хийн ялгарал багатай байдлаар шийдэх зөвлөх 

үйлчилгээний тендерийг зарлаж гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах шатанд хэрэгжиж байна.  
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2.104. Эрчим хүчний 

хэмнэлт, үр ашгийг 

дээшлүүлэх, алдагдлыг 

бууруулах, инновацын 

түвшний шинэ техник 

технологи нэвтрүүлэх 

1 

ЭХ хэмнэлтийн 

тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон 

журмууд, ЭХ 

хэмнэлтийн 

2017-2018 
Хөтөлбөр 

батлагдах 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017.09.20-ны өдрийн 274 

дүгээр тогтоолоор Эрчим хүч хэмнэх үндэсний 

хөтөлбөрийг баталсан. Улмаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан, Эрчим хүчний 

сайдын тушаалаар батлуулсан. 

2. Засгийн газрын 2016 оны 295 дугаар тогтоолоор баталсан 
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чиглэлээр тодорхой арга 

хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ. 

үндэсний 

хөтөлбөрийг 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлж эхлэх 

нэр бүхий 4 журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг 

эцэслэн боловсруулж, тус журмуудад нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах журмын төслийг боловсруулж удаа дараагийн 

хэлэлцүүлэгүүд зохион байгуулсан.  

3. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн 9.1.9.г-д заасан 

“Эрчим хүчээр ажилладаг машин, тоног төхөөрөмж, ахуйн 

хэрэглээний цахилгаан бараанд эрчим хүчний хэрэглээний 

ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах журам”-ын 

төслийг боловсруулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд гадны улс 

орны жишээ, туршлага, Монгол Улсад импортоор орж ирж 

буй эрчим хүчээр ажилладаг машин, тоног төхөөрөмжийн 

судалгааг хийж гүйцэтгэснээс гадна хамтран ажиллаж буй 

олон Улсын байгуулллагын экспертүүдээс санал зөвлөмж, 

төрийн захиргааны байгууллага, хувийн хэвшил, ТББ-ын 

төлөллийг хамруулсан хэлэлцүүлэг зохион ба байгуулж, 

хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжийг тусган 

боловсруулж, холбогдох байгууллагуудаас санал авсан. 

Засгийн газарт өргөн барих бэлтгэлийг ханган ажиллаж 

байна 
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ЭХ-ний хэмнэлтийн 

хуулийн үүрэг 

хүлээсэн 

хэрэглэгчдэд 

хэмнэлтийн арга 

хэмжээг 

хэрэгжүүлэхэд нь 

дэмжлэг үзүүлэх, 

ЭХ-ний аудитор, 

хэмнэлтийн 

менежер, 

хэмнэлтийн 

үйлчилгээ үзүүлэх 

мэргэжлийн 

байгууллагуудыг 

хөгжүүлэх 

2016-2020 

Хэмнэлтийн 

үйлчилгээ 

үзүүлэх 

компаниуд үйл 

ажиллагаа 

явуулах эрх зүйн 

орчин бүрэн 

бүрдэх 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 295 дугаар 

тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар "Эрчим хүчний аудит 

хийх журам" батлагдсан. Эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг 

практикт нэгдсэн ойлголттойгоор зөв хэрэгжүүлэх, 

давхардсан, хоѐрдмол үзэл санааг агуулсан, зөрчилтэй, 

техник, утга найруулгын хувьд алдаатай зохицуулалтыг 

засаж сайжруулах, Журмыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй саад 

бэрхшээлийг арилгах, эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг 

үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, бусад хууль тогтоомж, бодлогын 

уялдааг хангах зорилгоор энэхүү журам болон холбогдох 

бусад журмыг шинэчлэн найруулж Засгийн газрын 

хуралдаанд танилцуулан шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж 

байна. 

Мөн Эрчим хүчний үр ашгийн мэргэжлийн үйлчилгээ 

үзүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулсан эрх 

зүйн механизм, гүйцэтгэлийн гэрээний загварыг 

боловсруулахаар судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна. 
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ДЦС-4-ийн үр 

ашгийг дээшлүүлэх 
2016-2018 Ашиглалтад орох 

Уг төслийг 2 багц болгон зохион байгуулсан. Үүнд:  

1. Төслийн БУА-ын 1 дүгээр багцын гүйцэтгэгчээр Японы 

“Yokogawa” компани,  

2. Төслийн 2 дугаар багцын гүйцэтгэгчээр Японы “MHPS” 

компани болон Монголын “Эм Си Эс интернэйшнл” ХХК 

тус тус шалгарч гэрээг байгуулсан. Гэрээний дагуу дээрх 2 

компани нь барилга угсралтын ажлын зураг төсвийн ажлыг 

гүйцэтгэсэн, гадаадад үйлдвэрлэх тоног, төхөөрөмжийн 

үйлдвэрлэл, захиалгын ажлууд хийгдэж байна. Мөн Монгол 

Улсын хилээр орж ирэх тоног төхөөрөмжүүдийг гаалийн 
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болон НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх асуудлаа зээлийн гэрээнд 

тусгагдсан заалтын дагуу Сангийн яаманд албан бичиг 

хүргүүлэн уг асуудлыг шийдсэн. Төсөлд шаардлагатай 

тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдсэн. Барилга угсралтын 

ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. 

Төслийн ажлын явц 80 хувьтай байна. Энэ онд төсөл 

дуусна. 
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ДЦС-3-ын уур 

хөргөх төхөөрөмж 

дээр алдагдаж 

байгаа дулааныг 

ашиглан ажиллах 3 

МВт хүртэл 

чадалтай 

термоволтын 

цахилгаан үүсгүүр 

суурилуулах 

2017-2018 

Төслийн 

санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх 

ДЦС-3-ын уур хөргөх төхөөрөмж дээр алдагдаж байгаа 

дулааныг ашиглан ажиллах 3 МВт хүртэл чадалтай 

термоволтын цахилгаан үүсгүүр суурилуулах судалгааг 

хийж, дулаан дамжуулах сүлжээний буцах шугамын 

дулааныг ашиглах нь харьцангуй үр ашигтай гэж дүгнэсэн. 

Иймд энэ чиглэлээр төслийг “УБДС” ТӨХК-ийг түшиглэн 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн АНУ-ын нэр бүхий компаниас 

туршлага судлан хамтран ажиллаж байна. 

АНУ-ын “Бэркен энержи” компанид “Solid state Renewable 

Generator RTV and TVG” технологийг нэвтрүүлэх, 

суурилуулах, ашиглах талаар хамтран ажиллах саналаа 

хүргүүлээд байна.  

0 
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Дархан, Эрдэнэтийн 

ДЦС-уудын зуух, 

хяналт удирдлагын 

системийг шинэчлэх 

төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх 

2016-2020 
Тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэгдэх 

2016 оны Герман-Монголын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээрээр уг төслийг Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-ын 

шинэчлэлд 30 сая еврогийн зээлийг хэрэгжүүлэх талаар 

Монголын талаас санал тавьсан. Гэвч ХБНГУ-ын талаас уг 

төслийн үндсэн суурь судалгааг хийсний дараа 2018 оны 

Монгол-Германы Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр 

дахин хэлэлцэх шийдвэрийг гаргаж хойшлуулсан.  

Үнэлэх 

боломж-

гүй 
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Багануур Зүүн 

өмнөд бүс, Эрдэнэт-

Булганы ЦТС-ний 

алдагдлыг 

бууруулах төслийг 

хэрэгжүүлэх 

2017-2020 

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж,  

БУА эхлэх 

МУ-ын ЗГ-ын 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 

ээлжит хуралдаанаар МУ-ын ЗГ, Дэлхийн банкны Олон 

Улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулах “Эрчим 

хүчний төсөл 2”-ын санхүүжилтийн хэлэлцээрт гарын үсэг 

зурах эрхийг Сангийн сайдад олгосны дагуу гэрээ 

зурагдсан. Төслийн хүрээнд “Эрдэнэт Булганы цахилгаан 

түгээх сүлжээ”, “Багануур Зүүн Өмнөд бүсийн цахилгаан 

түгээх сүлжээ”, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” 

ТӨХК-иудын түгээх шугам сүлжээ, дэд станцуудыг 

өргөтгөн шинэчлэх юм. Энэхүү ажлыг хэрэгжүүлэхээр 

Дэлхийн банкнаас гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 

40 

42 7 

Төвийн бүсийн 

цахилгаан 

дамжуулах сүлжээ, 

түгээх 

сүлжээнүүдийн 

мэдээлэл, хяналтын 

тоон системийг 

өргөжүүлэх, дэд 

2018-2020 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ажил хийгдэх 

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх Эрчим 

хүчний төсөл-2, ХБНГУ-ын KFW банкны хөнгөлөлттэй 

зээлээр хэрэгжүүлэх Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний 

үр ашгийг дээшлүүлэх төслүүдийн хүрээнд энэхүү ажил үе 

шаттайгаар хэрэгжинэ. 

0 
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станцуудын 

удирдлагыг тоон 

системд үе 

шаттайгаар 

шилжүүлж эхлэх 

43 8 

Гэр хорооллын айл 

өрхөд зориулсан 

уурын халаалтын 

нано төхөөрөмж, 

бага оврын 

цэвэрлэх 

байгууламжийн 

хосолсон систем 

нэвтрүүлэх 

2017-2020 

Загвар төслийн 

санхүүжилтийн 

эх үүсвэрийг 

шийдвэрлэх 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах 

зорилгын хүрээнд гэр хорооллын айл өрхөд зориулсан 

уурын халаалтын нано төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх судалгаа 

хийхээр төлөвлөж, бусад орнуудад нэвтрүүлсэн ижил 

төстэй төслийн судалгаа хийж үзэхэд уурын нано 

төхөөрөмжийг халаалтын системд хэрэглэсэн туршлага 

олдоогүй. Эрс тэс уур амьсгалтай Монгол Улсад 

нэвтрүүлэхэд ач холбогдол багатай байхаар байна. 

0 

44 9 

Улаанбаатар хотын 

төвлөрсөн дулаан 

хангамж системийн 

мэдээлэл, хяналтын 

тоон системийн 

хүрээг өргөжүүлэх, 

удирдлагыг тоон 

системд шилжүүлэх 

ажлыг үе 

шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх 

2018-2020 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ажил хийгдэх 

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

системийн хяналт мэдээллийн системийг өргөжүүлэх, газар 

зүйн мэдээлэлтэй холбон хяналтын цогц системд 

шилжүүлэх судалгааны ажил хийгдсэн. Цаашид үе 

шаттайгаар хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.   

40 

45 10 

Улаанбаатар хотод 

шинээр баригдаж 

байгаа орон сууцны 

хорооллуудад ЦТС-

ний шинэ хүчдлийн 

түвшин нэвтрүүлэх, 

хотын 6 кВ-ын 

түгээх сүлжээний 

хүчдэлийн түвшинг 

дээшлүүлж 

алдагдлыг үе 

шаттайгаар 

бууруулах 

2017-2020 

Батлагдсан 

төсвийн хүрээнд 

ажил хийгдэх 

Улаанбаатар хотод шинээр баригдаж байгаа орон сууцны 

хорооллуудад цахилгаан түгээх сүлжээний шинэ хүчдэлийн 

түвшин нэвтрүүлэх, хотын 6 кВ-ын түгээх сүлжээний 

хүчдэлийн түвшинг дээшлүүлж, алдагдлыг үе шаттайгаар 

бууруулах төслийн судалгааны ажил хийгдэж байна. 

Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлөөр батлуулснаар 

хэрэгжилтийн ажлыг зохион байгуулах юм. УБ хотын Ваар 

дэд станцын 6 кв-ын фидерийг Телевиз дэд станцын 10 кВ-

ын Хөтөл фидерт гаргалга гаргаж шилжүүлсэн. УБ хотын 

Баруун дэд станцын 6 кВ-ын Хөтөл фидерийг Телевиз дэд 

станцын 10 кВ-ын Мөрөн фидэрт холбож  шилжүүлсэн. 

40 

46 

2.105. Дулаан, цахилгааны 

үнийг тогтвортой 

байлгана. 

1 

Эрчим хүчний 

үйлдвэрүүдийн 

дотоод хэрэгцээний 

хэрэглээ, алдагдлыг 

бууруулах, үр 

ашгийг сайжруулах 

замаар 

үйлдвэрлэлийн 

2016-2020 

Хэрэгжилтийг 

хангаж  

ажиллах 

2018 оны эхний 5 сарын байдлаар дулааны цахилгаан 

станцуудын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний 

зарцуулалт 14.03 хувь болж, төлөвлөснөөс 0.08 нэгжээр 

буурсан ба цахилгаан дамжуулалтын алдагдал 3.11 хувь 

болж 0.07 нэгжээр, түгээлтийн алдагдал 5.91 хувь болж 4.98 

нэгжээр тус тус буурсан байна.  

2018 оны эхний 5 сарын байдлаар цахилгааны хэрэглээ 5.5 

хувь өсч байна. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 

40 
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өөрийн өртгийг 

бууруулах арга 

хэмжээ авах  

цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн дүрмийг шинэчлэн 

баталснаар “ДҮТ ХХК” нь уг зах зээл дээр арилжаа явуулж 

эхлэн энэхүү хэрэглээний өсөлтийг дотоодын ДЦС-уудын 

хямд үнэтэй цахилгаанаар бүрэн хангаж, импортын 

цахилгааны өртгийг төлөвлөсөн хэмжээнээс хэтрүүлээгүй 

байна. Үүний дүнд цахилгааны өртгийн болзошгүй 

өсөлтөөс сэргийлж, үнэ тарифын тогтвортой байдлыг 

тодорхой хугацаанд хангаж байна. 

47 

2.106. Метан хийг ашиглах 

боломжит нөөцийг 

бүрдүүлэх судалгааг 

эрчимжүүлэх, хийн 

хангамжийг хөгжүүлэх эрх 

зүй, дэд бүтцийн орчныг 

бүрдүүлэх, нүүрснээс хийн 

цэвэр түлш гарган авах 

үйлдвэр барих төслийг 

эхлүүлнэ. 

2 

Метан хийн 

хангамжийн норм, 

дүрэм, 

стандартуудыг 

боловсруулах 

2017-2018 

Эрх зүйн 

баримт 

бичгүүд 

батлагдах 

-Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр 

сарын 06-ны өдрийн хурлаар Эрчим хүчний яамнаас 

боловсруулан оруулсан “Хийн хангамжийн сүлжээ. Нэр 

томъѐо, тодорхойлолт”, “Хийн хангамжийн сүлжээ. Хийн 

ерөнхий шаардлага”, “Хийн хангамжийн сүлжээ. 

Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах хийн 

техникийн шаардлага” зэрэг Монгол Улсын Үндэсний 3 

стандарт батлагдсан.  

-Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ний 

өдрийн 23 тоот тушаалаар “Метан хийн хангамжийн норм, 

дүрэм боловсруулах” үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 

байгуулсан. Уг ажлын хэсэг нийт 903 хуудас бүхий 13 

норм, дүрэм орос хэлнээс орчуулан боловсруулах ажлыг 

хийгдэж байна. 

70 

48 3 

Хийн хангамжийг 

хөгжүүлэх мастер 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, дэд 

бүтцийг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангах 

2017-2020 
Мастер 

төлөвлөгөө гарах 

Мастер төлөвлөгөө боловсруулах санхүүжилтийн асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй байгаа учир цаашид авах хэмжээний 

талаар сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн холбогдох 

шийдвэрийг гаргаж, хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж 

байна. 

0 

49 4 

Нүүрснээс нийлэг 

байгалийн хий гаргах 

үйлдвэрийн ТЭЗҮ-

ийг боловсруулж, 

үйлдвэрийг барьж 

байгуулах гэрээ 

хэлцлүүдийг хийх 

2016-2020 
ТЭЗҮ  

батлагдах 

ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн хурлаар “По Гоулден Гэр Ресурсес” 

компанийн Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий боловсруулах 

үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г хэлэлцэн дэмжсэн.  

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийн 62 тоот тушаалаар тухайн төслийг хэрэгжүүлэгчтэй 

байгуулах гэрээний бэлтгэлийг хангах ажлын хэсгийг 

байгуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэхээр санал болгож буй 

компаниас гэрээний төслийг монгол, англи хэл дээр бэлтгэн 

ажлын хэсэгт ирүүлсэн. Ажлын хэсгээс гэрээний төсөл дээр 

ажиллаж байна.   

100 

50 5 

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн 

дэргэд хагас коксон 

түлш гаргах ус 

халаалтын зуух барих 

2018-2020 

Технологийн 

судалгаа, зураг 

төслийн ажил 

хийгдэх 

Дулааны хоѐрдугаар цахилгаан станцыг өргөтгөх, шинэчлэх 

судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна. Тус станцын дэргэдэх 

шахмал түлшний түүхий эдийн асуудлыг Таван толгойн 

нүүрсээр шийдэх шийдвэр гарсан тул энд ус халаалтын 

зуух барих шаардлагын талаар хэлэлцэж байна.  

0 

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Тэргүүлэх зорилт №4.1. Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, хомсдлоос 

сэргийлэх, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс 
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болгоно. Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. 

51 

4.1.6. Хот, суурин газрын 

агаар, ус, хөрсний 

бохирдлыг бууруулж, хог 

хаягдлын зохистой 

менежментийг 

хэрэгжүүлнэ. 

2 

Гэр хорооллын айл 

өрхийг цахилгаан 

халаагуурт 

шилжүүлэх 

боломжийг 

бүрдүүлэх, шөнийн 

хөнгөлөлттэй 

тарифыг 

хэрэгжүүлэх 

2016-2020 

УБ хотын гэр 

хорооллын 20 

мянган өрхийг 

цахилгаан 

халаагуурт 

шилжүүлэхэд 

цахилгаан 

дамжуулах, 

түгээх сүлжээний 

найдвартай 

ажиллагааг 

хангах 

2017 онд нийт 94.54 сая кВт.ц цахилгаанд 6.9 тэрбум 

төгрөг, 2018 оны эхний 4 сарын байдлаар 77.6 сая кВт.ц 

цахилгаанд 6.5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтийг үзүүлсэн 

бөгөөд 2018 оны улсын төсөвт 9.3 тэрбум төгрөгийн 

татаасыг хөнгөлөлтийн зөрүүнд олгуулахаар баталсан.  

Хэрэглээний огцом өсөлтөөс үүсэх эрсдэлээс сэргийлэх, 

аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулан 

ажиллаж байна. “Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг 

бууруулах ажлын хүрээнд эрчим хүчний салбарт 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-нд богино хугацаанд буюу 

2017 онд 20,000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан 

халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх, 

нийслэлд одоо ажиллаж буй 68 халаалтын зуухыг буулгаж, 

хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбохоор 

төлөвлөн ЗГ-ын 2017 оны 258 дугаар тогтоолоор дээрх 

ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах хөрөнгийг 2017 оны Улсын 

төсвийн тодотгол, 2018 оны улсын төсөвт тусган баталж 

өгсөн.  

2017-2018 онд 20,000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай 

цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг 

бүрдүүлэх ажлын барилга угсралтын ажлын тендер 

зарлагдаж барилгын ажил 90 орчим хувьтай хийгдэж байна. 

Одоогоор Техникийн комисс ажиллуулахаар ажиллаж 

байна. 

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын 

хүрээнд Сонгинохайрхан, Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар 

дүүргийн 23 хорооны 20602 гэр хорооллын айл өрхийг 

цахилгаан халаагуураар халаах шугам сүлжээний 

техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэхээр 

2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр сайдын 57 дугаар 

тушаал гарч “ЦДҮС”, “УБЦТС” ТӨХК энэхүү ажлыг  

хэрэгжүүлж байгааа бөгөөд тендер зарлах шатанд ажиллаж 

байна. 

40 

ЗУРГАА. АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН ТАЛААР ТУСГАЙЛАН ОРУУЛАХ ЗААЛТУУД 

Баянхонгор аймаг 

52 

6.3.2. Баянхонгор сумын 

дулааны шугам сүлжээг 

шинэчилнэ. 

1 

Аймгийн төвд ДС 

барьж, агаарын 

бохирдол, утааны 

асуудлыг 

багасгахын зэрэгцээ 

хэрэглээний халуун 

усны төвлөрсөн 

системтэй болж, 

хуучирсан 

инженерийн 

2017-2020 
БУА-ыг 

эхлүүлэх 

Баянхонгор аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан 

дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж 

байна.  

ТЭЗҮ-ийг Экспорт Импорт банкны хөрөнгөөр БНСУ-ын 

“КDHE” компани боловсруулсан.  ТЭЗҮ-ийн дунд шатны 

тайлангийн хэлэлцүүлгийг 2018 оны 3 дугаар сард 

аймгуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, 

эцсийн тайланг 6 дугаар сард хүлээн авсан. Санхүүжилтийн 

гэрээг 8 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөж байна. 

40 
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шугамыг шинэчлэх, 

өргөтгөх, 

инженерийн шугам 

тавигдсан багуудын 

айл өрхийг холбох 

Говь-Алтай аймаг 

53 

6.5.1.Тайширын УЦС-аас 

аймгийн төв хүртэлх 

ЦДАШ-ыг 110 кВт болгон 

өргөтгөж, цахилгаан эрчим 

хүчний чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

1 

Тайшир-Есөнбулаг 

сум чиглэлийн 35 

кВ-ын ЦДАШ-ыг 

110 кВ, аймгийн төв 

доторх 6 кВ-ын 

гаргалгааг 10 кВ 

болгон тус тус 

өргөтгөх 

2016-2018 

110 кВ-ын 

ЦДАШ шинээр 

барих 

Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг хүртэл 110 кВ-ын ЦДАШ, 

дэд станцын ТЭЗҮ-ийг боловсруулан салбарын Шинжлэх 

ухаан, технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн  батлуулсан. 

Зураг төсөл хийгдсэн. 

Уг төсөл арга хэмжээ нь улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд 2018 оны 

төсвийн төсөлд санал хүргүүлсэн боловч хасагдсан. 2019 

оны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгуулахаар санал 

хүргүүлсэн.  

Уг арга хэмжээ нь УИХ-ын 2018.05.24-ний өдрийн 37 

дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, 

нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан.   

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдээгүй тул 2018 онд 

хэрэгжих боломжгүй байна. 

Үнэлэх 

боломж-

гүй 

54 

6.5.2. Аймгийн төвд улсын 

төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар дулааны станц 

шинээр барьж ашиглалтад 

оруулна. 

1 

Алтай хотод 35 

МВт-ын хүчин 

чадалтай дулааны 

станц барих, шугам 

сүлжээг шинээр 

барих, өргөтгөх 

ажлыг хийж 

гүйцэтгэх 

2017-2019 

Дулааны станцын 

БУА дуусч, 

ашиглалтад орох 

Говь-Алтай аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан 

дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж 

байна.  

ТЭЗҮ-ийг Экспорт Импорт банкны хөрөнгөөр БНСУ-ын 

“КDHE” компани боловсруулсан.  ТЭЗҮ-ийн дунд шатны 

тайлангийн хэлэлцүүлгийг 2018 оны 3 дугаар сард 

аймгуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, 

эцсийн тайланг 6 дугаар сард хүлээн авсан. Санхүүжилтийн 

гэрээг 8 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөж байна. 

40 

Дархан-Уул аймаг 

55 

6.7.2. Дархан хотын 

цахилгаан хангамжийн 

найдвартай ажиллагааг 

хангах зорилгоор цахилгаан 

дамжуулах төв шугамыг 

тойрог схемд шилжүүлнэ. 

1 

Дархан хотын 

цахилгаан 

хангамжийн 

найдвартай 

ажиллагааг хангах 

зорилгоор 

цахилгаан 

дамжуулах төв 

шугамыг тойрог 

схемд шилжүүлэх 

2017-2020 

110 кВт-ын 12 км 

агаарын шугам 

барих 

Дарханы дамжуулах сүлжээний дэд станц 30 хувийн 

ачаалагдаж байна. 2023 оны түвшинд 60 хувийн ачаалалтай 

байхаар байна. Дархан хотын эрчим хүчний хэрэглээний 

өсөлт ба цахилгаан дамжуулах шугамын дамжуулах 

чадварын тооцоогоор 2023 он хүртэл цахилгаан дамжуулах   

тойрог схем байгуулах шаардлага байхгүй байна. 

Үнэлэх 

боломж-

гүй 

Дорнод аймаг  

56 

6.9.2. “Дорнод бүсийн 

эрчим хүчний систем” 

ТӨХК-ийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлнэ. 

1 

Чойбалсангийн 

ДЦС-ын 

суурилагдсан хүчин 

чадлыг 50 МВт-аар 

2017-2018 

Өргөтгөлийн 

ажил хэрэгжиж  

дуусах 

2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн ЗГ-ын хуралдаанд 

төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр 

танилцуулсан. Хуралдаанаас хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

Сангийн яамтай эцэслэн тохиролцож дахин хэлэлцүүлэхийг 

0 
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нэмэгдүүлэх үүрэг болгосны дагуу төслийн хөрөнгө оруулалтыг 

шийдвэрлэхээр Сангийн яамтай хамтран ажиллаж байна.  

Хөгжлийн банкны зээлээр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх 

боломжийг судалж холбогдох материалыг бэлтгэсэн. 

Банкны шаардлага хангасан ТЭЗҮ, Байгаль орчинд 

нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээг боловсруулж байна. 2018 

онд багтаан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ 

хийхийг зорьж байна. Ингэснээр 2019 онд БУА-ыг эхлүүлэх 

боломж бүрдэх юм. 

Завхан аймаг 

57 

6.11.2. Улиастай хотын 35 

МВт-ын нэгдсэн дулааны 

станцыг барьж, агаарын 

бохирдлыг бууруулан 

хэрэглээний халуун усаар 

хангана. 

1 

Улиастай хотын 35 

МВт-ын дулааны 

станцыг шинээр 

барих, төвлөрсөн 

дулааны шугам 

сүлжээний 

шинэчлэлтийн зураг 

төсвийг хийж, 

ажлыг гүйцэтгэх  

2017-2019 

Төвлөрсөн 

дулааны шугам 

сүлжээний ажил 

хийгдэх 

Завхан аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан 

дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж 

байна.  

ТЭЗҮ-ийг Экспорт Импорт банкны хөрөнгөөр БНСУ-ын 

“КDHE” компани боловсруулсан.  ТЭЗҮ-ийн дунд шатны 

тайлангийн хэлэлцүүлгийг 2018 оны 3 дугаар сард 

аймгуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, 

эцсийн тайланг 6 дугаар сард хүлээн авсан. Санхүүжилтийн 

гэрээг 8 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөж байна. 

40 

Өвөрхангай аймаг 

58 

6.13.2. Арвайхээр хотод 

дулааны цахилгаан станц 

шинээр барих асуудлыг 

судалж, шийдвэрлэнэ. 

2 

Арвайхээр хотыг 

дулааны 

үйлдвэрлэлээр 

бүрэн хангах 

дулааны станцыг 

шинээр барих 

2017-2018 
Ажлыг бүрэн 

дуусгах 

Өвөрхангай аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан 

дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж 

байна.  

ТЭЗҮ-ийг Экспорт Импорт банкны хөрөнгөөр БНСУ-ын 

“КDHE” компани боловсруулсан.  ТЭЗҮ-ийн дунд шатны 

тайлангийн хэлэлцүүлгийг 2018 оны 3 дугаар сард 

аймгуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, 

эцсийн тайланг 6 дугаар сард хүлээн авсан. Санхүүжилтийн 

гэрээг 8 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөж байна. 

40 

Сүхбаатар аймаг 

59 
6.15.2. Аймгийн төвд 

дулааны станц байгуулна. 
1 

Дулааны станцын 

өргөтгөл /2 дугаар 

шат, 32 МВт болгон 

өргөтгөх, 

Сүхбаатар, Баруун-

Урт/ 

2017-2020 ТЭЗҮ хийгдэх 

Сүхбаатар аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан 

дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж 

байна.  

ТЭЗҮ-ийг Экспорт Импорт банкны хөрөнгөөр БНСУ-ын 

“КDHE” компани боловсруулсан.  ТЭЗҮ-ийн дунд шатны 

тайлангийн хэлэлцүүлгийг 2018 оны 3 дугаар сард 

аймгуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, 

эцсийн тайланг 6 дугаар сард хүлээн авсан. Санхүүжилтийн 

гэрээг 8 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөж байна. 

40 

Сэлэнгэ аймаг 

60 

6.16.2. Цахилгаан эрчим 

хүчний хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, өөрийн 

1 

Цахилгаан эрчим 

хүчний хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, 

2016-2020 

Барилга 

угсралтын 

ажлыг 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 

ажиллагааны Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын 

комиссын 20 дугаар хуралдааны шийдвэрийн дагуу (8.3.5) 

Үнэлэх 

боломж-

гүй 
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өртгийг хямдруулах 

зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн 

нутаг дахь 

Шүрэнгийн голын усан 

цахилгаан станцыг барьж 

байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 

өөрийн өртгийг 

хямдруулах 

зорилгоор Сэлэнгэ 

аймгийн нутаг дахь 

Шүрэнгийн голын 

усан цахилгаан 

станцыг барьж 

байгуулах ажлыг 

эхлүүлэх 

эхлүүлэх байгуулагдсан Сэлэнгэ мөрний ус хураах талбайд Монгол 

Улсын барихаар төлөвлөж буй усны барилга 

байгууламжтай холбоотой асуудлыг цогцоор нь авч үзэх 

Монгол-Оросын хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар 

хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд 

Улаанбаатар хотод, 2018 оны 4 дүгээр сард Монгол-Оросын 

хамтарсан дээрх ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсэг анхдугаар 

хуралдаанаа ОХУ-ын Эрхүү хотноо зохион байгуулсан.  

Сэлэнгэ мөрний сав газарт усан цахилгаан станц барих 

асуудлаар ОХУ-тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх зорилгоор 

холбогдох арга хэмжээнүүдийг аван ажиллаж байна.  

Төв аймаг 

61 

6.17.1.Төв аймгийн 

Зуунмод хотын дулааны 

станцыг байгуулах ажлыг 

эхлүүлж, гэр хорооллын 

айл өрхийг нэгдсэн дулаан, 

цэвэр бохир усны 

инженерийн шугам 

сүлжээнд холбох ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

3 

Дулааны станц 

барих хөрөнгийн 

асуудлыг 

холбогдох 

байгууллагуудад 

тавьж 

шийдвэрлүүлэн 

ашиглалтад 

оруулах 

2017-2020 

Ажлын 

гүйцэтгэлийг 

10 хувьд хүргэх 

Төв аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан 

дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж 

байна.  

ТЭЗҮ-ийг Экспорт Импорт банкны хөрөнгөөр БНСУ-ын 

“КDHE” компани боловсруулсан.  ТЭЗҮ-ийн дунд шатны 

тайлангийн хэлэлцүүлгийг 2018 оны 3 дугаар сард 

аймгуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, 

эцсийн тайланг 6 дугаар сард хүлээн авсан. Санхүүжилтийн 

гэрээг 8 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөж байна. 

40 

Ховд аймаг 

62 

6.19.4.Эрдэнэбүрэнгийн 

Шижигтийн усан цахилгаан 

станцыг барьж, ашиглалтад 

оруулна. 

4 

Эрдэнэбүрэнгийн 

Шижигтийн усан 

цахилгаан станцыг 

барьж, ашиглалтад 

оруулах 

2017-2020 

Ажлын 

гүйцэтгэлийг  

40 хувьд хүргэх 

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 01 сарын 31-ний өдөр Абу 

Даби хотноо болсон уулзалтаар тохирсны дагуу  2008 онд 

хийгдсэн Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын урьдчилсан техник 

эдийн засгийн үндэслэлийг Европын сэргээн босголт, 

хөгжлийн банкны эрчим хүчний салбарын  захирал Харри 

Бойд-Карпентерт хүргүүлэн хамтран ажиллах санал 

тавьсан. 2018 оны 03-р сарын 10-17-ны хооронд төслийн 

талбарт томилолтоор ажиллаж ЭБУЦС-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын трасс тодруулах, ажилчдын 

орон сууц, оффисын зориулалтаар баригдах барилгын 

газрын зөвшөөрлийг авах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 

2018 оны 5-р сарын 23-ны өдрийн МУ-ын ЗГ-ын 

хуралдаанаар төслийн хөрөнгө оруулалтын талаар хэлэлцэн 

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төслийг БНХАУ-ын Засгийн газраас 

Монгол Улсын Засгийн газарт олгож буй 1 тэрбум 

ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн 

жагсаалтад оруулсан. 

40 

 

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ 


