
Эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн  

хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл 

 

1. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨСӨЛ-2 
 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон Дэлхийн банк 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, 

холимог/ 
Зээл, тусламж 

3 Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 54.4 сая ам.доллар 

3.1      Зээлийн санхүүжилт 42.0 сая ам.доллар 

3.2      Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт 12.4 сая ам.доллар 

3.3      Төсвийн санхүүжилт - 

3.4      Санхүүжилтийн гүйцэтгэл 12 сая ам.доллар  /22 хувь/ 

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2017-2022 он 

5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага 
ЭХЯ, БЗӨБЦТС ТӨХК, ЭБЦТС ТӨХК, 

ББЭХС ТӨХК, ЦДҮС ТӨХК 

6 Төслийн статус Хэрэгжиж байгаа 

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага: 

Орон нутгийн түгээх сүлжээнүүдэд ашиглагдаж байгаа шугам тоноглолууд нь 1960-1990 онуудад 

үе шаттайгаар суурилуулагдсан бөгөөд олон жил ашиглагдсан, насжилт өндөр, ашиглалтын 

хугацаа дууссан, цаашид дахин үйлдвэрлэхээ больж үйлдвэрлэлээс хасагдсан, засвар 

үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай сэлбэг материалын олдоц муудсан зэргээс шалтгаалж 

ашиглалтын зардал өндөр гардаг.  

Бүс нутгийн цахилгаан түгээх сүлжээний техникийн боломж нь хүчин чадлынхаа хязгаарт хүрч, 

шинээр хэрэглэгч холбох боломжгүй болсон бөгөөд өргөтгөл, шинэчлэл хийх зайлшгүй 

шаардлагатай тулгарсан.   

Төслийн хүрээнд:  

“ЭБЦТС” ТӨХК, “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн хангах, түгээх үйл ажиллагаа эрхэлдэг Архангай аймгийн 

төв, Булган аймгийн төв, Багануур дүүрэг, Говьсүмбэр аймгийн төв, Эрдэнэт хот, Өвөрхангай 

аймгийн төв, Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум, Дундговь аймгийн төв, Дорноговийн аймгийн 

төв, Дорноговь аймгийн Замын -Үүд сум, Хэнтий аймгийн төв, Хэнтийн аймгийн Бор-Өндөр 

сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээг шинэчлэх, Ховд аймгийн Мянгад сумын дэд 

станцыг түшиглэн 10МВ-ын нарны цахилгаан станц барих, Ховд аймгийн Мянгад сумын дэд 

станцыг шинэчлэх ажлууд тус тус хийгдэнэ.  Үүнд:  

- 913 км 0.4-10 кВ дамжуулах шугамын шинэчлэлийн ажил, 
- 79 км 6-10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 
- 15 км 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугам,  
- 31 км 6-10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамыг шинэчлэх, 



- Тоолуур хэмжих хэрэгслийн шинэчлэлийн ажлын хүрээнд 70000 гаруй  гэр хороолол 
болон орон сууцны хэрэглэгч, 5000 гаруй аж ахуйн нэгжид ухаалаг тоолуурын 
суурилуулан ухуулаг тоолуурын дэд бүтцийг байгуулж арилжааны автоматжуулсан 
системтэй холбох, 

- Цахилгааны борлуулалтын бүртгэл  тооцоо, мэдээллийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлнэ.  
Төсөл хэрэгжих нийт 11 байршилд Хэрэглэгчдийн Үйлчилгээний Төв (ХҮТ)-үүдийг байгуулна. 

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж: 

Төсөл хэрэгжсэнээр эдийн засгийн өсөлтийг идэвхжүүлэх, айл өрх, аж ахуйн нэгжийн цахилгаан 

эрчим хүчний хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг багасгах, ЦЭХ-ний алдагдлыг бууруулах боломжтой 

болно.     

Түгээх сүлжээний найдвартай ажиллагаа сайжирснаар хэрэглэгч дээрх тасралтын хугацаа, 

хэрэглэгч дээрх тасралтын тоон  үзүүлэлт сайжирна. Тасралтаас шалтгаалж дутуу түгээж 

байсан ЦЭХ-ний хэмжээ багасаж, түгээлтийн хэмжээ нэмэгдэн борлуулалтын орлого өснө. 

Төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр “ЭБЦТС” ТӨХК болон “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн хувьд харгалзан 

дундаж тасралтын хугацаа 960 мин, 647 мин, алдагдлын хэмжээ 13.4 хувь, 15.0 хувь болж тус 

тус буурах бөгөөд үүнээс 1 жилд 23.55 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гарахаар 

урьдчилсан тооцоо гарсан. 

Ховд аймгийн Мянгад суманд 10МВт-ын нарны цахилгаан станц баригдсанаар жилд 18 сая 

кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн “ББЭХС” ТӨХК-д нийлүүлэх бөгөөд импортоор авч буй 

цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ багасаж,  улсын төсвөөс авч буй татаас буурах ач 

холбогдолтой.       

 

 

2. УЛААНБААТАР ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ҮР АШГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 
ТӨСӨЛ 

 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон Дэлхийн банкны ОУХА 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, 

холимог/ 
Зээл, тусламж 

3 Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 41,000,0000 ам. доллар 

3.1      Зээлийн санхүүжилт 41,000,0000 ам. доллар 

3.4      Санхүүжилтийн гүйцэтгэл /2021.02.28/ 60,414.92 ам. доллар  /0.001 хувь/ 

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2021-2025 он 

5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага Эрчим хүчний яам, УБДС ТӨХК 

6 Төслийн статус Хэрэгжиж байгаа 

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага: 



Төслийн хүрээнд Одоо байгаа сонгогдсон ДХ-ын сүлжээг засварлах, шинэчлэх, ДХ-ын сүлжээг 

сонгогдсон шинэ/гэр хорооллын хэсэгрүү өргөтгөх, ДХ-ын насос станцуудыг шинэчлэх. Үүнд, гол 

төлөв муу дулаалгатай, цоорсон, өргөтгөсөн шугамыг солих, ухаалаг өргөлтийн насос 

станцуудыг суурилуулах, сүлжээний өргөтгөл хийх юм. 

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж: 

Сайжруулсан халаалтын үйлчилгээ нь хотын төв болон хотын ойролцоох гэр хорооллын айл 

өрхүүдэд онцгой ач тустай байх болно. ДХ-ын сүлжээнд илүү олон барилга байгууламжийг 

холбосноор одоо байгаа нүүрс хэрэглэдэг ХЗ болон уламжлалт галлалгаат зуухыг сольж, 

шинээр нэмж ашиглахаас урьдчилан сэргийлнэ, ингэснээр, үр ашгийг дээшлүүлж, нүүрсний 

хэрэглээ болон CO2 ба PM2.5 -ын ялгаралтыг ихээхэн бууруулна.  

 

 

 
 

3. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СҮЛЖЭЭНД АШИГЛАХ ТОМ ЧАДЛЫН ХУРИМТЛУУРЫН 
ТӨСӨЛ 

 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон Азийн хөгжлийн банк 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, 

холимог/ 
Зээл болон тусламж 

3 Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 114.950.000,00 ам.доллар 

3.1      Зээлийн санхүүжилт 100.000.000,00  ам.доллар 

3.2      Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт 3.000.000,00 ам.доллар 

3.3      Төсвийн санхүүжилт 
11.950.000,00 ам доллар (татварын 

чөлөөлөлт) 

3.4      Санхүүжилтийн гүйцэтгэл 0 ам.доллар  /0 хувь/ 

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2020-2025 

5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага 
Эрчим хүчний яам, “Цахилгаан дамжуулах 

үндэсний сүлжээ” ТӨХК 

6 Төслийн статус Хэрэгжиж байгаа 

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага: 

Монгол Улсын эрчим хүчний нийт суурилагдсан хүчин чадал нь 1,240 МВт (2019 оны 

түвшинд) байгаа ба үүнд Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем (ТЭХС) дийлэнх хувийг эзэлж, 

2018 онд улсын хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний нийт хэрэглээний 84%-ийг хангасан бол 

ТЭХС дэх эрчим хүчний нийт үйлдвэрлэлийн 93%-ийг нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан 

станцууд бүрдүүлжээ. Шинэ эх үүсвэрүүдийн хөрөнгө оруулалт хойшлогдож, цахилгааны 

хэрэгцээ нэмэгдэж, ДЦС-уудын хүчин чадал өвлийн оргил ачааллын үед 90%-иас давж, ТЭХС-



ийн нөөц ойрын хугацаанд шавхагдаж болзошгүй байна. 2030 он хүртэлх эрчим хүчний 

ачааллын шинэчилсэн таамагт ТЭХС-ийн хэрэглээг хангахын тулд эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 

чадлыг 2023 он гэхэд 230 МВт, 2030 он гэхэд 891 МВт -аар нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.  

Засгийн Газраас бодлогын хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

арга хэмжээ авч “Эрчим хүчний мастер төлөвлөгөө 2015-2030”-г баталж сэргээгдэх эрчим 

хүчний оролцоог 2030 он гэхэд 30%-д хүргэх төлөвлөгөө боловсруулсан тул сэргээгдэх эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд тус том чадлын эрчим хүчний 

хуримтлуурын төслийг хэрэгжүүлэх болсон.  

Төслийн хүрээнд:  

1. 2022 гэхэд 80 МВт/200 МВт.ц чадалтай том чадлын эрчим хүчний хуримтлуурын системийг 

ашиглалтад оруулна. Ингэснээр ТЭХС-ийн оргил ачааллын үеийн цахилгаан эрчим хүчийг 

сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлж, сэргээгдэх эрчим хүчний 

хүчин чадлыг 350 МВт-аар нэмэгдүүлэх боломжтой болно. Оргил ачааллын үеийн импортын 

чадлыг бууруулна. 

2. Институци болон байгууллагын чадавхийг бэхжүүлнэ. Үүнд: Диспетчерийн үндэсний төв (ДҮТ) 

болон “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн чадавхийг бэхжүүлэх, эрчим хүчний 

хуримтлуурын системийн тогтвортой ашиглалт, засвар үйлчилгээг хийхэд тусалж эдгээр 

байгууллагууд цаашид эрчим хүчний хуримтлуурын системийг ашиглах, ажиллуулах чадавхийг 

бэхжүүлнэ. Тус эрчим хүчний хуримтлуурын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний дүрмийг 

боловсруулна. Мөн салбарын эмэгтэй ажилчдын мэдлэг чадварыг сайжруулах сургалт зохион 

байгуулна.    

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж: 

Тус том чадлын эрчим хүчний хуримтлуурын байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулснаар i) 

Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн давтамж тохируулга хийх ii) Системийн ачаалал 

хөнгөвчлөх буюу системийн үйл ажиллагаанд гарах чадлын дутагдлыг байгаль орчинд ээлтэй 

сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс хангаж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах iii) 

Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжих iv) Дулааны цахилгаан станцуудын горим 

ажиллагааг сайжруулах v) систем “0” зогсолт хийхээс сэргийлэх, системийг сэргээх vi) 

Цахилгааны хязгаарлалтад ордог ТЭХС-ээс тэжээгддэг хот, суурин газруудын ахуйн 

хэрэглэгчид, үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд найдвартай, тасралтгүй эрчим хүчээр хангагдсанаар 

өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломж бүрдэж улмаар сум орон нутгийн 

хөгжлийг дэмжиж төвлөрлийг бууруулахад нөлөөлөх vii) агаарын бохирдлыг бууруулахад 

Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй цахилгаан халаагуурын хэрэглээг нэмэгдүүлэх зэрэг үйл 

ажиллагааг дэмжиж зэрэг үр нөлөө, ач холбогдолтай. 

 

  

 

 

 

4. 10 АЙМГИЙН ТӨВИЙН ДУЛААНЫ СТАНЦ БАРИХ ТӨСӨЛ 



 

 

 

Төслийн санхүүжилтийн 

төрөл, хэмжээ 

Бүгд найрамдах Солонгос  Улсын Эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааны хөгжлийн сан, Экспорт-Импорт банкны 148,721,000.00 

ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, Монгол Улсын Засгийн газрын 

1,200,000.00 ам.долларын хөрөнгө оруулалт, нийт 149,921,000.00 

ам.долларын санхүүжилттэй.  

Төсөл хэрэгжүүлэгч 

байгууллага Эрчим хүчний яам 

Төсөл хэрэгжих газар Төв, Дундговь, Хэнтий, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Завхан, Архангай, 

Баянхонгор, Говьсүмбэр, Сүхбаатар аймгийн төвүүд. 

Төсөл хэрэгжих хугацаа 
 2018.12.26-2021 он 

Төслийн зорилго Төслийн зорилго нь (а) оршин суугчдыг тогтвортой, найдвартай 

дулаан болон халуун усаар хангаж, амьдрах орчинг сайжруулах, (б) 

төвийн дулааны станцуудад байгаль орчны байгууламжуудыг бий 

болгох замаар агаар орчны уур амьсгалыг сайжруулах. 

Төслийн хамрах хүрээ (a) Барилга, байгууламж: 

- Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийг худалдан авах, 

суурилуулах (Үүнд: төвийн дулааны станц, дулаан дамжуулах төвүүд 

болон дулааны станцаас дулаан дамжуулах төв хүртэлх шугам, 

сүлжээ)              

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

10 9 



- Нарийвчилсан зураг, төсөл 

- Чадавх бэхжүүлэх болон ашиглалт, засвар үйлчилгээний дэмжлэг 

(b) Зөвлөх үйлчилгээ: 

- Анхан шатны зураг төсөл болон нарийвчилсан зураг төслийн хяналт 

- Ерөнхий хяналт болон удирдлага 

- Тендерийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх 

- Улирлын явцын тайлан, төслийн эцсийн тайлан зэрэг тайлангуудыг 

боловсруулах 

Төслийн нийгэм эдийн 

засгийн үр ашиг 

Нэгж дулаан үйлдвэрлэхэд зарцуулах нүүрсний хэмжээ буурч, нүүрс 

тээвэрлэлтийн зардал буурна. Агаар, орчны бохирдол, хүлэмжийн 

хийн ялгарал буурна. Дөрвөн улирлын турш хэрэгцээний халуун 

усаар хангаж, иргэдийн ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөл сайжирч, 

дэд бүтэц, үйлдвэрлэл хөгжиж, орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд 

нөлөөлнө. 

 
 

5. ЭРДЭНЭБҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ  ТӨСӨЛ 
 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон Бүгд Найрамдах Хятад ард улс 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, 

холимог/ 

Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын Экзим 

банкны хөнгөлөлттэй зээл 

3 Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 288,500,000 ам. доллар 

3.1      Зээлийн санхүүжилт 271,100,000 ам. доллар 

3.2      Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт  

3.3      Төсвийн санхүүжилт 14,400,000 ам. доллар 

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2021-2026он 

5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага Эрчим хүчний яам, ЭБУЦСтанц Төсөл 

6 Төслийн статус Тендер шалгаруулалтын шатанд 

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага: 

Төслийн хүрээнд:  

-  Баруун бүсийн эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг найдвартай эх үүсвэрээр 
хангах, импортын өндөр үнэтэй цахилгаан эрчим хүчийг дотоодын хямд эрчим хүчээр 
орлуулах, баруун бүсийн эрчим хүчний системийн горимын тохируулгын үүрэг гүйцэтгэх 
олон талын ач холбогдол бүхий 90 МВт-ын суурилагдсан хүчин чадал бүхий усан 



цахилгаан станцыг барьж байгуулан ашиглалтанд оруулснаар Баруун бүсэд аж 
үйлдвэржилт хөгжих үндэс тавигдана. 

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж:   “Эрдэнэбүрэнгийн УЦС” төсөл хэрэгжсэнээр: 

-          Баруун аймгууд импортын цахилгаан эрчим хүчний хараат байдлаас гарч Эдийн 
засгийн үр өгөөжтэй, байгаль орчинд хор нөлөөгүй, сэргээгдэх эрчим хүчний найдвартай эх 
үүсвэртэй болж 100% дотоодын эх үүсвэрээр хангагдана. 
-          Баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний ойрын 10 жилийн нийт хэрэглээний 
өсөлтийг хангахуйц хүчин чадалтай болох. 
-          Эрчим хүчний өөрийн өртгийг хямдруулах, 
-          УЦС-ын усан сангийн дагуу аялал жуулчлал, амралт зугаалгын болон загасны аж 
ахуй хөгжүүлэх бүсийг бий болгоно.Усан санд ихээхэн ус хуримтлагдснаар орчны агаарын 
чийгшил нэмэгдэж орон нутгийн уур амьсгал бэлчээрт эерэг нөлөө үзүүлнэ. 
-          Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Ховд, Буянт сумдад усалгаатай газар тариалан 
хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ. 
-          Хүлэмжийн хийг бууруулна. Жилд ойролцоогоор 756,6 мянган тонн нүүрс 
шатаасантай тэнцэх хэмжээний нүүрсхүчлийн хий /ойролцоогоор 1,3 сая тонн/-н ялгаралтыг 
бууруулна. 
-          Бүсийн  хэмжээнд улсын төсвөөс авах татаасыг тэглэнэ. 
-          Ажлын байр нэмэгдүүлнэ. 
-          Баруун 5 аймгийн эрчим хүчний нэгдсэн систем бүрдэх нөхцөлийг бүрдүүлж, бүсэд 
хийгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа бусад сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн горим 
тохируулгыг ханган ажиллах зэрэг үр ашигтай юм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ЭРДЭНЭТИЙН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ 
 
 

 
 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон БНХАУ-ын Эксим банк 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, 

холимог/ 
Хөнгөлөлттэй зээл 

3 Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 51.800.000,00 ам. доллар 

3.1      Зээлийн санхүүжилт 51.800.000,00 ам. доллар 

3.4      Санхүүжилтийн гүйцэтгэл  38.850.000,00 ам. доллар   

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2019-2021 он 

5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага Эрчим хүчний яам, ЭДЦС ТӨХК 

6 Төслийн статус Хэрэгжиж байгаа 

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, зорилго: “ЭДЦС”-ийг одоо байгаа суурь дэд бүтэц дээр нь 

тулгуурлан техник, технологийн шинэчлэл хийж, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэх замаар тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх, зах зээлд 

өрсөлдөхүйц,  тоноглолын маневр сайтай станц болгох. 

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж: 

ТЭЗҮ-ээр жилдээ нүүрсний зардал 55,2%, техникийн усны зардал 2,0 дахин нэмэгдэж, дотоод 

хэрэгцээний эзлэх хувь 4,52%-иар буурч, ЦЭХ-ний боловсруулалт 3,06 дахин нэмэгдэх тооцоо 

гарсан. 



Эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн дундаж тарифаар тооцоход цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт 

43,6 тэрбумд хүрч, цахилгаан эрчим хүчний өөрийн өртөг 35,6 төгрөгөөр бууран 62.5 төгрөг 

болох тооцоо гарсан. 

Төсөл хэрэгжсэнээр 22 хүний байнгийн ажлын байр шинээр бий болно; 

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын аюулгүй, найдвартай, тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулах 

нөхцөл сайжирч импортын цахилгаан эрчим хүчний хувь хэмжээ тодорхой хэмжээгээр буурна. 

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын эрчим хүчний өөрийн өртөг буурч ашигт ажиллагаа 

дээшлэнэ; 

Орхон аймагт “Эко”, “Өнөр”, “Залуус”, “Элит” хороололууд баригдаж эхэлсэн, цаашид баригдах 

YII, YIIA, X, IIA хорооллууд нь эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээс хангагдах нөхцөл бүрдэнэ. 

 

 

 

7. ТӨВИЙН БҮСИЙН  ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ,ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ҮР 
АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ 
 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон 
ХБНГУ-ын  Сэргээн босголт зээлийн банк 

(KfW) 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, 

холимог/ 
Хөнгөлттэй зээл 

3.1      Зээлийн санхүүжилт 20,450,000 сая евро 

3.2      Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт - 

3.3      Төсвийн санхүүжилт - 

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2020-2024 

6 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага 
“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” 

ТӨХК 

7 Төслийн статус 
“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” 

ТӨХК  

Төслийн зорилго: 

“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн 110, 220 кВ-ын 30 гаруй дэд станцад 

дунджаар 40 жилийн турш ашиглагдаж байгаа ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн, насжилт өндөртэй, 

хуучирч муудсан технологийн хувьд хоцрогдсон 110 кВ-ын хүчдэлийн түвшний тосон болон 

хуурай таслуурыг реле хамгаалалт, гүйдлийн трансформаторын хамт шинэчлэх, эрчим хүчний 

системийн гол зангилаа 220 кВ-ын 4 дэд станцын реле хамгаалалт, хяналт, удирлага, 

автоматикийн тоног төхөөрөмжүүдийг орчин үеийн дэвшилтэд технологи бүхий тоног 

төхөөрөмжөөр сольж шинэчлэх. 



Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж: 

 Ашиглалт, засварын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд хортой нөлөө үзүүлдэг 110 кВ-ын 
тосон таслуур, технологийн хувьд хоцрогдсон  хуурай таслуурууд бүрэн шинэчлэгдэнэ. 

 Эрчим хүчний системийн гол зангилаа 220 кВ-ын 4 дэд станцын реле хамгаалалт, 
автоматик, хяналт удирдлагын систем бүрэн шинэчлэгдсэнээр "Ухаалаг" дамжуулах сүлжээ 
бий болох үндэс суурь тавигдана. 

 Дэвшилтэд технологи бүхий стандартын шаардлагад нийцсэн реле хамгаалалт, 
автоматикийн тоног төхөөрөмжүүд болон элегаз таслууруудыг суурилуулсанаар 
тоноглолоос шалтгаалж үүсэх гэмтэл, тасралтын тоо буурах, дотоод хэрэгцээ, дутуу түгээх  
цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг  багасгах, ЦЭХ-ний үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
замаар түүхий нүүрсний хэрэглээ, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, эрчим хүчний 
салбарын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгана.  

 Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн аюулгүй ажиллагаа, ашиглалтын үр ашиг дээшилж, 
хэрэглэгчдийг тасралтгүй найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр  хангах нөхцөл бүрдэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ЧОЙБАЛСАНГИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН СУУРИЛАГДСАН  
ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 50МВТ-ААР ӨРГӨТГӨХ ТӨСӨЛ 

 

 
 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон 
Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын 

хөгжлийн банк /БНХАУ-ын Хөгжлийн банк/ 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, 

холимог/ 
Холимог 

3 Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 79.488.266,00  ам.доллар 

3.1      Зээлийн санхүүжилт 60 сая ам.доллар /420 сая юань/ 

3.2      Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт Байхгүй  

3.3      Төсвийн санхүүжилт 19.488.266,00 ам.доллар /52 тэрбум төгрөг/ 

3.4      Санхүүжилтийн гүйцэтгэл 280.000,00 ам.доллар   / 0,4 хувь/ 

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2020-2022 он 

5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага  Эрчим хүчний яам, “Дорнод бүсийн эрчим 

хүчний систем” ТӨХК , “ДБЭХС”ТӨХК-ийн 



50МВт өргөтгөлийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 

“ТВЕА” ХХК 

6 Төслийн статус 

Хэвийн хэрэгжиж байна. Гүйцэтгэгч өөрийн 

хөрөнгөөр БУА-ыг 2020.08.26-нд ажил 

эхлүүлсэн. 

 

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага: 

Сүүлийн жилүүдэд зүүн бүс нутагт томоохон газрын тос, уул уурхайн компаниуд идэвхитэй үйл 

ажиллагаа явуулж эхэлсэн ба үүнийг дагаж бүс нутгийн ЦЭХ-ний хэрэглээний  жилийн дундаж 

өсөлт 10-15% байгаагаас зүүн бүсэд ажиллаж байгаа уул уурхай, газрын тосны компаниудын 

эрчим хүчний хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй байна. Иймд бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг 

хангах, эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хаахын тулд Дулааны цахилгаан станцын хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлж, өргөтгөл  хийх зайлшгүй шаардлага үүсч байна. 

 

Төслийн хүрээнд: “ДБЭХС” ТӨХК-ийн хувьд төсөл хэрэгжсэнээр дараах эерэг үр дүнг 

тодорхойлж болно. Үүнд:  

 Зүүн бүсийн нутгийн эрчим хүчний хангамжийн найдвартай, аюулгүй ажиллагаа 
дээшилнэ. 

 Хүчин чадал ашиглалт хэвийн хэмжээнд хүрнэ. 

 ЦЭХ боловсруулалт  300 сая.кВтц-аар  буюу 130% нэмэгдэнэ. 

 Борлуулалтын орлого 38,3 тэрбумаар буюу 98% нэмэгдэнэ. 

 Чойбалсангийн ДЦС-д орчин үеийн шинэ техник технологи нэвтэрнэ.  

 Инженер техникийн ажилтнуудын ур чадвар нэмэгдэнэ.   
 

-  

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж: 

НИЙГМИЙН ҮР ӨГӨӨЖ- Зүүн бүсэд хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжихээр төлөвлөсөн бүтээн 

байгуулалтуудын эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын эх үүсвэрээр хангаж, байгаль орчинд ээлтэй 

шинэ технологи нэвтрүүлэх бөгөөд үндэсний боловсон хүчний чадавхийг нэмэгдүүлж, шинээр 

ажлын байр бий болгоно. Чойбалсан хотын дулаан хангамж найдваржина.  

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ- Төсөл хэрэгжсэнээр Монгол Улсын Зүүн бүсийн өсөн нэмэгдэж 

буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах энэхүү төслийн үр дүнд уул уурхай, газрын тосны 

үйлдвэрлэл болон экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.  

ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ- Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөх төсөл 

хэрэгжсэнээр Дорнод, Сүхбаатар аймгийн 36 сум, багийн 25139 айл өрх, 3133 аж ахуйн нэгж, 

албан байгууллага, уул уурхайн 13 ордын баяжуулах, олборлох үйлдвэрүүдийг тасралтгүй, 

найдвартай эрчим хүчээр хангана.  

 

 



9. ТАВАНТОЛГОЙ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ  ТӨХХК 
 

 

1 Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон 

Монгол Улс, 

30% “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 

70% Зээлийн эх үүсвэр -Тодорхойгүй 

2 
Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, 

тусламж, холимог/ 
Зээл 

3 Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/ 808.2 сая ам.доллар 

3.1 Зээлийн санхүүжилт 565.7 сая ам.доллар 

3.2 Бусад хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 242.3 сая ам.доллар 

3.3 Төсвийн санхүүжилт байхгүй 

3.4 Санхүүжилтийн гүйцэтгэл 1.9 сая ам.доллар  /0.25 хувь/ 

4 Төсөл хэрэгжих хугацаа 
2020 оны 10 дугаар сараас 2024 оны 12 дугаар 

сарыг дуустал 

5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага Тавантолгой Дулааны Цахилгаан станц ТӨХХК 

6 Төслийн статус Хэрэгжиж байгаа 

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага: 

Төслийн хүрээнд: 

Тавантолгой, Оюутолгой болон бүс нутгийн уул уурхайн бүтээн байгуулалтыг цахилгаан 

эрчим хүчээр хангах эрчим хүчний эх үүсвэр барих шийдвэрт тулгуурлан хамгийн бага хөрөнгө 

оруулалт шаардах нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц барихаар төлөвлөж байна. 

2020.04.08 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 124 дүгээр тогтоолоор Тавантолгойн 

цахилгаан станцыг Төрийн өмчит “Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” ХХК-г байгуулж, төр 

өөрийн хөрөнгөөр барих шийдвэрийг гаргасан. 

2020.11.11 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 175 дугаар тогтоолоор “Тавантолгой 

дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК-ийн нийт хувьцааны 30 хувийг “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-д 

эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 



Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж: 

Тавантолгой ДЦС-н хувьд говь нутагт баригдаж буй хамгийн том чадлын эрчим хүчний эх 

үүсгүүр, тэр тусмаа улсын хэмжээний томоохон уул уурхайн бүс нутгийг эрчим хүчээр ханган 

ажиллах онцгой ач холбогдолтой, байгаль орчинд ээлтэй технологийг ашигласан, нийгэм, эдийн 

засгийн үр өгөөжтэй төсөл юм. Үүнд: 

 Өмнөд бүсийн аж ахуйн нэгж, төслүүд (ОТ, ТТ, бусад) найдвартай цахилгаан хангамжтай 
болно. 

 Импортын хараат байдал буурна. 
 Станц ашиглалтад ороход Оюутолгойн уурхайгаас цахилгаан эрчим хүчний төлбөрт 

гадагшаа чиглэсэн валютын урсгалыг Монголдоо үлдээх боломжтой. 
 Цахилгаан станцад жилд 1,5 сая тонн эрчим хүчний нүүрс хэрэглэнэ. 
 Өмнийн говьд ихээхэн ажлын байр шинээр бий болно. 
 Эрчим хүчний аюулгүй байдал бэхжинэ. 

 
 
 
 


