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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ХЯНАЛТАД БУЙ  
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН  
ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

 
/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 

 
Нэг. Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний зорилго: 
 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөл, 
Улсын Их Хурлын болон Засгийн газрын шийдвэрийн эрчим хүчний салбарт 
хэрэгжүүлэхээр заасан хяналтад авсан зүйл, заалтуудын биелэлтийн явцад хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн 
зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 
 
Хоѐр. Арга зүй, ашигласан эх сурвалж: 
 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг удирдлага болгож, 2018 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар нэгтгэсэн “Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн эрчим хүчний салбарт 
хэрэгжүүлэхээр хяналтад авсан заалтуудын хэрэгжилтийн явцын тайлан”, холбогдох 
мэдээ, мэдээллийг үндэслэсэн болно. 
 
Гурав. Үнэлгээ: 
 

Эрчим хүчний яамны хяналтад Монгол Улсын хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, 
Ерөнхий сайдын захирамж, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж болон хуралдааны тэмдэглэл, Улсын 
Их Хурлын тогтоол, УИХ-ын Байнгын хорооны тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, 
Засгийн газрын албан даалгавар, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн нийт 115 
шийдвэрийн 176 заалт байна. 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт заалтын 
110 /62.5%/ нь бүрэн биелэгдсэн, 23 /13.1%/ нь хэрэгжилтийн шатанд 70 хувьтай, 29 
заалт 30 хувьтай, 2 заалт хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй, 12 заалтыг 
үнэлээгүй бөгөөд биелэлтийн дүн дунджаар 83.2 хувьтай үнэлэгдэв. Хяналтад байгаа 
нийт 176 заалтын 41 заалт буюу 23.3% нь 2018 онд, 80 буюу 45.5% нь 2017 онд, 12 
буюу 6.8% нь 2016 онд, 28 буюу 15.9% нь 2015 онд, 6 заалт 2014 онд, 4 заалт 2013 
онд, 2 заалт 2012 онд, 3 заалт 2011 онд тус тус батлагдсан байна.  

 
Хяналтад авсан:  

 

 4 хуулийн 7 заалтаас 2 нь 100 хувь бүрэн хэрэгжсэн, 3 нь 70 хувийн 
хэрэгжилттэй хэрэгжих шатанд, 1 заалтын хэрэгжилтийг тооцох хугацаа 
болоогүй, 1 заалтыг үнэлээгүй,  
 

 Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 зөвлөмжийн 3 заалтаас 1 заалт 
бүрэн хэрэгжсэн, 2 заалт 30.0 хувийн хэрэгжилттэй, 
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 Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны 1 тэмдэглэлийн 1 
заалтыг үнэлээгүй, 

 

 Улсын Их Хурлын 5 тогтоолын 7 заалтаас 5 нь биелж, 1 нь хэрэгжих шатанд 
70 хувь, 1 заалт 30 хувийн хэрэгжилттэй,  
 

 УИХ-ын Байнгын хорооны 2 тогтоолын 7 заалтаас 3 нь биелж, 1 нь 
хэрэгжих шатанд 70 хувь, 2 заалт 30 хувийн хэрэгжилттэй, 1 заалтыг үнэлээгүй, 
 

 Засгийн газрын 1 албан даалгаврын 12 заалт 100 хувийн хэрэгжилттэй, 
 

 Засгийн газрын 57 тогтоолын 83 заалтаас 50 нь биелж, 10 нь хэрэгжих 
шатанд 70 хувь, 14 заалт 30 хувийн хэрэгжилттэй, 1 заалтын хэрэгжилтийг 
тооцох хугацаа болоогүй, 8 заалт үнэлэх боломжгүй,  
 

 Ерөнхийлөгчийн 1 зарлигийн 1 заалт 100 хувийн хэрэгжилттэй,  
  

 Ерөнхий сайдын 4 захирамжийн 4 заалтаас 2 заалт 100 хувь бүрэн 
хэрэгжсэн, 2 заалт 30.0 хувийн хэрэгжилттэй,  

 

 Засгийн газрын хуралдааны 37 тэмдэглэлийн 51 заалтаас 34 нь 100 хувь 
биелж, 8 заалт хэрэгжих шатанд 70 хувь, 8 нь хэрэгжих шатанд 30 хувь, 1 заалт 
үнэлэх боломжгүй байна.  
 

 
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн дэлгэрэнгүй биелэлтийг хавсаргав.
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ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО 
 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 
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Шийдвэрийн тоо 115 4 5 2 3 1 57 1 1 4 37 

Хяналтад авсан   
нийт заалтын  тоо 

176 7 7 7 3 1 83 12 1 4 51 

Ү
ү
н
э
э
с
 

 
Бүрэн хэрэгжсэн 100 % 
/90-100 хүртэл хувь/ 
 

110 2 5 3 1 - 50 12 1 2 34 

 
Хэрэгжих шатанд 70 % 
/50-89 хүртэл хувь/ 
 

23 3 1 1 - - 10 - - - 8 

 
Хэрэгжилт хангалтгүй 30 % 
/10-49 хүртэл хувь/  
 

29 - 1 2 2 - 14 - - 2 8 

 
Хэрэгжээгүй 0 % 
/0-9 хүртэл хувь/ 
 

- - - - - - - - - - - 

 
Хэрэгжилтийг тооцох 
хугацаа болооогүй 
 

2 1 - - - - 1 - - - - 

 
Хүчингүй болсон 
 

- - - - - - - - - - - 

 
Үнэлээгүй 
 

12 1 - 1 - 1 8 - - - 1 

Биелэлтийн дүн (%) 83.2 82 85.7 71.7 53.3 - 82.7 100 100 65 84 
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Дөрөв. Дүгнэлт, зөвлөмж 
 

1. Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилт 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 83.2 хувьтай байна.   
 

2. Монгол Улсын хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Ерөнхий сайдын захирамж, ҮАБЗ-ийн 
зөвлөмж болон хуралдааны тэмдэглэл, Улсын Их Хурлын болон Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэхээр хяналтад авсан нийт 176 заалтын 41 
заалт буюу 23.3% нь 2018 онд, 80 буюу 45.5% нь 2017 онд, 12 буюу 6.8% нь 2016 онд, 28 
буюу 15.9% нь 2015 онд, 6 заалт 2014 онд, 9 заалт 2011-2013 онд батлагдсан байна. 
Эрчим хүчний салбарт хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой гарсан 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагаа харьцангуй шуурхай хийгдэж 
байгаа нь эхний хагас жилийн ажлын явц, үр дүнгээс харагдаж байна.  
 

3. Хяналтад буй нийт 115 шийдвэрийн 176 заалтаас 110 заалт нь 100 хувийн биелэлттэй 
дүгнэгдлээ. Цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй болсон, бодит шалтгааны улмаас 
хэрэгжих боломжгүй, тухайн асуудлаар дахин шийдвэр гарсан зэргээр үнэлэх боломжгүй 
заалтуудыг хяналтаас хасуулах саналыг 2017 оны жилийн эцэст ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн 
боловч хяналтаас хасаагүй байна.  
 

4. 2017, 2016 онуудад батлагдан гарсан зарим шийдвэрийн заалтуудын хэрэгжилт 
хангалтгүй байна. Тухайлбал “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулж батлуулах, Төрөөс 
эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 2 жил тутам Улсын Их Хуралд 
танилцуулж байх гэсэн ажлуудын хэрэгжилт хангалтгүй байна. 
 

5. "Улаанбаатарын ДЦС-5" төслийн талаарх асуудлыг шийдвэрлэх тухай 8 тогтоол, 
шийдвэрийн 8 заалт байна. Төслийн ажлын явцын талаар Сайдын зөвлөлийн 2018.01.04-
ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, 
танилцуулга боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр 
гаргуулахаар шийдвэрлэсэн боловч Бодлого, төлөвлөлтийн газар нь энэ асуудлаар 
өнөөдрийг хүртэл арга хэмжээ авч ажиллаагүй байна. 
Иймд Бодлого, төлөвлөлтийн газар нь “ДЦС-5" төслийн талаар тайлбар, танилцуулгыг 
яаралтай боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулах 
шаардлагатай. 
   

6. Ажлын явц, үр дүн нь удаашралтай байгаа заалтуудыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах, 2018 оны жилийн эцэст хэрэгжилтийн 
түвшин, үр дүнг дээшлүүлж ажиллахыг тус тус зөвлөмж болгож байна.  

 

 
2018 оны 06 дугаар сарын 20 
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Эрчим хүчний яамны хяналтад буй хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 
 /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 

 
*Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн системд байршсан дарааллаар  

№ 
Тогтоол, шийдвэрийн 

дугаар, огноо, утга 
Заалт Хэрэгжилтийн явц 

Үнэлгээ 
/хувь/ 

1 

2018_160      
Жагсаалт 

шинэчлэн батлах 
тухай                    

ЗГ-ын тогтоол 

2. Жагсаалтад шинээр хэрэгжүүлэхээр 
тусгагдсан “Эрдэнэбүрэнгийн усан 
цахилгаан станц барих” төслийг БНХАУ-ын 
Засгийн газарт санал болгох, төслийг цаг 
хугацаанд нь үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авахыг Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатар, Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн нарт даалгасугай. /155/ 

Монгол Улсын Эрчим хүчний яам болон Хятадын Чансу фэнфан Эрчим 
хүчний тоног төхөөрөмжийн компани хооронд 2017.04.24-нд байгуулсан 
хамтын ажиллагааны санамж бичгийн дагуу 2017 оны 8 дугаар сард Чансу 
Фэнфан эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн компани өөрийн хөрөнгөөр ТЭЗҮ 
болон Байгаль орчны үнэлгээг хийлгэж гарсан үр дүнгээр хөрөнгө оруулах 
сонирхлоо илэрхийлж, БНХАУ-ын зураг төслийн томоохон компани болох 
“Power China” компанийн  мэргэжилтнүүд Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын 
нутагт орших төслийн талбартай танилцсан. Эдгээр мэргэжилтнүүд төслийн 
газар орон нутагтай бүрэн танилцаж эхний байдлаар төсөл хэрэгжих 
боломжтой гэж үзсэн ба 2017.09.25-нд төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-нд дүн 
шинжилгээ хийсэн материалаа ирүүлсэн. 2018.05.30-ны өдрийн МУ-ын ЗГ-
ын хуралдаанаар хэлэлцэж Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын төслийг БНХАУ-ын 
Засгийн Газраас Монгол Улсын Засгийн Газарт олгож буй 1 тэрбум 
ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн жагсаалтад 
оруулсан. 2018 оны 06 дугаар сард Сангийн яамнаас ирсэн бичгийн дагуу 
материал бэлтгэж БНХАУ-ын Засгийн газарт албан бичиг явууллаа. Үүнд: 1. 
“Эрдэнэбүрэнгийн УЦС” төслийн танилцууга. 2. Төсөлтэй холбоотой УИХ, 
ЗГ-аас гарсан тогтоол, хөтөлбөр. 3. БНХАУ-ын ЗГ-аас Монгол Улсын Засгийн 
газарт олгох 1 тэрбум ам.долларыг ашиглах тухай гэрээний хуулбар. 4. 
“Power China” компаниас ирүүлсэн албан бичиг. 5. Төслийн урьдчилсан 
ТЭЗҮ-ийн тайлан 4 боть. 

100 

2 

2018_138        
Төрийн 

мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг 
хангах зарим арга 
хэмжээний тухай     
ЗГ-ын тогтоол 

2. Төрийн байгууллага, төрийн өмчит 
хуулийн этгээдийн интернэт сүлжээг олон 
нийтийн сүлжээ, онлайн тоглоомын болон 
видео сан бүхий сайтуудад нэвтрэхгүй 
болгож албан бичиг, баримтыг олон нийтийн 
сүлжээгээр дамжуулах болон тусгай 
программ хангамж ашиглан олон нийтийн 
сүлжээнд хандахыг хориглох чиглэлээр 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн 
газрын агентлагийн дарга, аймаг, 

Эрчим хүчний яамны ТНБД-ын 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 
Б/121 тоот тушаалаар ажлын цагаар ажилтан, албан хаагчдын ажлын 
хэрэгцээнд ашиглаж байгаа компьютеруудыг олон нийтийн сүлжээнээс 
тусгаарлаж, интернэтийн хязгаарлалт хийх ажлыг зохион байгууллаа. Уг 
тушаалыг салбарын төрийн өмчит 21 үйлдвэр компанийн захирлуудад 
Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн а/1369 албан 
тоотоор хүргүүлж холбогдох арга хэмжээ авч ажиллалаа. Салбарын үйлдвэр 
компаниудаас тайлангуудыг авч нэгтгэсэн. 

100 
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нийслэлийн Засаг дарга, төрийн өмчит 
хуулийн этгээдийн дарга нарт үүрэг болгож, 
холбогдох бусад төрийн байгууллага, албан 
тушаалтнуудад зөвлөсүгэй. 

3 

2018_132  
“Багануур” ХК, 

“Шивээ-Овоо” ХК-
ийн талаар авах 

зарим арга 
хэмжээний тухай   
ЗГ-ын тогтоол 

1. “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 
санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг 
харгалзан “Монгол нүүрс” төслийн хүрээнд 
Дэлхийн банк болон Япон Улсын Засгийн 
газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 
олгосон зээлийн дамжуулан зээлдүүлэх 
гэрээний төлбөрийн “Багануур” ХК-ийн 
37,729.8 (гучин долоон тэрбум долоон зуун 
хорин есөн сая найман зуун мянга) сая 
төгрөг, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 73,036.9 (далан 
гурван тэрбум гучин зургаан сая есөн зуун 
мянга) сая төгрөг, нийт 110,776.7 (нэг зуун 
арван тэрбум долоон зуун далан зургаан 
сая долоон зуун мянга) сая төгрөгийн өрийг 
тухайн нүүрсний уурхайд оруулсан хөрөнгө 
оруулалт болгон тооцох асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ 
авахыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Эрчим 
хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Монгол Улсын 
сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
дарга Г.Занданшатар нарт даалгасугай. 

Тогтоолын хэрэгжилтийг хангахад шаардагдах арга хэмжээний хүрээнд 
Сангийн яам, “Эрдэнэс-Монгол” ХХК-ийн ТУЗ-тэй хамтран ажиллах 
бэлтгэлийг хангаж, зохих албан тоотыг Сангийн яаманд илгээхээр бэлтгэж 
байна. Эрдэнэс Монгол ХХК-аас Сангийн яамтай хамтран ажиллаж, тухайн 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр төрийн эзэмшлийн хувьцааны тоо хэмжээг 
өсгөх чиглэл авч ажиллаж байна. 
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2. 2018-2020 онд өсөн нэмэгдэж байгаа 
эрчим хүчний хэрэглээтэй уялдуулан 
“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 авч ажиллахыг 
Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Эрчим хүчний 
сайд Ц.Даваасүрэн, Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар, “Эрдэнэс 
Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 
(Б.Бат-Эрдэнэ)-д даалгасугай. 

Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг 2018-2020 оны түвшинд 
хангахад Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайн найдвартай, хэвийн үйл 
ажиллагааг тасралтгүй хангах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, техник, 
технологийн шинэчлэл зайлшгүй хийхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын 
тооцоо, судалгааг “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-
уудтай хамтран хийж гаргасан. 
Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
техник, технологийн шинэчлэлд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын эх 
үүсвэрийн асуудлыг СЯ, УУХҮЯ, “Эрдэнэс Монгол” ХХК, Засгийн газрын 
түвшинд танилцуулж  шийдвэрлүүлэх ажил үргэлжлэн хийгдэнэ. Багануур 
ХК, Шивээ-Овоо ХК-иудын техникийн шинэчлэлтийг эхлүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгийг 2019 оны Монгол Улсын төсвийн хүрээний мэдэгдэлд оруулах 
саналыг хүргүүлсэн. 
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4. “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-уудын 
нүүрсний үнийн асуудлыг судлан холбогдох 
арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэхийг 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Эрчим 
хүчний зохицуулах хороо (А.Тлейхан)-нд 
даалгасугай. 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-уудын 
нүүрсний үнэ, өр төлбөрийн байдалд судалгаа, дүгнэлт хийх ажлын хэсэг 
ажиллаж, тус уурхайнуудын нүүрсний үнийг 2018 онд зохих түвшинд хүртэл 
нэмсэн. ЭХЗХ-ны 2018.05.10-ны өдрийн 238 дугаар тогтоолоор “Шивээ-
Овоо” ХК-ийн нүүрсний үнийг 2350 төгрөгөөр, 2018.02.27-ны өдрийн 72 
дугаар тогтоолоор “Багануур” ХК-ний нүүрсний үнийг 2000 төгрөгөөр тус тус 
нэмсэн. ЭХ-ний сайдаас 2018.04.25-ны өдрийн А/1476 тоотоор “Налайхын 
дулааны станц” ТӨХК-д Шивээ-Овоо ХК-аас нийлүүлэх нүүрсний үнийг 
бодит үнээр тогтоох асуудлаар Эрчим хүчний зохицуулах хорооны даргад 
чиглэл өгсөн. 
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6. 2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажлын хүрээнд “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” 
ХК-ийн үйлдвэрлэлийн найдвартай 
ажиллагааг хангахад хүрэлцэхүйц 
хэмжээний түлш, шатахууны болон авахад 
бэлэн нүүрсний нөөц бүрдүүлж, хөрс 
хуулалт, их засварын ажлыг хугацаанд нь 
зохион байгуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Бат-Эрдэнэ)-д 
даалгасугай. 

Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн 2018-2019 оны өвлийн бэлтгэл 
ажлын төлөвлөгөөг албан бичгээр авч Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр 
компаниудын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах нэгдсэн төлөвлөгөөнд 
нэгтгүүлсэн. Нэгдсэн төлөвлөгөөг Эрчим хүчний дэд сайдаар ахлуулсан 
ажлын хэсгээр хэлэлцүүлж батлуулахаар ажиллаж байна. Өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлын хэрэгжилтэд уурхайн уулын ажлын гүйцэтгэл, сар, улирлын 
биелэлтийн мэдээгээр хяналт тавин ажиллаж байна. 2018.05.31-ний 
байдлаар Багануурын уурхайн уулын ажил 106.8%, Шивээ-Овоогийн 
уурхайн уулын ажил 77.8%-ийн биелэлттэй байна. Уурхайнуудын өвлийн 
бэлтгэл ажлын биелэлтийг 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар дүгнэх 
ажил хийгдэж байна. 
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2018_18              
2018 оны 4 дүгээр 
сарын 25-ны өдөр 

18 дугаар 
тэмдэглэл     ЗГ-ын 

хуралдааны 
тэмдэглэл 

XII.3. Сайжруулсан шахмал түлшний 
үйлдвэрийг 2018 оны 9 дүгээр сарын 15-ны 
дотор барьж дуусгах ажлыг хариуцан зохион 
байгуулж, шахмал түлшний үйлдвэрлэл 
болон хэрэглэгчдэд нийлүүлэх үйл 
ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, явц, үр 
дүнгийн талаар танилцуулж ажиллахыг 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, 
Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд нарт 
даалгав. 

Засгийн газрын 2018.04.25-ны өдрийн 18 дугаар тэмдэглэлийн дагуу 
Ухаахудагийн нүүрсний уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн угааж баяжуулсан 
эрчим хүчний нүүрс /мидлинг/-ийг ашиглан сайжруулсан шахмал түлш 
үйлдвэрлэх чиг үүрэг бүхий "Тавантолгой түлш" ХХК-ийг “Эрдэнэс Монгол” 
ХХК-ийн охин компанийн хэлбэрээр “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийг түшиглэн 
байгуулсан. Ухаахудагийн нүүрсний уурхайгаас сайжруулсан түлшний 
түүхий эдийг түлшний үйлдвэрүүд рүү тээвэрлэх тээврийн сүлжээг 
байгуулах, жилд 200000 тн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх үйлдвэр 
байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 
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2018_17              
2018 оны 4 дүгээр 
сарын 18-ны өдөр 

17 дугаар 
тэмдэглэл   ЗГ-ын 

хуралдааны 
тэмдэглэл 

XY.1. Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд худалдан авах 
ажиллагааны төсөл, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийн I улирлын дүнг захиалагч нэг 
бүрээр нь Засгийн газрын гишүүдэд 
танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан: 1. яамд 
хариуцан хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 
тендер шалгаруулалтыг холбогдох хууль 

Эрчим хүчний салбарт 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр 
13 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсанаас Эрчим хүчний яам 6, 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 7 худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Энэ онд улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхийн өсөн нэмэгдэж 
байгаа цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах, томоохон баг суурин 
газруудыг эрчим хүчинд холбох, зарим сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл, дэд станцын өргөтгөлийн ажлууд 
мөн нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд зарим 
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тогтоомжийн дагуу шуурхай зохион 
байгуулж, мөн аймаг, нийслэлд шилжүүлсэн 
төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 
хяналт тавьж, эрчимжүүлж ажиллахыг 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт тус тус 
даалгав. 

халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох зэрэг ажлуудыг 
хэрэгжүүлэхээр аймаг, орон нутггийн төрийн захиргааны байгууллагууд 
болон УИХ-ын гишүүдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэн ажлын жагсаалтыг 
баталсан. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг 
хангах үүднээс аймаг, сумд, багийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтыг 
хариуцдаг төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудад батлагдсан төсөвт 
өртөгт багтаан техникийн нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо 
хэмжээг боловсруулан баталгаажуулж ирүүлэхийг мэдэгдэж ашиглагч 
байгууллагуудаас 2018.04.01-ний өдөр хүртэл техникийн нөхцөл, холбогдох 
материалуудыг хүлээн авч ЭХЯ зургийн даалгаврыг боловсруулж цахим 
тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчдийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулсан. 

9 

YIII.2. Гадаад харилцаатай холбоотой 
асуудлаар Гадаад харилцааны яамаар, 
төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн 
асуудлаар Сангийн яамаар холбогдох 
журмын дагуу дамжуулан “нэг цонхны” 
зарчмыг хатуу баримтлан ажиллахыг 
Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг болгов. 

Төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилт, шинэ төслийн 
санал зэрэг асуудлуудыг Сангийн яаманд, шаардлагатай тохиолдолд 
Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна. Мөн Дарханы 
дулааны цахилгаан станцын 35 МВт-ын өргөтгөлийн төслийн асуудлаар 
Сангийн яам, санхүүжүүлэгч ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны 
төлөөлөгчид оролцсон хуралдааныг энэ оны 6 дугаар сард хийсэн. Уг 
төслийн хүрээнд төслийн зээлийн гэрээний хэрэгжилттэй холбогдуулан 
дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ, Монгол Улсын хууль эрх зүйн орчны талаарх 
мэдээллийг Сангийн яам ХБНГУ-ын талд хүргүүлсэн. Улаанбаатарын 
дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийн хувьд 
Японы ЖАЙКА байгууллагад зарим асуудлыг Сангийн яамаар дамжуулан 
хүргүүлж ажиллаж байна.   
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2018_38             
Авлигаас 

татгалзах, илчлэх, 
авлигын гэрч, 
мэдээлэгчийг 
хамгаалах жил 
зарлах тухай 

Ерөнхийлөгчийн 
зарилаг 

3. Авлигын хор уршиг, хохирлыг ухамсарлах, 
авлигаас татгалзах, авлигыг үл зөвшөөрөх 
үзлийг үйл ажиллагаандаа баримталж, 
түгээн дэлгэрүүлж ажиллахыг төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, компани, аж ахуйн 
нэгжүүдэд уриалсугай. 

Авлигын хор уршиг, хохирлыг ухамсарлаж, авлигаас татгалзах, авлигыг үл 
зөвшөөрөх үзлийг үйл ажиллагаандаа баримталж, түгээн дэлгэрүүлж 
ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд 2018 оны 1, 3, 6 дугаар сард АТГ-аас 
зохион байгуулсан сургалтуудад нийт албан хаагчдыг хамруулсан. Мөн 2018 
оны 01 дүгээр сард Эрчим хүчний яамны ЭБАТ нийт албан хаагчдад хөрөнгө 
оруулгын мэдүүлгийг бөглөхөд анхаарах зүйл болон АТГ-аас явуулж буй үйл 
ажиллагаа, meduuleg.mn сайтын талаар сургалт зохион байгуулсан. 
Авлигатай тэмцэх газраас иоүүлсэн зөвлөмжийн дагуу “Зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний тухай Эрчим хүчний сайдын 2018.01.10-ны 
өдрийн 04 дүгээр тушаалыг батлуулж, салбарын харьяа бүх үйлдвэр, 
компанийн захирлуудад үүрэг болгож хүргүүлсэн. Уг арга хэмжээний 
биелэлтийг 2018 оны хагас жилийн байдлаар авч нэгтгэсэн, Авилгатай 
тэмцэх газарт хүргүүлнэ. 
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2018_68 
Гамшиг, галын 

аюулгүй байдлыг 
хангуулах талаар 

1.1 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
гамшиг, гал түймэр, ослын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг 
хангуулах, барилга байгууламжид тавигдах 

Монгол Улсын Шадар сайдын 2018.05.02-ны өдрийн 40 дүгээр тушаалаар 
баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2018.05.07-
08-ны өдрүүдэд Гамшгаас хамгаалах Түлш, эрчим хүчний Улсын албанд 
зохион байгуулсан “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг”-т 

100 
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авах зарим арга 
хэмжээний тухай 
Ерөнхий сайдын 

захирамж 

шаардлагыг газар дээр нь шалгаж, үнэлэх 
ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхийг 
Монгол Улсын Шадар сайд, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайд, Барилга, хот 
байгуулалтын сайд нарт, дээрх үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж оролцох, 
хамаарах нутаг дэвсгэр, салбар, 
байгууллагын холбогдох чиглэлийн үйл 
ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулахыг 
Засгийн газрын гишүүд, бүх шатны Засаг 
дарга нарт; 

хамрагдсан. Энэ үзлэгээр Онцгой байдлын ерөнхий газрын ажлын хэсгээс 
Түлш, эрчим хүчний Улсын албаны Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, 
салбарын хэмжээнд гарсан гамшиг, осол, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
бэлэн байдал, гамшгийн үед салбарын үйлдвэр компани, бие 
бүрэлдэхүүнийг хэрхэн шуурхай зохион байгуулдаг, гамшгаас хамгаалах 
чиглэлээр салбарын хэмжээнд мөрддөг дүрэм журам, зарлан мэдээлэх 
тогтолцоог бүрдүүлсэн байдал, салбарын үйлдвэр  компаниудын барилга 
байгууламжид тавигдах шаардлага зэргийг газар дээр нь шалгаж, үнэлэлт 
дүгнэлт өгсөн. 

12 

2018_16              
2018 оны 4 дүгээр 
сарын 4-ний өдөр 

16 дугаар 
тэмдэглэл   ЗГ-ын 

хуралдааны 
тэмдэглэл 

XY.2. Ажлын байранд, ажлын цагаар 
интернэт ашиглан олон нийтийн сүлжээнд 
нэвтрэх, албан ажилд хамаарахгүй үйл 
ажиллагаа явуулахыг хориглох асуудлыг 
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд 
тусган хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдын 
цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг 
сайжруулах арга хэмжээ авч “Сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 
Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг 
Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын 
агентлагийн дарга нар, бүх шатны Засаг 
дарга, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн 
захирлуудад үүрэг болгосугай. 

Эрчим хүчний яамны ТНБД-ын 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 
Б/121 тоот тушаалаар ажлын байранд, ажлын цагаар интернэт ашиглан 
олон нийтийн сүлжээнд нэвтрэх, албан ажилд хамаарахгүй үйл ажиллагаа 
явуулахыг хориглож, интернэтийн хязгаарлалт хийх ажлыг зохион 
байгууллаа. Уг тушаалыг салбарын төрийн өмчит 21 үйлдвэр компанийн 
захирлуудад Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 
а/1369 албан тоотоор хүргүүлж холбогдох арга хэмжээ авч ажиллалаа. 
төрийн албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг сайжруулах арга 
хэмжээ авч “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн 
газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж 
байна. 

100 
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XYI.9. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 
2017 оны худалдан авах ажиллагааны 
тайлан, түүний хэрэгжилтэд хийсэн 
үнэлгээний дүнгийн талаар Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатар Засгийн газрын гишүүдэд 
танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараах 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарт даалгав: 1. 2018 
онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл 
арга хэмжээ, тендер шалгаруулалтын явц 
2018 оны I улирлын байдлаар “хангалтгүй” 
буюу 27.7 хувьтай байх тул тендер 
шалгаруулалтыг шуурхай зохион байгуулж, 
Засгийн газрын 2017 оны 337, 2018 оны 34 
дүгээр тогтоолуудын хэрэгжилтийг хангаж 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах төлөвлөгөөг "Өдрийн сонин"-д нийтэлж Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим системд байршуулж Сангийн яамаар баталгаажуулсан. 
Мөн Эрчим хүчний яамны www.energy.gov.mn веб сайт болон шилэн дансны 
нэгдсэн www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж, нийтэд ил тод 
мэдээлж ажиллалаа. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан тендерүүдийн урилгыг тухай 
бүр өдөр тутмын сонин хэвлэлд нийтэлж, цахим систем, яамны веб сайтад 
байршуулж, тендерийн үр дүнг тухай бүрт нь цахим систем, шилэн дансны 
нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулж байна. Сангийн сайдын 2017.12.14-ний 
өдрийн 363 дугаар тушаалаар баталсан журмын дагуу 2018 оны хагас 
жилийн тайланг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Тус яамнаас хэрэгжүүлж буй 
ажлуудыг гүйцэтгүүлэх тендерийн баримт бичигт Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс 
худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт”-д 
хамрагдаж буй барааг худалдан авах санал ирүүлсэн тендерт оролцогчдод 
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ажиллах; 1.1. худалдан авах ажиллагааны 
цахим системд худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг нийтлэх, тендерийн урилга, үр 
дүнг тухай бүр системд оруулж нээлттэй, ил 
тод байдлыг хангаж ажиллах; 1.2. өөрийн 
харьяаны 50 буюу түүнээс дээш хувийн 
төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн 
нэгжүүдийн худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэн хуульд заасан 
хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлэх; 1.3. 
худалдан авах ажиллагааг төлөвлөгөөнд 
заасан хугацаанд багтаан зохион байгуулж, 
тайланг бараа, ажил, үйлчилгээний эх 
үүсвэр тус бүрээр гаргаж тайлагнах; 1.4. 
барааг төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 101-д заасны дагуу 
дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах, 
Засгийн газрын 2015 оны 336 дугаар 
тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу дотоодын давуу 
эрхийг тооцохоор тусгаж ажиллаж байна. Эрчим хүчний салбарт 2018 онд 
улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр 13 төсөл, арга хэмжээ 
хэрэгжихээр батлагдсан. Үүнээс 6 төсөл, арга хэмжээг Эрчим хүчний яам, 7 
төсөл, арга хэмжээг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Энэ онд 
улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхийн 
өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах, томоохон 
баг суурин газруудыг эрчим хүчинд холбох, зарим сумдын 0.4 кВ-ын 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл, дэд станцын өргөтгөлийн 
ажлууд мөн нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 
зарим халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох зэрэг 
ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр аймаг, орон нутггийн төрийн захиргааны 
байгууллагууд болон УИХ-ын гишүүдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэн ажлын 
жагсаалтыг баталсан. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлыг хангах үүднээс аймаг, сумд, багийн цахилгаан хангамжийн 
ашиглалтыг хариуцдаг төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудад 
батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан техникийн нөхцөл, техникийн 
тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээг боловсруулан баталгаажуулж ирүүлэхийг 
мэдэгдэж ашиглагч байгууллагуудаас 2018.04.01-ний өдөр хүртэл техникийн 
нөхцөл, холбогдох материалуудыг хүлээн авч ЭХЯ зургийн даалгаврыг 
боловсруулан цахим тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 
гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулсан.  
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2018_15               
2018 оны 3 дугаар 
сарын 27-ны өдөр 

15 дугаар 
тэмдэглэл    ЗГ-ын 

хуралдааны 
тэмдэглэл 

XXIX.5. “Агаарын бохирдлыг бууруулах 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
Засгийн газрын 2018 оны 43 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийн явцын талаар 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 
Н.Цэрэнбат, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд нар 
Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. 
Үүнтэй холбогдуулан: 1. Боловсруулсан 
түлш үйлдвэрлэх, нөөцлөх, түгээх, 
худалдах, хяналт, шалгалт зохион байгуулах 
зэрэг асуудлыг тусгасан нэгдсэн арга 
хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

ЗГ-ын 2018 оны 43 дугаар тогтоол, 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийн 
дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас ЭХЯ, НЗДТГ, Эрдэнэс 
таван толгой ХХК-ийн төлөөлөл бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын 
хэсгээс  Боловсруулсан түлш үйлдвэрлэх, нөөцлөх, түгээх, худалдах, 
хяналт, шалгалт зохион байгуулах зэрэг асуудлыг тусгасан нэгдсэн арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, холбогдох газруудаас санал авч, 
батлуулахаар ажиллаж байна.  
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захирагч С.Батболд нарт тус тус даалгав. 
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2018_88         
Агаарын 

бохирдлыг 
бууруулах зарим 
арга хэмжээний 

тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

1. Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор Сонгинохайрхан, 
Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн 
нийт 23 хорооны гэр хорооллын 20602 айл 
өрхийг цахилгаан халаагуураар халаах 
техникийн боломжийг бүрдүүлэхэд зориулан 
эрчим хүчний дамжуулах болон түгээх 
шугам сүлжээ барихад шаардагдах 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж 2018 оны 
10 дугаар сарын 1-ний дотор багтаан 
хэрэгжүүлж дуусгахыг Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар (Ц.Ням-Осор)-т 
даалгасугай. 

Эрчим хүчний сайдын 2018.04.09-ний өдрийн 57 дугаар тушаалаар уг ажлыг 
2018.10.01-ний дотор шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг ЦДҮС ТӨХК, 
УБЦТС ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал нарт даалгасан. Хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ 42 тэрбум төгрөг бөгөөд ЦДҮС ТӨХК, УБЦТС ТӨХК нь арилжааны 
банкнаас зээл авч гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 
2018.05.14-ний өдөр зарласан. 20602 айл өрхийг цахилгаан халаагуураар 
халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх барилга угсралтын ажлыг 
2018.07.01-ний өдөр эхлүүлж, 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр гэхэд Улсын 
комиссоор хүлээн авахаар төлөвлөж, төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.  
Энэхүү ажлын хүрээнд 2017 онд 21362 өрх, 2018 онд 20602 өрх, нийт гэр 
хорооллын 41964 айл өрхийг цахилгаан халаагуураар халаах техникийн 
боломжтой болно. Төсөл хэрэгжсэнээр Таваншарын уулзвараас Дарь-Эх, III, 
IV дүгээр хорооллоос Хайлаастын эцэс хүртэл бүсийг хамарсан айл өрхийг 
цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломж бүрдэнэ. 
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2018_13              
2018 оны 3 дугаар 
сарын 13-ны өдөр 

13 дугаар 
тэмдэглэл  ЗГ-ын 

хуралдааны 
тэмдэглэл 

YIII.2. Улсын болон орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө, бусад эх үүсвэр, өөрийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх улирлын чанартай төсөл арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 
хэрэгжилтийг 2018 оны 3 дугаар сарын 5-ны 
өдрийн байдлаар гарган Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатар Засгийн газрын гишүүдэд 
танилцуулав. 1. Үүнтэй холбогдуулан дараах 
арга хэмжээг авч ажиллахыг төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгов: -
улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, 
бусад эх үүсвэр, өөрийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион 
байгуулж, хуулийн дагуу шалгарсан 
гүйцэтгэгчтэй 2018.04.01-ний өдрийн дотор 
гэрээ байгуулж, төсөл, арга хэмжээний 
ажлыг эхлүүлэх; -эрх шилжүүлсэн төсөл, 
арга хэмжээний хэрэгжилтэд Төсвийн тухай 
хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн дагуу хяналт тавьж 
ажиллах; -хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, 

Эрчим хүчний салбарт 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр 
13 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан. Үүнээс 6 төсөл, арга хэмжээг 
Эрчим хүчний яам, 7 төсөл, арга хэмжээг Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газраас худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн. Энэ онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ 
суурьшлын бүсийн айл өрхийн өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан эрчим 
хүчний хэрэглээг хангах, томоохон баг суурин газруудыг эрчим хүчинд 
холбох, зарим сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 
шинэчлэл, дэд станцын өргөтгөлийн ажлууд мөн нийслэлийн агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд зарим халаалтын зуухнуудыг 
төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр аймаг, 
орон нутггийн төрийн захиргааны байгууллагууд болон УИХ-ын гишүүдээс 
ирүүлсэн саналыг нэгтгэн ажлын жагсаалтыг баталсан. Худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс аймаг, сумд, 
багийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтыг хариуцдаг төрийн болон орон 
нутгийн өмчит компаниудад батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан техникийн 
нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээг боловсруулан 
баталгаажуулж ирүүлэхийг мэдэгдэж ашиглагч байгууллагуудаас 2018.04.01-
ний өдөр хүртэл техникийн нөхцөл, холбогдох материалуудыг хүлээн авч 
ЭХЯ зургийн даалгаврыг боловсруулан цахим тендер шалгаруулалтыг 
зохион байгуулж, гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион 
байгуулсан. 
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тайлан мэдээг Сангийн яаманд цаг 
хугацаанд нь хүргүүлэх. 

17 

2018_12               
2018 оны 2 дугаар 
сарын 28-ны өдөр 

12 дугаар 
тэмдэглэл            

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

Y.2 Түүхий нүүрсний хэрэглээг хориглож 
байгаатай холбогдуулан авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээний талаар хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд 
мэдээлэх, тайлбарлах, сурталчлах ажлыг 
шуурхай зохион байгуулахыг Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, Эрчим 
хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч С.Батболд нарт тус тус даалгав. 

Түүхий нүүрсний хэрэглээг хориглож байгаатай холбогдуулан авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
олон нийтэд мэдээлэх, тайлбарлах, сурталчлах ажлыг шуурхай зохион 
байгуулж ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 2 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн 62 дугаар тогтоолын дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 
25-ны өдөр Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар “Сайжруулсан түлшний 
үйлдвэр байгуулах” асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн талаар Эрчим хүчний 
сайд Ц.Даваасүрэн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлэл хийв. 
Мөн энэхүү мэдээллийг Эрчим хүчний яамны албан ѐсны сайт дээр олон 
нийтэд мэдээлэв. 

100 
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YII.5. 4. Тавантолгойн ордыг цогцоор нь 
эдийн засгийн эргэлтэд оруулахтай 
холбогдсон эрчим хүч, зам, тээвэр, усан 
хангамж, хилийн боомт зэрэг тус тусын 
эрхэлсэн асуудлын хүрээнд хамаарах дэд 
бүтцийн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
боломж, хувилбарыг судлан авах арга 
хэмжээний талаар санал боловсруулж зохих 
журмын дагуу Засгийн газрын хуралдаанд 
танилцуулахыг Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 
Ж.Бат-Эрдэнэ, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатар болон холбогдох бусад сайд 
нарт даалгав. 

Тавантолгойн ордны болон Өмнийн говийн бүсийн эрчим хүчний 
хэрэглээний өсөлттэй уялдуулан Эрчим хүчний хангамжийг шийдвэрлэхээр 
“Тавантолгойн дулааны станц” төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
байна. 

30 
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2018_62           
Түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг 

хориглох тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

3. Боловсруулсан түлшний үнийг түүхий 
нүүрсний үнээс хэтрүүлэхгүй байх, түлшний 
эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдлыг 
хангах асуудлыг судалж 2018 оны 7 дугаар 
сарын 1-ний өдрийн дотор шийдвэрлэхийг 
Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 
нарт тус тус даалгасугай. 

Засгийн газрын 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 18 дугаар 
тэмдэглэлийн дагуу Ухаахудагийн нүүрсний уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн 
угаасан нүүрсний завсрын бүтээгдэхүүн /мидлинг/-ийг ашиглан сайжруулсан 
шахмал түлш үйлдвэрлэх чиг үүрэг бүхий "Тавантолгой Түлш" ХХК-ийг 
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн охин компанийн хэлбэрээр байгуулсан. 
Ухаахудагийн нүүрсний уурхайгаас сайжруулсан түлшний түүхий эдийг 
түлшний үйлдвэрүүд рүү тээвэрлэх тээврийн сүлжээг байгуулах бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллаж байна. Шинээр байгуулагдах түлшний үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүнийг 150000 төг/тонн-оор борлуулах урьдчилсан тооцоотой 
байна. 
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4. Энэ тогтоолын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний талаар олон нийтэд 
мэдээлэх, тайлбарлах, сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулж, тогтоолын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, Эрчим 
хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга 
Н.Цагаанхүү нарт тус тус үүрэг болгосугай. 

2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар 
“Сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулах” асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэсэн талаар Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлэл хийсэн. Мөн энэ талаарх мэдээллийг 
Эрчим хүчний яамны албан ѐсны сайт дээр олон нийтэд мэдээлсэн. 
Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

100 
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2018_27 
Ажлын хэсэг 

байгуулах тухай 
/Стратегийн ач 

холбогдол бүхий 
Оюутолгойн зэс-

алтны ордын 
төслийн 

хэрэгжилттэй 
холбогдуулан 2011 

оны 6 дугаар 
сарын 8-ны өдөр 
хөрөнгө оруулагч 
талтай байгуулсан 
“Нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулж дахин 
тодотгосон Хувь 
нийлүүлэгчдийн 

гэрээ”-ний 
санхүүжилтийн 
болон зээлийн 
хүүгийн хувийг 

хянаж, холбогдох 
яриа хэлэлцээг 

хөрөнгө оруулагч 
талтай хийх тухай 

Ерөнхий сайдын 
захирамж 

3. Оюутолгой төслийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх зорилгоор Өмнийн говийн 
хөгжил, дэд бүтцийн асуудлаар дэд ажлын 
хэсэг байгуулахыг Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазарт, эрчим 
хүчний асуудлаар дэд ажлын хэсгийг 
байгуулахыг Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэнд тус тус хариуцуулж ажлын 
явц, үр дүнг тухай бүр танилцуулж байхыг 
даалгасугай. 

Эрчим хүчний сайдын 2018.03.12-ны өдрийн 38 тоот тушаалаар оюу толгой 
төслийн нийт эрчим хүчийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх эх үүсвэрээс 
хангах гэрээний үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах үүрэг бүхий Төрийн 
нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан дэд ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж 
байна. Дэд ажлын хэсэг нь Оюутолгой ХК-тай 2 удаагийн уулзалт зохион 
байгуулсан. “Оюутолгой” ХК-иас “Эрчим хүчний стратегийн тухай” 
танилцуулгыг ирүүлээд байна. 

100 
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2018_19           
“Гурван тулгуурт 

хөгжлийн бодлого” 
батлах тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

3. “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-д 
тусгасан өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд 
хамаарах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, 
хяналт тавьж ажиллахыг Засгийн газрын 
гишүүдэд, бодлогын хэрэгжилтийг 
уялдуулан зохицуулж, гүйцэтгэлийн явцыг 
нэгтгэн жил бүрийн I улиралд багтаан 
Засгийн газарт танилцуулж байхыг Монгол 
Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын дарга Г.Занданшатарт тус тус 
даалгасугай. 

“Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-д тусгасан эрчим хүчний сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээнд хамаарах төсөл, арга хэмжээг “Төрөөс эрчим хүчний 
талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийн 
төсөлд тусгаж Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцсэн. Хуралдаанаас Засгийн газарт уламжлан 
хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх 
бэлтгэл ажлыг хийж байна. Хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн явцыг 2018 оны 
жилийн эцсийн байдлаар гаргаж 2019 оны нэгдүгээр улиралд Засгийн газарт 
хүргүүлэх болно.  
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2018_43           
Агаарын 

бохирдлыг 
бууруулах талаар 
авах зарим арга 

хэмжээний тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

1. Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилтын 
хүрээнд дор дурдсан арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэхийг дараах байгууллага, албан 
тушаалтанд даалгасугай: 1.1. нийслэлийн 
агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхий 
нүүрсний хэрэглээг үе шаттайгаар бүсчлэн 
хориглох арга хэмжээ авч, сайжруулсан 
түлшний хэрэглээг дэмжих, халаалтын бага, 
дунд, том оврын зуухнуудад эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй 
технологийн шинэчлэлт хийх, халаалтын 
зуухнуудыг үе шаттайгаар төвлөрсөн 
дулааны шугам сүлжээнд холбох ажлыг 
2018 онд багтаан зохион байгуулахыг 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 
Н.Цэрэнбат, Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, Нийслэлийн Засаг дарга 
С.Батболд нарт; 

Засгийн газрын 2018.04.25-ны өдрийн 18 дугаар тэмдэглэлийн дагуу 
Ухаахудагийн нүүрсний уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн угааж баяжуулсан 
эрчим хүчний нүүрс /мидлинг/-ийг ашиглан сайжруулсан шахмал түлш 
үйлдвэрлэх чиг үүрэг бүхий "Тавантолгой түлш" ХХК-ийг “Эрдэнэс Монгол” 
ХХК-ийн охин компанийн хэлбэрээр байгуулсан. Ухаахудагийн нүүрсний 
уурхайгаас сайжруулсан түлшний түүхий эдийг түлшний үйлдвэрүүд рүү 
тээвэрлэх тээврийн сүлжээг байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж 
байна. Хөтөлбөрт ажлын хүрээнд Нийслэлийн агаарын чанарын I, II дугаар 
бүсэд байрлах 5 байршилд ажиллаж байсан бага, дунд чадлын 45 
халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулаанд холбох ажлыг бүрэн хийж дуусгасан. 
Амгалан дулааны станцын хотын сүлжээтэй холбогдох дулааны шугамыг 
өргөтгөж хотын зүүн хэсгийн дулаан хангамжийг сайжруулах, халаалтын 
зуухтай газруудыг төвлөрсөн дулаанд холбох ажлын зураг төслийг УБДС 
ТӨХК-ийн хөрөнгөөр хийж, зураг төслийн дагуу дулааны шугамын өргөтгөл 
шинэчлэлийн ажлын 9 багц тендер зарлаж, гүйцэтгэгчийг шалгаруулж 
барилга угсралтын ажлыг 2018 оны 8 дугаар сард дуусгахаар ажиллаж 
байна. Эдгээр 9 багц ажил бүрэн хийгдсэнээр Нийслэл хотод ажиллаж 
байгаа 68 халаалтын зуухыг зогсооно. Мөн I хорооллын арын зам дагуу 
байрлаж байгаа 50 гаруй үйлдвэр, үйлчилгээний газруудыг халаадаг 25 
зуухыг төвлөрсөн дулаанд холбох ажлын хүрээнд 20.7 тэрбум төгрөгийг 
өртөгтэй гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2 багц тендерийг 2018.04.12-ны 
өдөр зарласан, одоо тендерт оролцогчийн ирүүлсэн саналыг үнэлэх ажил 
хийгдэж байна. 1-р багц ажлыг 2018 оны 08 дугаар сард, 2-р багц ажлыг 
2019 оны 7 дугаар сард дуусгахаар төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. 
2018 оны түвшинд нийт 113 нам даралтын халаалтын зуухыг буулгана. 

70 
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1.11 гэр хорооллын суурьшлын бүсэд 
хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн дэд 
төвүүд барьж байгуулахтай холбогдуулан 
стандарт боловсруулж батлуулахыг 
Барилга, хот байгуулалтын сайд 

Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоѐрдахь төслийн удирдах 
нэгжээс Агаар орчныг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд 2018 онд Эрчим хүчний хэмнэлттэй “дулаан хуримтлуур” цахилгаан 
хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага стандартыг боловсруулахаар 
2018.03.01-ний өдөр ирүүлсэн ажлын удирдамжийн төсөлд Эрчим хүчний 
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Х.Баделхан, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, Эрчим хүчний 
сайд Ц.Даваасүрэн, Нийслэлийн Засаг дарга 
С.Батболд нарт; 

яамны зүгээс холбогдох саналыг боловсруулж 2018.03.07-ны өдөр 
хүргүүлсэн. 

25 

1.2 гэр хорооллыг дахин төлөвлөн 
барилгажуулахад шаардлагатай нийгмийн 
болон инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээг 
бий болгож, барилга угсралтын ажлыг 
эрчимжүүлэх, инженерийн хангамжийн “Дэд 
бүтцийн төв” төслийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг улс, 
нийслэлийн төсөв, гадаадын зээл, тусламж 
болон гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч 
нарыг татан оролцуулах замаар 
нэмэгдүүлэх зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авч ажиллахыг Барилга, хот 
байгуулалтын сайд Х.Баделхан, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, 
Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд нарт; 

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас “Дэд бүтцийн төв” төслийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг  агаарын бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор БНСУ-аас авах 500 сая ам. долларын зээлийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэхээр БНСУ-ын Экспорт Импортын банканд Сангийн яамаар 
дамжуулж хүргүүлсэн. 
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1.4 улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилтээр баригдсан бөгөөд бүрэн 
ашиглалтад оруулж чадаагүй “ДЦС-2” ТӨХК-
ийн дэргэдэх сайжруулсан түлшний 
үйлдвэрийг түшиглэн нийслэлийн гэр 
хорооллын айл өрхийг сайжруулсан түлшээр 
хангах бие даасан аж ахуйн тооцоотой 
улсын үйлдвэрийн газрыг байгуулах 
асуудлыг судалж, саналаа 2018 оны 2 
дугаар сард багтаан Засгийн газарт 
танилцуулахыг Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар (Ц.Ням-Осор)-т; 

“ДЦС-2” ТӨХК-ийг түшиглэн байгуулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг 
ажиллуулах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн турших туршилтыг 2018 оны 2, 3 
дугаар саруудад хийж гүйцэтгэсэн. Туршилтыг Ухаахудгийн нүүрсний 
уурхайн угааж баяжуулсан эрчим хүчний нүүрсээр хийхэд бүтээгдэхүүний 
гарц 50 орчим хувь байсан. Ажлын хэсэг “Тус үйлдвэрийн одоогийн байгаа 
үндсэн дамжлагуудыг нь ашиглаж, үйлдвэрийг бүрэн хүчин чадлаар нь 
ажиллуулах боломжгүй ба хэрэв ажиллуулах тохиолдолд үйлдвэрлэлийн 
технологийн схемийг үндсээр нь өөрчлөх шаардлагатай” гэсэн дүгнэлтэд 
хүрсэн. Туршилтаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг ГТЛ, АМГТТөв 
лаборатори, SGS, НЗДТГ-ын Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын утааны 
бохирдлын агууламжийг тодорхойлох лабораторийн туршилтуудыг хийж 
холбогдох стандартуудыг хангаж байгааг тогтоосон. Иймд нийслэлийн гэр 
хорооллын айл өрхийг сайжруулсан түлшээр хангах шаардлагын хүрээнд 
Засгийн газрын 2018.04.25-ны өдрийн 18 дугаар тэмдэглэлийн дагуу 
Ухаахудагийн нүүрсний уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн угааж баяжуулсан 
эрчим хүчний нүүрс /мидлинг/-ийг ашиглан сайжруулсан шахмал түлш 
үйлдвэрлэх чиг үүрэг бүхий "Тавантолгой түлш" ХХК-ийг  “Эрдэнэс Монгол” 
ХХК-ийн охин компанийн хэлбэрээр байгуулсан. Ухаахудагийн нүүрсний 
уурхайгаас сайжруулсан түлшний түүхий эдийг түлшний үйлдвэрүүд рүү 
тээвэрлэх тээврийн сүлжээг байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж 
байна. 

100 
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1.5 эрчим хүчний хэмнэлттэй ахуйн 
цахилгаан халаагуур, сэргээгдэх эрчим 
хүчний тоног төхөөрөмж худалдан авах 
иргэдэд зориулсан бага хүүтэй, урт 
хугацаатай зээлийн бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх 
асуудлыг судалж, саналаа 2018.03.15-ны 
өдрийн дотор Засгийн газарт танилцуулахыг 
Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатарт, амины орон 
сууцны байшин, гэрийн дулааны алдагдлыг 
бууруулах дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 
санал, санаачилгыг дэмжиж, энэ чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Сангийн 
сайд Ч.Хүрэлбаатар, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, Барилга, хот 
байгуулалтын сайд Х.Баделхан, Нийслэлийн 
Засаг дарга С.Батболд нарт; 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагуурыг бага хүүтэй, урт хугацааны зээл 
хэлбэрээр иргэдэд нийлүүлэх, түүнд дэмжлэг үзүүлэх саналыг дэлхийн 
банкинд уламжилах мөн “Улаанбаатар цэвэр агаар” төслийн хүрээнд 20000 
өрхийг хангах нэмэлт хөрөнгийг Дэлхийн банкнаас шийдвэрлүүлж өгөх 
хүсэлтийг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны  өдрийн а/832 тоот албан бичгээр 
Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  
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2018_32              
2018 оныг 

“Хариуцлагын 
жил” болгон 

зарлах тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

2.1 “Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд өөрийн 
эрхлэх асуудлын хүрээнд дор дурдсан арга 
хэмжээг тусгай төлөвлөгөө гарган зохион 
байгуулж тайланг хууль тогтоомжид заасан 
хугацаанд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газарт тайлагнаж байхыг Засгийн газрын 
гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 
даалгасугай: Засгийн газрын 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө, Монгол Улсын эдийн засаг, 
нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тусгасан төсөл, арга хэмжээг 
хугацаанд нь зохион байгуулан дүгнэж 
ажиллах; 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тусгасан төсөл, арга хэмжээний биелэлтийг 2018 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар гаргаж Эрчим хүчний сайдын 2018.06.06-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаас эрчим 
хүчний салбарын томоохон хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилт 
удаашралтай, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй байгааг 
тэмдэглэсэн. Иймээс улсын эдийн засгийн байдал, хөрөнгө оруулалтын 
гэрээний хэрэгжилтийн явцыг харгалзаж үндсэн чиглэлийн хүрэх үр дүнгийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх саналыг ЗГХЭГ-т хүрүүлэхээр бэлтгэж 
байна. 
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2.2 яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газар, төсөвт байгууллага бүр хууль 
тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргээ 
хэлбэрэлтгүй биелүүлж аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдийн санал хүсэлт, 
өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэн 
хариуг нэг цэгээс шуурхай өгч, төрийн 
үйлчилгээг хүнд суртал, чирэгдэлгүй зохион 

Эрчим хүчний яам нь иргэдээс төрийн байгууллага, аж ахуй нэгж, албан 
тушаалтанд хандаж цахимаар, бичгээр, утсаар, 11-11 төвөөр уламжлагдан 
ирж буй өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтүүдийг хуульд заасан хугацаанд 
шийдвэрлэн ажиллаж байна. Тус яаманд 2018 оны I улиралд 104 өргөдөл 
ирснээс шийдвэрлэлтийн биелэлт 83.6% хэрэгжилттэй байна. 11-11 төвөөр 
уламжлагдан ирсэн 65 өргөдөл гомдлыг холбогдох байгууллагад нь 
уламжлан шуурхай  шийдвэрлүүлэн ажилласан шийдвэрлэлтийн биелэлт 
95,3% хэрэгжилттэй  байна. 
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байгуулж, ахиц дэвшил гаргах арга хэмжээ 
авах; 

30 

2.3 төрийн захиргааны бүх шатны 
байгууллага ажиллагсадтайгаа байгуулсан 
үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас, 
бүтэн жилээр дүгнэж, гэрээний үүргээ 
хангалтгүй биелүүлсэн удирдлага, албан 
тушаалтанд холбогдох хуульд заасны дагуу 
хариуцлага тооцон ажиллаж байх; 

Эрчим хүчний яам төрийн албан хаагч ажиллагсадтайгаа 2017 онд 
байгуулсан үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр 
дүгнэсэн. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 72 төрийн албан хаагчийн 
үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн. Гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн 
удирдлага, албан тушаалтан байхгүй болно. Албан хаагчдын 2018 онд 
байгуулсан үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр 
дүгнэж гэрээний үүргээ хангалтгүй  биелүүлсэн удирдлага, албан 
тушаалтанд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах болно. 
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2.4 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулан 
төсөл, арга хэмжээг төсвийн жилд багтаан 
хэрэгжүүлж ажиллах; 

2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг зохих 
журмын дагуу Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар томилж нийт 5 
төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 11 багц тендерийг цахим сүлжээгээр 
нээлттэй зарлаад байна. Барилга, угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээ хийгдэж байна. 
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2.5 “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 
10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1 дүгээр 
албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017.10.26-ны өдрийн “Сахилга хариуцлага, 
дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2018.01.31-ний өдрийн “2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгон 
зарлах тухай” 32 дугаар тогтоолыг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2018.03.15-ны өдрийн 93 дугаар тушаалаар 
“Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд Эрчим хүчний яамны 2018 онд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсан. Уг төлөвлөгөөг тус яамны цахим 
хуудсанд болон мэдээллийн самбарт байршуулан нийт албан хаагчдад 
танилцуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр гарган 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 
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2018_34              
Улсын төсвийн 

хөрөнгө 
оруулалтаар 2018 

онд шинээр 
хэрэгжүүлэх төсөл, 

арга хэмжээний 
төсөвт өртгийн 

тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 
онд шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг 
эрчимжүүлж, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч нарт үүрэг болгосугай: 1.1. Монгол 
Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн 2 
дугаар хавсралтаар баталсан шинээр 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ижил 
хүчин чадал бүхий төслүүдийг нэг маягийн 
зургаар хэрэгжүүлж төсөвт өртгийн зөрүүг 
багасгах; 1.2. нэг маягийн зургаар 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
холболтын зураг төсөв хийлгэх ажлыг 
яаралтай зохион байгуулж, нэг маягийн 

Эрчим хүчний сайдын 2018 оны багцын хөрөнгө оруулалтад 2017 оноос 
шилжиж буй 5 төсөл, арга хэмжээний 15.3 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэл 
санхүүжилтийг тусгасан бол шинээр эхлэхээр 19,9 тэрбум төгрөгийн 14 
төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг тусгасан. Мөн 9,7 тэрбум төгрөгийн 
төсөвт өртөгтэй 2018 онд 2,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй Эрчим хүчний 
дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засварын санхүүжилтийг 
тусгасан. 2018 оны төсвийн хуулиар батлагдсан шинээр эхлэх төсөл, арга 
хэмжээнүүдээс Сумын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станцын өргөтгөл ажилд нэг маягийн зургийг ашиглах боломжтой 
бөгөөд төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газар орон нутгийн байршил, хүчин 
чадлын тооцооллыг гаргаж ажлын даалгавар, техникийн нөхцөлийн дагуу 
барилга угсралтын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээг байгуулж байна. 
Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар 
баталсан Эрчим хүчний сайдын багцад тусгагдан шинээр хэрэгжүүлэх нэг 
төсөл, арга хэмжээ байгаа нь “Эрчим хүчний дулааны төв магистраль 
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зураггүй төслүүдийг ойролцоо байршил, 
хүчин чадал бүхий нэг маягийн зурагт 
холболтын зураг, төсөв хийлгэж 
хэрэгжүүлэх; 1.3. нэг маягийн зургаар 
хэрэгжүүлэх боломжгүй төсөл, арга 
хэмжээний зураг, төсвийг шинээр 
боловсруулахад шаардагдах зардлыг 
барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний дүнд 
оруулан, 2018 оны төсвийн тухай хуулиар 
батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан 
санхүүжүүлэх. 

шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/”-ийн ажил бөгөөд 
энэхүү ажлыг нэг маягийн зураг төслөөр хэрэгжүүлэх боломжгүй тул 
тогтоолын 1.3 дахь заалтыг үндэслэн зураг, төсвийг боловсруулахад 
шаардагдах зардлыг барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний дүнд оруулан үнийн 
санал ирүүлэхээр тендерийн бичиг баримтад тусгаж нээлттэй тендер  
зарласан болно. 
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2018_7                
2018 оны 1 дүгээр 
сарын 31-ний өдөр 

7 дугаар 
тэмдэглэл            

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XY.8. Өмнөд бүсийн цахилгаан эрчим хүчний 
найдвартай ажиллагааг хангах, Оюутолгой 
төслийн цахилгаан эрчим хүчний 
хангамжийн талаар Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн Засгийн газрын гишүүдэд 
танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараах 
арга хэмжээг авч ажиллахыг Эрчим хүчний 
сайд Ц.Даваасүрэнд даалгав: 1. Монгол 
Улсын Засгийн газар, “Оюутолгой” ХХК-тай 
байгуулсан “Өмнөд бүсийн эрчим хүчний 
салбарт хамтран ажиллах гэрээ”-г цуцлах 
талаар холбогдох талтай хамтран ажиллах; 
2. Монгол Улсын Засгийн газар, “Айвенхоу 
майнз монголиа инк” ХХК, Айвенхоу майнз 
лимитед, Рио Тинто интернэшнл холдингс 
лимитед хооронд байгуулсан “Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ”-ний 7.3-т заасны дагуу 
Оюутолгой төслийн нийт эрчим хүчний 
хэрэгцээг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх 
эх үүсвэрээс хангах талаарх хэлэлцээрийг 
холбогдох талтай хийж зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авах. 

МУ-ын ЗГ-ын 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар 
Монгол Улсын Засгийн газар, Оюутолгой ХХК-тай байгуулсан “Өмнөд бүсийн 
эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээ”-г цуцлах талаар холбогдох 
арга хэмжээ авч ажиллахыг Эрчим хүчний сайдад үүрэг болгосны дагуу 
Оюутолгой ХХК-д Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 2 дугаар сарын 15-ны 
а/593 тоот албан бичгээр 2014 оны 8 дугаар сарын 14-нд байгуулан “Өмнөд 
бүсийн эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээг” цуцалж буйг 
мэдэгдэж, гэрээ цуцлагдаад байна. Гэрээ цуцлагдсанаар Оюу Толгой ХХК нь 
2009 оны 10 дугаар сарын 06цны өдөр Монгол Улсын Засгийн газартай 
байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 7.3 дугаар заалт эргэн хүчин 
төгөлдөр үйлчилж байна.  
Эрчим хүчний яам нь Рио тинто компанийн төлөөллүүдтэй дотоодоос эрчим 
хүчээр хангах асуудаар 2 талын уулзалтуудыг хийж байна. 
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2018_20              
Аргачлал 

шинэчлэн батлах 
тухай “Орон 

нутгийн хөгжлийн 
индекс тооцох 

аргачлал”                      
ЗГ-ын тогтоол 

4. Хөгжлийн индексийн үр дүнг салбарын 
болон орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт 
боловсруулахад ашиглаж байхыг төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарт, тухайн жилд 
орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас орон 
нутгийн төсөвт олгох хөрөнгийг хөгжлийн 
индекс ашиглан тодорхойлсон итгэлцүүрийг 
үндэслэн тооцож байхыг санхүү, төсвийн 

Хөгжлийн индексийн үр дүнг салбарын хөгжлийн төлөвлөлт 
боловсруулахад ашиглахын тулд энэхүү тогтоолоор батлагдсан “Орон 
нутгийн хөгжлийн индекс тооцох аргачлал”-ын дагуу тооцсон үр дүнг 
хүлээж байна. Тайлангийн дүнг салбарын төлөвлөлтөд харгалзах болно. 

Хугацаа 
болоогүй 
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асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад тус тус даалгасугай. 

36 

2018_21              
Газрын тос 

боловсруулах 
үйлдвэр барих 

төслийн дэд 
бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын 

талаар авах арга 
хэмжээний тухай                      

ЗГ-ын тогтоол 

1. Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын зээлийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр барих төсөл”-ийн дэд 
бүтцийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд 
хийгдэх “Сайншанд-Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр” чиглэлийн төмөр 
замын салбар зам, хүнд даацын тусгай 
зориулалттай авто зам, цахилгаан 
дамжуулах сүлжээ барих төслийн техник, 
эдийн засгийн үндэслэл, нарийвчилсан зураг 
төсөл боловсруулах ажил болон барилгын 
ажлын гүйцэтгэгчийг тухайн ажлыг гүйцэтгэх 
туршлага болон техник, тоног төхөөрөмжийн 
чадавхтай төрийн өмчит хуулийн 
этгээдүүдээс сонгон хэрэгжүүлэхийг Батлан 
хамгаалахын сайд Н.Энхболд, Зам, 
тээврийн хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ, 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн нарт 
даалгасугай. 

Төслийн цахилгаан дамжуулах шугамын талаар зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авах тухай албан даалгаврыг “Цахилгаан дамжуулах үндэсний 
сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Нямсамбууд 2018.02.28-ны өдөр 
хүргүүлсэн. ЭХЯ-наас 2018.03.18-ны өдрийн 13/2018/82 тоот техникийн 
нөхцөл, 2018.04.23-ны өдрийн 2018/35Ц тоот зургийн даалгаврыг тус тус 
баталж гаргасан. Төслийн хүрээнд баригдах цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станцыг барихтай холбоотой ерөнхий гэрээг “ЦДҮС” ТӨХК нь 
“Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХК-тай 2018.03.06-ны өдөр 
байгуулаад байна. Төслийн дэд бүтцийн цахилгаан дамжуулах шугам, дэд 
станцын барилга угсралтын ажлын зураг төсөл хийгдэж, экспертизээр 
батлуулах шатандаа явагдаж байна. 
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2018_1              
Эрчим хүчний 

хангамжийг 
нэмэгдүүлэх зарим 
төсөл хэрэгжүүлэх 

тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

1. Улаанбаатарын дулааны III цахилгаан 
станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 250 
МВт-аар нэмэгдүүлж, цахилгаан, дулаан 
дамжуулах сүлжээг өргөтгөх төсөл болон 
Улаанбаатарын дулааны IY цахилгаан 
станцын турбингенераторыг (№1-4) 
шинэчлэх төслийг ОХУ-ын хөнгөлөлттэй 
зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх талаар 
холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Сангийн 
сайд Ч.Хүрэлбаатар нарт даалгасугай. 

Төслийн ажлыг эхлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх талаар ОХУ-ын 
холбогдох яамдтай хамтран ажиллаж байна. Эрчим хүчний сайдын 
тушаалаар Улаанбаатарын дулааны IY цахилгаан станцын 
турбингенераторыг (№1-4) шинэчлэх Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах, 
төслийн ажлыг эрчимжүүлэх үүргийг “ДЦС-4” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захиралд 
өгсөн. Төслийг 2018-2019 оны их засварын хугацаанд хийж дуусгах үүргийг 
Засгийн газраас өгсний дагуу төслийг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж байна. Нэгдүгээр шатны ажлын эзэлхүүнийг тодорхой болгож, №4 
турбины шинэчлэлтийг Уралын турбины заводтой гэрээ байгуулахаар 
хамтран ажиллаж байна. Нэгдүгээр шатны ажилд шаардлагатай 
санхүүжилтийг Хөгжлийн банкнаас авахаар холбогдох шийдвэрүүд гараад 
байна. Улаанбаатарын дулааны III цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин 
чадлыг 250 МВт-аар нэмэгдүүлж, цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг 
өргөтгөх төслийг ОХУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэхээр 2 тал 
харилцан ярилцаж байна. Төсөлд оролцох хүсэлтээ гаргасан компаниудтай 
уулзалт хийж, хамтран ажиллаж байна. Хөнгөлөлттэй зээлийн асуудал 
шийдвэрлэгдсэний дараа төслийн ажлыг эхлүүлнэ. 
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2. Дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэнд 
даалгасугай: 2.1. Улаанбаатарын дулааны III 
цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин 
чадлыг 250 МВт-аар нэмэгдүүлэх төслийн 
ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
гэрээ байгуулж 2018 онд багтаан ажлыг нь 
эхлүүлэх; 2.2. Улаанбаатарын дулааны IY 
цахилгаан станцын турбингенераторыг (№1-
4) шинэчлэх ажлыг 2018-2019 оны их 
засварын хугацаанд багтаан хийж гүйцэтгэх. 

Төслийн ажлыг эхлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх талаар ОХУ-ын 
холбогдох яамдтай хамтран ажиллаж байна. Эрчим хүчний сайдын 
тушаалаар Улаанбаатарын дулааны IY цахилгаан станцын 
турбингенераторыг (№1-4) шинэчлэх Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах, 
төслийн ажлыг эрчимжүүлэх үүргийг “ДЦС-4” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захиралд 
өгсөн. Төслийг 2018-2019 оны их засварын хугацаанд хийж дуусгах үүргийг 
Засгийн газраас өгсний дагуу төслийг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж байна. Нэгдүгээр шатны ажлын эзэлхүүнийг тодорхой болгож, №4 
турбины шинэчлэлтийг Уралын турбины заводтой гэрээ байгуулахаар 
хамтран ажиллаж байна. Нэгдүгээр шатны ажилд шаардлагатай 
санхүүжилтийг Хөгжлийн банкнаас авахаар холбогдох шийдвэрүүд гараад 
байна. Улаанбаатарын дулааны III цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин 
чадлыг 250 МВт-аар нэмэгдүүлж, цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг 
өргөтгөх төслийг ОХУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэхээр 2 тал 
харилцан ярилцаж байна. Төсөлд оролцох хүсэлтээ гаргасан компаниудтай 
уулзалт хийж, хамтран ажиллаж байна. Хөнгөлөлттэй зээлийн асуудал 
шийдвэрлэгдсэний дараа төслийн ажлыг эхлүүлнэ. 
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2018_1                
2018 оны 1 дүгээр 
сарын 3-ны өдөр 1 
дүгээр тэмдэглэл  
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

1.2.3 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах талаар Засгийн газрын гишүүдээс 
гаргасан саналыг тусган авах арга 
хэмжээний дунд болон урт хугацааны 
төлөвлөгөө боловсруулан Засгийн газрын 
хуралдаанд оруулахыг Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат, Эрчим 
хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Барилга, хот 
байгуулалтын сайд Х.Баделхан, Нийслэлийн 
Засаг дарга С.Батболд нарт даалгав. 

ЗГ-ын 2017 оны 98 дугаар тогтоолоор “Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан бөгөөд тус хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг  БОАЖСайдын 2017 оны 
а/107 дугаар тушаалаар баталсан. Уг төлөвлөгөөг 2025 он хүртэл 
хэрэгжүүлэх ба ЭХСайдын 2018 оны 17 дугаар тушаалаар байгуулсан 
ажлын хэсэг Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулахад Эрчим хүчний 
салбарт хийх ажлуудыг тодорхойлох, тооцоо, судалгаа хийх, шаардлагатай 
төсөл боловсруулах, саналуудыг нэгтгэж, дунд хугацааны төлөвлөлтөнд 
тусгах ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
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X.5.2. Замын-Үүдийн дэд бүтцийг 
сайжруулах төслийн хүрээнд барьсан 
барилга байгууламжийг улсын комисст 
хүлээлгэн өгөх ажлыг шуурхай зохион 
байгуулахыг Эрчим хүчний сайд 
Ч.Даваасүрэн, Барилга, хот байгуулалтын 
сайд Х.Баделхан нарт, ашиглагч 
байгууллагыг тодорхойлох үүрэг бүхий 
ажлын хэсгийг Сангийн яам, Эрчим хүчний 
яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 
төлөөлөлтэйгээр байгуулан ажиллуулахыг 
Шадар сайд Ө.Энхтүвшинд даалгав. 

Эрчим хүчний сайд, Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 2018.05.15-ны 
өдрийн 79/87 дугаартай хамтарсан тушаалаар томилогдсон Улсын комиссын 
бүрэлдэхүүн БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр “Замын-Үүдийн дэд бүтцийг 
сайжруулах” төслийн хүрээнд хэрэгжсэн дулааны станц, дулааны шугам 
сүлжээ, дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжийг ашиглалтад 
хүлээн авахаар 2018.05.29-30-ны өдрүүдэд ажилласан. Дулааны томоохон 
хэрэглэгчид холбогдоогүйгээс туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил иж 
бүрэн хийгдээгүй, Замын-Үүд сумын хэрэглэгчдийг ДС-ын 2 дахь хэлхээнд 
бүрэн холбож ачаалалтай болсон үед туршилт хийнэ.   
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2018_2              
Газрын тос 

боловсруулах 
үйлдвэр барих 
төслийн талаар 
авах зарим арга 

хэмжээний тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

3. Төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт 
(төмөр зам, авто зам, цахилгаан дамжуулах 
шугам, үйлдвэрийн талбай)-ын ажлыг 2018 
оны эхний хагас жилд багтаан эхлүүлэх арга 
хэмжээ авч, явц, үр дүнгийн талаар Засгийн 
газарт тухай бүр танилцуулж байхыг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
Д.Сумъяабазар, Зам, тээврийн хөгжлийн 
сайд Ж.Бат-Эрдэнэ, Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар (Ц.Ням-Осор)-т тус тус 
даалгасугай. 

Төслийн цахилгаан дамжуулах шугамын талаар зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авах тухай албан даалгаврыг “Цахилгаан дамжуулах үндэсний 
сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Нямсамбууд 2018.02.28-ны өдөр 
хүргүүлсэн. ЭХЯ-наас 2018.03.18-ны өдрийн 13/2018/82 тоот техникийн 
нөхцөл, 2018.04.23-ны өдрийн 2018/35Ц тоот зургийн даалгаврыг тус тус 
баталж гаргасан. Төслийн хүрээнд баригдах цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станцыг барихтай холбоотой ерөнхий гэрээг “ЦДҮС” ТӨХК нь 
“Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХК-тай 2018.03.06-ны өдөр 
байгуулаад байна. Төслийн дэд бүтцийн цахилгаан дамжуулах шугам, дэд 
станцын барилга угсралтын ажлын зураг төсөл хийгдэж, экспертизээр 
батлуулах шатандаа явагдаж байна. 
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2017_180         
Ажлын хэсэг 

байгуулах тухай 
/түлшээр галладаг 
зуухнаас ялгарах 

тоосонцрыг 
индукцийн аргаар 

шатаах 
халаагуурыг 

боловсронгүй 
болгох, холбогдох 
тооцоо, судалгааг 
нарийвчлан хийх, 

турших, 
үйлдвэрлэх, 

суурилуулах ажлыг 
зохион байгуулах/  
  Ерөнхий сайдын 

захирамж 

2. Зуухнаас ялгарах тоосонцрыг индукцийн 
аргаар шатаах халаагуурыг турших, 
үйлдвэрлэх, суурилуулах үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж, явцыг тогтмол танилцуулж 
байхыг Ажлын хэсэг (Л.Алтангэрэл)-т үүрэг 
болгосугай. 

Түлшээр галладаг зуухнаас ялгарах тоосонцрыг индукцийн аргаар 
шатаах халаагуурыг боловсронгүй болгох бүтээгдэхүүний  анхны 
загварыг гаргаж холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан. 
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2017_337         
Монгол улсын 2018 
оны төсвийн тухай 

хууль, нийгмийн 
даатгалын сангийн 
2018 оны Төсвийн 
тухай хууль, эрүүл 

мэндийн 
даатгалын сангийн 
2018 оны төсвийн 

1. Төсвийн сахилга, хариуцлагыг чангатгаж, 
төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх 
зорилгоор дараах арга хэмжээ авч 
ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч, 
төсвийн шууд захирагч нарт даалгасугай: 
1.1. Засгийн газраас Монгол Улсын 2018 
оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын 
сангийн 2018 оны төсвийн тухай, Эрүүл 
мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны 
төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 

Эрчим хүчний салбарт 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр 
13 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан. Үүнээс 6 төсөл, арга хэмжээг 
Эрчим хүчний яам, 7 төсөл, арга хэмжээг Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газраас худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн. Энэ онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ 
суурьшлын бүсийн айл өрхийн өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан эрчим 
хүчний хэрэглээг хангах, томоохон баг суурин газруудыг эрчим хүчинд 
холбох, зарим сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 
шинэчлэл, дэд станцын өргөтгөлийн ажлууд мөн нийслэлийн агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд зарим халаалтын зуухнуудыг 
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тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг 

хангах талаар авах 
арга хэмжээний 

тухай                    
ЗГ-ын тогтоол 

оруулах тухай хууль санаачлахгүй байх 
зарчим баримталж байгаатай холбогдуулан 
батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр 
ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулж, аливаа өр, 
авлага үүсгэхгүй байхаар үйл ажиллагаагаа 
зохион байгуулах; 1.2. төсвийн хууль 
тогтоомж зөрчин төсвийн хөрөнгийг 
зориулалт бусаар зарцуулсан, өр үүсгэсэн 
болон тендер шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж үнэлэхдээ холбогдох хууль, журам 
зөрчсөн албан тушаалтанд хуульд заасан 
хариуцлага ногдуулж, гарсан зөрчлийг тухай 
бүр залруулж ажиллах; 1.3. арилжааны банк 
дахь бүх шатны төсвийн байгууллагын 
цалингийн болон жижиг мөнгөн сангийн 
данснаас бусад дансыг хааж, төрийн 
сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлэх, гадаад 
зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж 
байгаа төсөл, хөтөлбөрийн арилжааны банк 
дахь дансыг төрийн сангийн нэгдсэн 
дансанд шилжүүлж, цаашид төсвийн 
байгууллага арилжааны банкинд шинээр 
данс нээхгүй байх, төсвийн аливаа мөнгөн 
хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийг төрийн 
сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан 
удирдаж, мөнгөн хөрөнгийн ашиглалтыг 
сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх; 1.4. улс, 
орон нутгийн төсөв, нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын санд төвлөрүүлэх 
орлогын төлөвлөгөөг нэр төрөл бүрээр сар, 
улирлын хуваарийн дагуу жигд ханган 
биелүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллах; 1.5. 
УИХ-аас 2017.11.10-ны өдөр баталсан 
Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, 
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай, Хувь хүний 
орлогын албан татварын тухай хуульд 
нэмэлт оруулах тухай, Аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татварын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд 
болон 2018 оноос хэрэгжиж эхлэх татварын 

төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр аймаг, 
орон нутггийн төрийн захиргааны байгууллагууд болон УИХ-ын гишүүдээс 
ирүүлсэн саналыг нэгтгэн ажлын жагсаалтыг баталсан. Арилжааны банк 
дахь цалингийн болон жижиг мөнгөн сангийн данснаас бусад дансыг хааж, 
төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлэх, гадаад зээл, тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн арилжааны банк дахь 
дансыг төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, цаашид арилжааны 
банкинд шинээр данс нээхгүй байх, төсвийн аливаа мөнгөн хөрөнгө, 
санхүүгийн эх үүсвэрийг төрийн сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан 
удирдаж, мөнгөн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах ажлуудыг хэрэгжүүлж 
ажилласан. 
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс 
аймаг, сумд, багийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтыг хариуцдаг төрийн 
болон орон нутгийн өмчит компаниудад батлагдсан төсөвт өртөгт багтаан 
техникийн нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээг 
боловсруулан баталгаажуулж ирүүлэхийг мэдэгдэж ашиглагч 
байгууллагуудаас 2018.04.01-ний өдөр хүртэл техникийн нөхцөл, холбогдох 
материалуудыг хүлээн авч ЭХЯ зургийн даалгаврыг боловсруулан цахим 
тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчдийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулсан. 
Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулж буй тендерүүдийн урилга, үр дүнг 
Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд 
тухай бүр байршуулж байна. Мөн тендер шалгаруулалтыг зохион 
байгуулахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу 
дотоодын давуу эрхийг тооцохоор тендерийн баримт бичгүүдэд тусгасан. 
Эрчим хүчний сайдын 2017 онд онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг жилийн эцсийн байдлаар, 2018 онд бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг хагас 
жилийн байдлаар гарган Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
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хуулиудын хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 
1.6. төсвийн байгууллагын төсвийн зарлагын 
хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт 
орлогыг зарцуулахдаа Сангийн сайдын 2017 
оны 216 дугаар тушаалаар баталсан 
“Төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл 
ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах, 
тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, 
хяналт тавих журам”-ыг мөрдөж ажиллах; 
1.7. төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагааг хууль тогтоомжид заасан 
журмын дагуу зохион байгуулах чиглэлээр 
дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх: а/ 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 45.4-т заасан төсөл, арга 
хэмжээний зураг төсөв, ажлын даалгавар, 
техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 
2018.01.10-ны дотор Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлэх; б/ 
улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, 
бусад эх үүсвэр, өөрийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх барилга, зам, инженерийн 
шугам сүлжээ зэрэг улирлын шинж чанартай 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг шуурхай зохион байгуулан 
хуулийн дагуу шалгарсан гүйцэтгэгчтэй 
2018.04.01-ний өдрийн дотор гэрээ 
байгуулж, төсөл, арга хэмжээний ажлыг 
эхлүүлсэн байх; в/ худалдан авах 
ажиллагааг цахимаар (tender.gov.mn) зохион 
байгуулж, худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг тухай 
бүр цахим системд оруулж нийтэд мэдээлж 
байх; г/ бараа худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулахдаа үндэсний 
үйлдвэрлэлийн барааг импортоор ирж 
байгаа бараанаас тусад нь багцлан зохион 
байгуулах; д/ төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
нар өөрийн төсвийн багцад хамаарах бүх 
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харьяа байгууллагуудын 2017 оны худалдан 
авах ажиллагааны тайлан, мэдээг нэгтгэн 
2018.01.15-ны өдрийн дотор Сангийн 
яаманд хүргүүлэх. 1.8. хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл 
ажлыг шуурхай зохион байгуулах чиглэлээр 
төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар дараах 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх: а/ улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд 
шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
байршил, хүчин чадлаас хамааруулан 
төсөвт өртгийн зөрүүг нягтлах ажлыг 
Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран 
2018.01.15-ны дотор зохион байгуулах; б/ 
2018 оны төсөвт тусгагдсан бөгөөд Засгийн 
газрын 2013 оны 226 дугаар тогтоолоор 
баталсан нэг маягийн загвар зургийн дагуу 
хийгдэх төсөл, арга хэмжээний холболтын 
зураг төсвийн зардлыг тухайн барилгын 
ажил гүйцэтгэх гэрээний дүнд багтаан 
хэрэгжүүлэх; в/ төсвийн багцдаа батлагдсан 
хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнээс 
орон нутагт эрх шилжүүлэх ажлын 
жагсаалтыг 2018.01.05-ны дотор багтаан 
баталж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх. 
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2017_52               
2017 оны 12 дугаар 
сарын 6-ны өдөр 

52 дугаар 
тэмдэглэл   ЗГ-ын 

хуралдааны 
тэмдэглэл 

Зээлийн хөрөнгийн 
тухай 

XYI.4.2. Шалгалтын мөрөөр зохих арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэн дүнг 2018 оны 2 
дугаар сард багтаан Засгийн газарт 
танилцуулахыг Монгол Улсын Шадар сайд 
Ө.Энхтүвшин, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, 
Барилга, хот байгуулалтын сайд 
Х.Баделхан, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 
Ж.Бат-Эрдэнэ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд Б.Батзориг, Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар, 
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, 
Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд болон 
“Эрдэнэс Оюу толгой” ХХК-д тус тус 
даалгав. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017.12.06-ны өдрийн хуралдаанаас өгсөн 
“Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр Хөгжлийн банкнаас 
санхүүжүүлэн эрчим хүчний салбарт хэрэгжсэн болон хэрэгжиж байгаа 
төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, үр дүн, хэрэгжилт болон хууль 
тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлсэн эсэх байдалд хяналт шалгалт хийх” үүрэг 
даалгаврын дагуу эрчим хүчний салбарт хэрэгжсэн нийт 51 төсөл, арга 
хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ хийж, тайлан боловсруулан 
2018.01.10-ны өдрийн а/128 албан тоотоор Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 
газарт хүргүүлсэн. Хяналт шинжилгээний тайланг үндэслэн Эрчим хүчний 
сайдаас 2018.01.10-ны өдрийн а/126, а/127 тоотоор салбарын харьяа 
үйлдвэр, компаниудад үүрэг даалгаврыг хүргүүлсэн. Сайдаас өгсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлт болон хяналт шалгалтын тайланг 2018.04.20-ны өдрийн 
а/1388 тоотоор ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
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2017_47 
 2017 оны 11 дүгээр 

сарын 8-ны өдөр 
47 дугаар 

тэмдэглэл  
  ЗГ-ын 

хуралдааны 
тэмдэглэл 

VI.1 “Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр”-ийн төслийн талаар 
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын дарга Г.Занданшатар Засгийн 
газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 
холбогдуулан Монгол Улсын 2018-2021 оны 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төсөлд 
тусгасан өөрийн эрхлэх ажлын хүрээний 
төсөл, арга хэмжээтэй нэг бүрчлэн 
танилцаж, холбогдох саналаа 2017.11.30-ны 
дотор Үндэсний хөгжлийн газарт 
хүргүүлэхийг Засгийн газрын гишүүдэд 
даалгав. 

“Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” болон ”Төсвийн тухай” хуулийн 
дагуу Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт эрчим хүчний чиглэлээр 
тусгуулах томоохон төсөл, арга хэмжээнүүдийн жагсаалтыг гаргаж 
төслүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг Үндэсний хөгжлийн газарт хүргүүлсэн 
бөгөөд “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр батлах тухай” Монгол Улсын 
Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгсөн. 
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2017_46 
 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 1-ний өдөр 

46 дугаар 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

III. Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх 
асуудлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохих 
тооцоо, судалгаанд тулгуурлан үндэслэл 
сайтай боловсруулан Засгийн газрын 2009 
оны 3 дугаар тогтоолоор баталсан “Засгийн 
газрын хуралдааны журам”-ыг баримталж, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 
хянуулсны үндсэн дээр хэлэлцэх асуудлын 
төлөвлөгөөнд оруулан хэлэлцүүлж байхыг 
Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг болгов. 

Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх асуудлыг хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн зохих тооцоо, судалгаанд тулгуурлан үндэслэл сайтай 
боловсруулж Засгийн газрын 2009 оны 3 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Засгийн газрын хуралдааны журам”-ыг баримталж, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт хянуулсны үндсэн дээр хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд 
оруулан хэлэлцүүлж байна. 
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47 01. Сахилга 
хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах 
тухай     

ЗГ-ын албан 
даалгавар 
/2017.10.26/ 

1.1 Иргэндээ ээлтэй хуулийн засаглалыг 
бэхжүүлэх: Төрийн бүх шатны байгууллагын 
албан хаагчид шударга ѐс, хууль дээдлэх 
зарчим баримтлан, төрийн албан хаагчийн 
ѐс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, улс төрөөс 
ангид, мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур 
чадвартай ажиллах; 

Эрчим хүчний яамны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах зорилгоор 
байгууллагын хүрээнд Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018.03.15-ны өдрийн 
93 дугаар тушаалаар “Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд Эрчим хүчний яамны 
2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж ажиллаж байна. 
Уг төлөвлөгөөг тус яамны вэб сайт болон мэдээллийн самбарт байршуулан 
холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан болно. Төрийн албан 
хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих ажлын хүрээнд Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн дэргэдэх Ёс зүйн хорооны төлөвлөгөөг Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 2018.04.02-ны өдрийн 02 тоот тогтоолоор баталж түүний 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж хэрэгжилтийг Төрийн албаны зөвлөлд хагас, 
бүтэн жилээр хүргүүлэн ажиллаж байна. Мөн тус яамны ѐс зүйн хорооноос 
албан хаагчдыг ѐс зүйн сургалтад цаг тухай бүр идэвхитэй хамруулж байна. 
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1.2 Авлигын хяналтыг сайжруулах: Төрийн 
албыг хувийн ашиг сонирхлын хэрэгсэл 
болгох гэсэн оролдлогыг тухай бүр нь 
таслан зогсоож, авлига, хээл хахууль, хүнд 
суртал, шударга бус байдалтай шат 
шатандаа тууштай тэмцэх; 

Уг ажлын хүрээнд 2018 оны 1, 3, 6 дугаар сард АТГ-аас зохион байгуулсан 
сургалтуудад нийт албан хаагчдыг хамруулсан. Мөн 2018 оны 01 дүгээр 
сард Эрчим хүчний яамны ЭБАТ нийт албан хаагчдад хөрөнгө оруулгын 
мэдүүлгийг бөглөхөд анхаарах зүйл болон АТГ-аас явуулж буй үйл 
ажиллагаа, meduuleg.mn сайтын талаар сургалт зохион байгуулсан. 
Авлигтай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу “Зөвлөмжийг 
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хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний тухай Эрчим хүчний сайдын 2018.01.10-ны 
өдрийн 04 дүгээр тушаалыг батлуулж, салбарын харьяа бүх үйлдвэр, 
компанийн захирлуудад үүрэг болгож хүргүүлсэн. Уг арга хэмжээний 
биелэлтийг 2018 оны хагас жилийн байдлаар авч нэгтгэсэн, Авилгатай 
тэмцэх газарт хүргүүлнэ. 

49 

1.3 Иргэдээ сонсож, төрийн албаны 
хариуцлагыг өндөржүүлэх: “Засгийн газрын 
иргэд олон нийттэй харилцах төв”-д 
иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг 
шуурхай нягтлан шалгаж, асуудлыг 
шийдвэрлэн дутагдал гаргасан холбогдох 
албан тушаалтанд тухай бүр хариуцлага 
тооцож ажиллах; 

Эрчим хүчний яам нь иргэдээс 11-11 төвөөр уламжлагдан ирж буй өргөдөл 
гомдол, санал, хүсэлтүүдийг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэн ажиллаж 
байна. 2018.06.02-ны өдрийн байдлаар 11-11 төвөөр уламжлагдан ирсэн 65 
өргөдөл, гомдлыг холбогдох байгууллагад нь уламжлан шуурхай 
шийдвэрлүүлж ажилласан, шийдвэрлэлтийн биелэлт 95,3% хэрэгжилттэй  
байна. 
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1.4 Төрийн албаны үр ашгийг сайжруулах: 
Ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, 
ажлын бүтээмжийг сайжруулах, үүрэгт 
ажлаа чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, 
ажлын байрны дэг журмыг чанд сахих; 

Эрчим хүчний яамны албан хаагчдын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, цаг 
ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сараас эхлэн Эйбл 
цахим оффисын програмыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Мөн төрийн 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, интернэтийн зохистой хэрэглээг бий 
болгох, ажлын бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор яамны бүх албан 
хаагчдын ажлын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа компьютеруудыг олон нийтийн 
сүлжээнээс тусгаарлах техникийн боломжийг бүрдүүлж 2018.04.30-ны 
өдрөөс эхлэн интернэтийн хязгаарлалтыг хийж ажиллах ТНБД-ын б/121 тоот 
тушаалын дагуу хязгаарлалтыг хийж ажиллаж байна. Эрчим хүчний 
салбарын 21 төрийн өмчит үйлдвэр компаниудын захирлуудад интернэтийн 
зохистой хэрэглээг бий болгох тухай Эрчим хүчний сайдын 2018.04.19-ний 
өдрийн а/1369 албан тоотыг хүргүүлж  холбогдох арга хэмжээг авч 
ажилласан. 
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1.5 Бодлогын тогтвортой байдлыг хангах : 
Төрийн бодлогын залгамж чанар , тогтвортой 
байдлыг хангаж , төрийн албан хаагчдыг 
тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, төрийн 
мэргэшсэн албыг бэхжүүлэх. 

Төрийн  албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах ажлын хүрээнд 
хүний нөөцийг чадавхжуулах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, 
хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах гэсэн үндсэн 3 чиг үүргийн 
хүрээнд Эрчим хүчний яамны 2018-2019 онд хийгдэх Хүний нөөцийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж түүний хэрэгжилтэд хяналт  тавьж 
ажиллаж байна. 
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2.1 Албан тушаалтны сахилга, хариуцлагыг 
өндөржүүлж, аливаа ажил, асуудлыг цаг 
алдалгүй шуурхай зохион байгуулж 
гүйцэтгэлийн явц, үр дүнд тавих хяналтыг 
сайжруулан хүлээлгэх хариуцлагыг 
чангатгаж, төрийн албаны стандартыг 
мөрдүүлж ажиллах; 

Албан тушаалтнуудын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх ажлын хүрээнд тус 
яам нь цаг ашиглалт дээр хяналтыг сайжруулж 2018 оны 02 дугаар сараас 
эхлэн цаг хяналтын шинэ системийг ашиглан газар, хэлтсийн дарга нар 
газар, нэгжийнхээ албан хаагчдын ирц бүртгэлийг өдөр бүр хянах удаа 
дараа хоцролттой албан хаагчдад хариуцлагын арга хэмжээ авах, мөн 
цахим оффисын програмд хугацаат ажлуудад удирдлагууд албан хаагчдын 
ажлын бүтээмж, хуваарилалтад шууд хяналт тавьж ажиллах боломжтой 
болсон тул ажлын хариуцлага алдсан, хугацаанд нь биелүүлээгүй албан 
хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг удирдлага 
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чиг үүргийн дагуу хяналт тавьж ажиллаж байна. 

53 

2.2 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах, хууль тогтоомжид заасан лиценз 
болон бусад тусгай зөвшөөрөл, газар олгох 
ажлыг нийтэд ил тод, нээлттэй болгон 
зохион байгуулж ажиллах; 

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан 
энэ онд улсын төсвийн хөрөнгөөс 70,7 тэрбум төгрөгийн худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөж “Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө”-г 
боловсруулж Эрчим хүчний сайдын тушаалаар батлуулсан. Батлагдсан 
төлөвлөгөөг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4-т заасны 
дагуу Сангийн яаманд хүргүүлсэн, мөн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.5-д 
заасны дагуу уг төлөвлөгөөг “Өдрийн сонин”-д нийтлүүлж, төрийн худалдан 
авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим хуудас, Эрчим хүчний яамны 
www.energy.gov.mn, Шилэн дансны www.shilendans.gov.mn цахим 
хуудсуудад байршуулж, нийтэд нээлттэй ил тод мэдээлж ажиллалаа. Тусгай 
зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх 
материалын талаар болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын 
талаарх мэдээллийг яамны цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэй 
байршуулсан. 
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2.3 Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмыг хэрэгжүүлж, төрийн 
2байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангах, сайн засаглалыг бэхжүүлэн иргэд, 
аж ахуйн нэгжид төрийн үйлчилгээ 
үзүүлэхдээ хүнд суртал, чирэгдэл, ѐс зүйн 
доголдол гаргахгүй байх; 

Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн газрын 
тухай хууль, Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, 
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм, Эрчим хүчний яамны 
дотоод журам болон холбогдох хууль, журам, дүрмийг мөрдлөг болгон 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Эрчим хүчний салбараас олгогддог тусгай 
зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон 
Эрчим хүчний сайдын тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг 
яамны цахим хуудсанд иргэд, олон нийтэд ил тод, нээлттэйгээр 
байршуулсан болно. Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн 2018.04.02-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор Эрчим хүчний яамны 
дэргэдэх ѐс зүйн хорооны 2018 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
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2.4 Хууль тогтоомж зөрчсөн, зөрчил, 
дутагдал гаргасан, ажлаа цалгардуулсан 
албан тушаалтанд холбогдох хуулийн дагуу 
тухай бүр нь хариуцлага тооцож, зохих 
байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлж 
байх; 

Эрчим хүчний яамны албан хаагчдын дунд 2018.01.01-ний өдрөөс хойш 
Хууль тогтоомж зөрчсөн, зөрчил, дутагдал гаргасан, ажлаа цалгардуулсан 
нийт 7 албан хаагчид хариуцлага тооцсон. Үүнээс 3 албан хаагчид Авлигын 
эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.1 дэх заалтыг үндэслэн хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгээ хугацаа хожимдуулж гаргасан тул ТНБД-ын 2018.01.03-
ны өдрийн 08 тоот тушаалаар хариуцлага ногдуулсан, 2 албан хаагчид ажил 
үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул ТНБД-ын 2018.01.11-ний өдрийн 31 тоот 
тушаалаар сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан, 1 албан хаагчид Төрийн 
албан хэргийн хөтлөлтийн үндсэн зааврыг зөрчсөн тул ТНБД-ын 2018.01.31-
ний өдрийн 53 тоот тушаалаар сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан, мөн 
ажлын хариуцлага алдсан 1 албан хаагчид ТНБД-ын 2018.01.24-ний өдрийн 
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44 тоот тушаалаар цалингийн хэмжээг 3 сараар 20 хувиар бууруулах 
сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулсан байна. 
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2.5 Удирдлага, ажилтнуудын үр дүнгийн 
болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн 
жилээр дүгнэж, гүйцэтгэлийн үр дүнг 
урамшуулал, хариуцлагатай холбож 
ажиллах. 

Удирдлага, ажилтнуудын үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн 
жилээр дүгнэж, гүйцэтгэлийн үр дүнг урамшуулал, хариуцлагатай холбож 
ажилласан бөгөөд яамны төрийн албан хаагчдын 2017 оны эхний хагас жил, 
жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ, ажлын үр дүнг харгалзан албан 
тушаалын үндсэн цалингаас 90-95 үнэлгээтэй удирдлага, мэргэжилтнүүдийг 
65%-аар, 80-89 үнэлгээтэй удирдлага, мэргэжилтнүүдийг 55%-аар тооцож 
урамшуулал олгосон. 
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3. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын 
чанар, үр дүнг дээшлүүлж төсвийн үргүй 
зардлыг багасган хөрөнгийг зориулалтын 
дагуу үр ашигтай зарцуулж, хэмнэлтийн 
горимыг чанд сахин ажиллахыг бүх шатны 
төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгаж 
байна. 

Эрчим хүчний яамны 2018 оны эхний хагас жилийн урсгал зардал болон 
эрчим хүчний алдагдлын татааст 11,460.4 сая төгрөг батлагдсанаас ХБГ-ээр 
11,349.6 сая төгрөг зарцуулж, 110.8 сая төгрөгийн зардал хэмнэсэн байна. 
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5. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг жилийн 
эцсээр дүгнэж тайлангаа ирүүлэхийг 
Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга нарт үүрэг болгож байна. 

Албан даалгаврын хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар  гаргаж 
2017.12.11-ний өдрийн а/3930 тоот албан бичгээр Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газарт хүргүүлсэн. 
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 2017 оны 10 дугаар 
сарын 20-ны өдөр 

44 дүгээр 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

4. Түлш, эрчим хүчний салбарын 2017-2018 
оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцыг 
эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч, эрчим хүчний 
үйлдвэр, нүүрсний уурхайнуудын 
өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулан өвлийн 
их ачааллыг амжилттай давахад 
шаардлагатай арга хэмжээг газар дээр нь 
очиж шалган аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга 
нартай хамтран ажиллахыг Эрчим хүчний 
сайд Ц.Даваасүрэнд даалгав. 

Түлш, эрчим хүчний салбарын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 
явцыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч, эрчим хүчний үйлдвэр, нүүрсний 
уурхайнуудын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулан өвлийн их ачааллыг 
амжилттай давсан. Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн өнөөгийн 
байдал, тулгамдсан асуудал, эдийн засаг, санхүүгийн нөхцөл байдал, урт 
болон богино хугацаат өр төлбөр, үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлийг газар 
дээр нь үзэж танилцах, цаашид найдвартай ажиллахад шаардагдаж буй 
техник, технологийн шинэчлэл, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг судалж 
нэгдсэн санал, дүгнэлт боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанд 
танилцуулж шийдвэрлэх зорилгоор Эрчим хүчний сайд, Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд, АМГТГ-ын холбогдох албаны төлөөлөл хамтран 
2018.02.03-ны өдөр Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайд ажилласан. 
Хамтарсан бүрэлдэхүүн Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайн нөхцөл байдал, 
хүндрэл бэрхшээл, тулгамдсан асуудлыг нэгтгэн боловсруулж Засгийн 
газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 
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5. Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах хүрээнд 2017 онд багтаан 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
гүйцэтгэгчийг богино хугацаанд сонгон 

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан “Нийслэлийн гэр хорооллын 
цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгө буюу 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан 
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шалгаруулж энэ онд багтаан угсралтын 
ажлыг хийлгэх зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авахыг Эрчим хүчний сайд 
Ц.Даваасүрэн, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
С.Батболд нарт даалгав. 

халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил” төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх түгээх, дамжуулах сүлжээний шугам, дэд 
станцын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил, “Нийслэлд одоо ашиглагдаж байгаа 
68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, дулааны төвлөрсөн системд холбох” 
ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан, хэрэгжилтэд 
хяналт тавин ажиллаж байна. 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан 
халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 
дамжуулах сүлжээний 2 багц ажил, түгээх сүлжээний 28 багц ажил хийгдэж 
байгаа бөгөөд дээрх багцуудын барилга угсралтын ажил дунджаар 78%, 68 
халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид 
холбох 9 багц ажлын барилга угсралтын ажил дунджаар 80%-ийн 
гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 
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I. Салбаруудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
хангасан байдал, явцын талаар хэлэлцээд 
дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 
Засгийн газрын гишүүдэд даалгав: 1.1. 2017-
2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
хангаж, явцыг эрчимжүүлэх талаар Засгийн 
газраас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг 
бүрэн хангах арга хэмжээ авч үр дүнг 
Засгийн газарт тухай бүр танилцуулж байх; 
1.2. хуримтлагдсан өр төлбөрийг 
барагдуулах, хөрөнгө оруулалтын төсөл, 
арга хэмжээний зардлыг төсвийн тодотгол 
батлагдсан даруйд хугацаанд нь 
санхүүжүүлж хэрэгжүүлэх ажлын бэлтгэлийг 
одооноос хангах; 1.3. Засгийн газрын 
гишүүдийн эрхлэх ажлын хүрээнд хамаарах 
Засгийн газрын агентлаг, төсөвт байгууллага 
хэвийн ажиллаж, иргэдэд үйлчлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэн өвөлжилтийн бэлтгэлтэй 
холбоотой байгууллага, иргэдийн хүсэлт, 
гомдолд шуурхай хариу өгч барагдуулж 
байх; 1.4. бүх шатны сургууль, дотуур байр, 
цэцэрлэг, эмнэлэг, орон сууц, үйлчилгээний 
байгууллагын өвөлжилтийн бэлтгэлийг 
бүрэн хангуулж, хүүхэд, оюутан тав тухтай 
амьдрах, хичээллэх, иргэд дулаан, тохилог 
амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ 
авч, энэ талаар гарсан гомдлыг яаралтай 
барагдуулж байх; 1.5. өвөлжилтийн 

Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 16 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын 
хэсэг 2017-2018 оны өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах, үйлдвэр 
компаниудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд хийж 
дуусгуулах, ажлын явцад хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд гарсан 
хүндрэлийг шуурхай зохицуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч, удирдлагыг 
мэдээллээр хангаж ажиллалаа. Нийт эрчим хүчний 33 төрийн болон орон 
нутгийн өмчит, хувийн хэвшлийн үйлдвэр компаниудын төлөвлөгөөний 
биелэлт, их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ болон хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэх ажлуудын талаарх мэдээ тайланг 2017.05.01-ний 
өдрөөс эхлэн сар бүрийн эхний 5 хоногийн дотор авч, хяналт тавьж 
ажилласан.  Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц байдлын талаар ЭХЯ-ны 
удирдлагуудад тухай бүр, Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой 
комисс, Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний дэд хороо, аймаг орон 
нутгийн засаг дарга нарт танилцуулга хийсэн. Үүнд: 

 2017.06.28-ны өдөр Засгийн газрын хурал 

 2017.08.02-ны өдөр Улсын онцгой комиссын хурал 

 2017.08.14-ний өдөр Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний дэд 
хорооны хурал 

 2017.08.18-ны өдөр Аймаг орон нутгийн засаг дарга нарын 
хамтарсан хурал 

 2017.09.13-ны өдөр Засгийн газрын хуралд танилцуулж “Эрчим 
хүчний салбарын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах 
зарим арга хэмжээний тухай” 258 дугаар тогтоол шийдвэрийг 
гаргуулж ажиллалаа. 

Өвөлжилтийн бэлтгэлтэй холбоотой байгууллага, иргэдийн хүсэлт, гомдолд 
шуурхай хариу өгч шаардлагатай  арга хэмжээг шуурхай авч ажилласан. 
Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан, дулааны эрчим хүчний 
хангамжтай холбоотой техникийн арга хэмжээнүүд бүрэн хийгдэж дууссан.  
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бэлтгэлийн дутууг хангах талаар хөрөнгө 
зардал шаардагдахгүй ажлыг тухайн 
байгууллага, газар, нэгжийн удирдлагад 
хариуцуулан зохион байгуулж, биелэлтийг 
нь тухай бүр дүгнэн эрхэлсэн ажилдаа 
хайхрамжгүй хандсан албан тушаалтантай 
хариуцлага тооцож ажиллах. 
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2017_43 
 2017 оны 10 дугаар 
сарын 03-ны өдөр 

43 дугаар 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

X.1 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцээд дараах арга 
хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын 
гишүүд, холбогдох агентлагийн дарга нарт 
даалгав: 1.1. биелэлт хангалтгүй байгаа 70 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн 
ажиллаж 2017 оны жилийн эцсийн зорилтот 
түвшинд хүргэх; 1.2. зорилт, арга хэмжээний 
биелэлтийг зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, 
шалгуур үзүүлэлтийг тухайн жилийн ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүнтэй хамт тайлагнах. 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа. Биелэлт хангалтгүй байгаа арга 
хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн ажиллаж, жилийн эцсийн биелэлтийг 
гаргаж зарцуулсан хөрөнгө, шалгуур үзүүлэлтийн хамт Сангийн яаманд 
тайлагнаж ажилласан. 
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X.2 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
явцыг хэлэлцээд 2017 онд хэрэгжүүлж 
эхлэхээр төлөвлөсөн боловч хэрэгжилт 
удаашралтай, хөрөнгө шаардахгүй 130 
зорилт, арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллаж 
жилийн эцсээр зорилтот түвшинд хүргэх 
талаар холбогдох арга хэмжээ авахыг 
Засгийн газрын гишүүд, холбогдох 
агентлагийн дарга нарт үүрэг болгов. 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан Эрчим хүчний яам дангаар болон хамтран 
хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээнүүдийн  2017 онд хэрэгжүүлж эхлэхээр 
төлөвлөсөн боловч хэрэгжилт удаашралтай байгаа зорилтуудыг анхаарч 
ажлыг эрчимжүүлж ажиллалаа. 2017 оны жилийн эцсээр зорилтот түвшинд 
хүргэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллалаа. 
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2017_42 
 2017 оны 09 дугаар 
сарын 27-ны өдөр 

42 дугаар 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

Дээр дурдсан төслийг /Ховд аймгийн 
Үенчийн голын бага оврын УЦС-ыг сэргээн 
засварлах ажил/ хэрэгжүүлэх шаардлагагүй 
гэж судалгааны дүгнэлт гарсан тохиолдолд 
шинэчилсэн төслийн саналыг (Алтай сумын 
сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл) Азийн 
хөгжлийн банктай тохиролцож, дүнг Засгийн 
газрын хуралдаанд танилцуулахыг Эрчим 
хүчний сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүү, 
Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч 
Б.Чойжилсүрэн нарт даалгав. 

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх төслийн хүрээнд нийтдээ 41 МВт 
суурилуулсан чадалтай сэргээгдэх эрчим хүчний тархмал эх үүсвэр барьж 
байгуулна. Төслийг бага орлоготой орнуудад сэргээгдэх эрчим хүчийг 
дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн буцалтгүй тусламж, Азийн хөгжлийн банкны 
хөнгөлөлттэй зээл, Японы засгийн газрын хамтарсан кредит олгох механизм 
зэрэг эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. Төслийн хүрээнд Алтай суманд 0,5 МВт-ын 
хүчин чадал бүхий нар-салхины эх үүсвэр, цэнэг хураагуур бүхий хосолмол 
системийг 2018-2021 оны хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан болно. 
2018.05.02-ны өдрийн ЭХЯ-ны Шинжлэх Ухаан Технологийн Зөвлөлийн 
хурлаар төслийн ТЭЗҮ-г хэлэлцэж дэмжсэн. Хөтөлбөрийг УИХ-ын 
чуулганаар хэлэлцэж баталсан. Азийн Хөгжлийн Банкны Удирдлагын 
Хороогоор баталгаажуулах ажил хийгдэж байна. 
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2017_271         
Хөрөнгө шийдвэрлэх 

тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

2017-2018 оны өвлийн оргил ачаалал 
эхлэхээс өмнө трансформаторыг худалдан 
авч суурилуулах ажлыг шуурхай зохион 
байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч П.Ганхүүд даалгасугай. 

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 3Т трансформатор гэмтсэнтэй холбогдуулан, шуурхай 
арга хэмжээ авч, схемийг хэвийн болгосон бөгөөд трансформатор худалдан 
авах ажиллагааг 2017-2018 оны өвлийн их ачааллын үед Эрчим хүчний 
салбарын тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, оргил ачаалал 
эхлэхээс өмнө шатсан трансформаторыг шинээр худалдан авахад 
шаардагдах 4.996,12 сая төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг холбогдох 
газруудад шийдвэрлүүлэхээр албан тоот хүргүүлсэн. Үүний дагуу сангийн 
яамнаас төсвийн зээл хэлбэрээр санхүүжүүлэх боломжгүй талаар албан 
тоот ирүүлсний дагуу “ДЦС-4” ТӨХК-нд уг трансформаторыг дотоод нөөц 
болоцоонд тулгуурлан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар 
Эрчим хүчний сайдын тушаалын дагуу эрхийг шилжүүлсэн. “ДЦС-4” ТӨХК нь 
2018 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөндөө төлөвлөж, өөрийн эх 
үүсвэрээр худалдан авалтыг хийж байна. 
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2017_274  
Эрчим хүч хэмнэх 

үндэсний хөтөлбөр 
батлах тухай  

ЗГ-ын тогтоол 

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 2017 онд багтаан 
баталж, хэрэгжилтийг мэргэжил, арга зүйн 
удирдлага, зохицуулалтаар ханган 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч П.Ганхүүд даалгасугай. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 
Ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2017.11.30-ны өдрийн 39 дүгээр 
тушаалаар байгуулан ажиллаж, улмаар Эрчим хүчний сайдын 2018.04.09-
ний өдрийн 59 дүгээр тушаалаар “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 
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3. Хөтөлбөрийн зорилт, үйл ажиллагааг жил 
бүр эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд, улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгийг улсын болон орон 
нутгийн төсвийн төсөлд тусгаж, гадаад улс, 
олон улсын байгууллагын зээл, тусламжид 
хамруулан төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд шийдвэрлэх замаар 
санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг 
Эрчим хүчний сайдын үүрэг гүйцэтгэгч 
П.Ганхүү, Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч 
Б.Чойжилсүрэн болон Засгийн газрын 
гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 
үүрэг болгосугай. 

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд төсөл, арга хэмжээний шаардагдах хөрөнгө, түүний эх 
үүсвэрийг тусгаж баталсан бөгөөд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг 
жил бүр тодотгож байхаар батлагдсан болно. 
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4. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн 
удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж, явцыг жил 
бүрийн I улиралд багтаан Засгийн газарт 
тайлагнаж байхыг Эрчим хүчний сайдын 
үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүү, Эрчим хүчний 
зохицуулах хороо (А.Тлейхан)-нд үүрэг 
болгосугай. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн явцыг 2019 оны I 
улиралд багтаан Засгийн газарт тайлагнана. 
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2017_40 
 2017 оны 9 дүгээр 
сарын 20-ны өдөр 

40 дүгээр 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XIX.2 Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх 
нөхцөлтэй Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
хэрэгжиж байсан төсөл, арга хэмжээний 
гүйцэтгэлийн талаар Сангийн сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч Б.Чойжилсүрэн Засгийн газрын 
гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан 
дээр дурдсан төсөл, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, Монгол Улсын 
2017 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан 
хөрөнгийг хуваарийн дагуу төсвийн жилд 
багтаан санхүүжүүлэх, төсвийн гүйцэтгэлийг 
сайжруулах талаар холбогдох арга хэмжээ 
авч ажиллахыг Сангийн сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч Б.Чойжилсүрэн, Эрчим хүчний 
сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүү, Барилга, 
хот байгуулалтын сайдын үүрэг гүйцэтгэгч 
Г.Мөнхбаяр, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 
үүрэг гүйцэтгэгч Д.Ганбат, Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
С.Батболд нарт даалгав. 

Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
хэрэгжиж байсан төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, 
гүйцэтгэлийг гаргаж Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулиар 
батлагдсан хөрөнгийг хуваарийн дагуу төсвийн жилд багтааж бүрэн 
санхүүжүүлж ажилласан. 
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2017_258 
Эрчим хүчний 

салбарын 2017-
2018 оны 

өвөлжилтийн 
бэлтгэлийг хангах 

зарим арга 
хэмжээний тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

3. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан засвар, 
шинэчлэлийн ажлыг 2017 оны 9 дүгээр 
сарын 20-ны дотор багтаан эхлүүлж, өвлийн 
оргил их ачаалал эхлэхээс өмнө дуусган 
ажиллагаанд залгах арга хэмжээ авч 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч П.Ганхүүд даалгасугай. 

20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах 
техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дамжуулах сүлжээний 2 
багц ажил, түгээх сүлжээний 28 багц ажил хийгдэж байгаа бөгөөд дээрх 
багцуудын барилга угсралтын ажил дунджаар 78%, 68 халаалтын зуухыг 
зогсоож, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 9 багц ажлын 
барилга угсралтын ажил  дунджаар 80%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 
Эрчим хүчний сайдын 2017.11.08-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Булган 
аймгийн дулааны станцын дутуу ажлыг гүйцээн ажиллагаанд залгах ажлыг 
зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах эрхийг Булган аймгийн Засаг 
даргад шилжүүлсэн. Дулааны станцын цахилгаан хангамж, хяналт, 
удирдлага, түлш дамжлага, 1 зуухны дутуу ажлуудыг гүйцээн ажиллагаанд 
залгахад бэлэн болсон. “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК-ийн зуух №1-ийн 
шаталтын технологийг өөрчлөн буцламтгай давхрагад шилжүүлэх ажил 
бүрэн хийгдэж дууссан, 2017-2018 оны өвлийн бэлтгэл ажил хангагдсан. 
Эрчим хүчний сайдын 2017.11.08-ны өдрийн 10 дугаар тушаалаар Дорноговь 
аймгийн төвийн 2017-2018 оны өвлийн бэлтгэл хангах, өсөн нэмэгдэж байгаа 
хэрэглээг хангах үүднээс аймгийн төвийн дулааны станцад 1 зуух шинээр 
суурилуулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах эрхийг 
Дорноговь аймгийн Засаг даргад шилжүүлсэн боловч худалдан авах 
ажиллагаа ондоо багтаагүй тул хөрөнгө хасагдсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 



33 
 

71 

2017_39  
2017 оны 9 дүгээр 
сарын 13-ны өдөр 

39 дүгээр 
тэмдэглэл  

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XXXII.2.1 2017 онд худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулахдаа хууль 
тогтоомжийн дагуу дотоодын аж ахуйн нэгж, 
үйлдвэрлэгчийг давуу эрхээр шалгаруулж 
байгааг сайшаан, цаашид дотоодын аж 
ахуйн нэгж, жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг дэмжин ажиллахыг төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгов. 

Тус яамнаас зохион байгуулж буй худалдан авах ажиллагаанд дотоодын аж 
ахуйн нэгж, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин ажиллах талаар  
онцгой анхаарч ажиллаж байна. Эрчим хүчний сайдын 2017 оны төсвийн 
багцад тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын ажлуудын худалдан авах ажиллагааг 
дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцох бүхий л бололцоотойгоор 
нээлттэй тендер шалгаруулалтаар зохион байгуулсан. Худалдан авалтын 
талаарх мэдээг тухай бүрт Төрийн худалдан авах ажиллагааны 
www.tender.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. 
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XXXII.2.2 Төсвийн болон төслийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа худалдан 
авах ажиллагааны явцын мэдээг улирал 
бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газарт хүргүүлж байхыг төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч нарт даалгав. 

Эрчим хүчний сайдын 2017, 2018 оны төсвийн багцад тусгагдсан хөрөнгө 
оруулалтын ажлуудын худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээг тухай 
бүрт Төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим 
хуудсанд байршуулж байна. Уг тэмдэглэлийн дагуу жилийн эцсийн тайланг 
гаргаж Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт 2018 оны 1 дүгээр 
сарын 10-ны дотор хүргүүлж ажиллалаа. 
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XXXII.5 “ДЦС-4” ТӨХК-ийн эзэмшлийн 
хүчний трансформаторт /№3/ 2017.09.13-ны 
өдөр гал гарсан талаар Эрчим хүчний 
сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүү Засгийн 
газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 
холбогдуулан гал гарсан шалтгааныг 
тогтоож, 2017-2018 оны өвлийн оргил 
ачаалал эхлэхээс өмнө ТДЦ-125000/220 
маркийн трансформаторыг худалдан авч 
суурилуулах ажлыг шуурхай зохион 
байгуулж ажиллахыг Эрчим хүчний сайдын 
үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүүд, шаардлагатай 
хөрөнгийн тооцоог хянаж эхний ээлжинд 
төсвийн зээл хэлбэрээр санхүүжүүлж, 
цаашид 2017 оны төсвийн тодотголд 
тусгуулах талаар холбогдох арга хэмжээ 
авахыг Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч 
Б.Чойжилсүрэнд тус тус даалгав. 

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 3Т трансформатор гэмтсэн холбогдуулан, шуурхай арга 
хэмжээ авч, схемийг хэвийн болгосон бөгөөд трансформатор худалдан авах 
ажиллагааг 2017-2018 оны өвлийн их ачааллын үед Эрчим хүчний салбарын 
тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, оргил ачаалал эхлэхээс өмнө 
шатсан трансформаторыг шинээр худалдан авахад шаардагдах 4.996,12 сая 
төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг холбогдох газруудад шийдвэрлүүлэхээр 
албан тоот хүргүүлсэн. Сангийн яамнаас төсвийн зээл хэлбэрээр 
санхүүжүүлэх боломжгүй талаар албан тоот ирүүлсний дагуу “ДЦС-4” ТӨХК-
нд уг трансформаторыг дотоод нөөц болоцоонд тулгуурлан худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулахаар Эрчим хүчний сайдын тушаалын дагуу 
эрхийг шилжүүлсэн. “ДЦС-4” ТӨХК нь 2018 оны Хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөндөө тусгаж, өөрийн эх үүсвэрээр худалдан авалтыг хийж байна. 
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2017_37 
2017 оны 8 дугаар 
сарын 23-ны өдөр 

37 дүгээр 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XIY.1 Яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 
болон орон нутгийн төрийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 
иргэдээс 2017 оны эхний хагас жилд “Иргэд, 
олон нийттэй харилцах төв”-д ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг 
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтэд хуулийн хугацаанд 
хариу өгч, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж ажиллалаа. 2018 оны 1 дүгээр улирлын тайланг ЗГХЭТ-т хуулийн 
хугацаанд хүргүүлсэн бөгөөд 2 дугаар улирлын тайланг 2018 оны 07 дугаар 
сарын 10-ны дотор хүргүүлнэ. 
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эрхлэх газрын дарга Ж.Мөнхбат Засгийн 
газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 
холбогдуулан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдол, санал, хүсэлтэд хуулийн хугацаанд 
хариу өгч, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн 
шуурхай үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн 
газрын агентлагийн дарга, аймаг, 
Нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгов. 
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2017_36 
2017 оны 8 дугаар 
сарын 17-ны өдөр 

36 дүгээр 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XYI.9 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах ажлын хүрээнд эрчим хүчний 
салбарт хийгдэх зарим арга хэмжээний 
талаар Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү Засгийн 
газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 
холбогдуулан нийслэлийн агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гэр 
хорооллын 20000 өрхийг 4 кВт хүртэлх 
чадалтай цахилгаан халаагуур хэрэглэх 
техникийн боломж бүрдүүлэхэд 
шаардлагатай дамжуулах болон түгээх 
сүлжээний шугам, дэд станцын өргөтгөл 
шинэчлэл хийх, нийслэлд одоо ажиллаж 
байгаа халаалтын 71 зуухны хэрэглэгчдийг 
төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 
техникийн шинэчлэл, дэд бүтцийн ажилд 
шаардагдах хөрөнгийг судалж, улсын 
төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 
олгохыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, 
Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү нарт, дээрх 
ажлыг яаралтай эхлүүлэх арга хэмжээ 
авахыг Эрчим хүчний сайд П.Ганхүүд тус тус 
даалгав. 

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан “Нийслэлийн гэр хорооллын 
цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгө буюу 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан 
халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил” төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх түгээх, дамжуулах сүлжээний шугам, дэд 
станцын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил, “Нийслэлд одоо ашиглагдаж байгаа 
68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг дулааны төвлөрсөн 
системд холбох” ажлуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ 
байгуулан, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 20000 айл өрхийг 4.0 
кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг 
бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дамжуулах сүлжээний 2 багц ажил, түгээх 
сүлжээний 28 багц ажил хийгдэж байгаа бөгөөд дээрх багцуудын барилга 
угсралтын ажил дунджаар 78%, 68 халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчдийг 
төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 9 багц ажлын барилга угсралтын ажил  
дунджаар 80%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 

70 
 

76 

2017_35 
2017 оны 8 дугаар 
сарын 9-ний өдөр 

35 дугаар 
тэмдэглэл 

 ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XX.1.8 Бүх шатны сургууль, цэцэрлэгийн 
барилгын засварын ажлыг 9 дүгээр сарын 1-
ний дотор дуусгах арга хэмжээ авахыг 
Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухаан, спортын 
сайд Г.Чулуунбаатарт,  эрчим хүчний тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэл, засвар 
үйлчилгээний ажлыг графикт хугацаанд нь 
дуусгаж, цахилгаан, дулааны доголдол 
гаргахгүй ажиллахыг Эрчим хүчний сайд 

Эрчим хүчний системийн үйлдвэр компаниудын их засвар, хөрөнгө 
оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэлд 
хяналт тавьж ажилласан. Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан, 
дулааны эрчим хүчний хангамжтай холбоотой техникийн арга хэмжээнүүд 
бүрэн хийгдэж дууссан. 
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П.Ганхүүд тус тус даалгав. 
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XX.2 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн 2017 оны хагас жилийн дүнг 
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын дарга Ж.Мөнхбат Засгийн 
газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 
холбогдуулан дараах арга хэмжээ авахыг 
холбогдох Засгийн газрын гишүүн, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгав:  
4. Улсын Их Хурал болон Байнгын хорооны 
тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын 
шийдвэрээр өөрийн эрхлэх асуудлын 
хүрээнд нь даалгасан заалт бүрийг хяналтад 
авч, хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион 
байгуулах, хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2017 
оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
журмын дагуу тогтоосон хугацаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээг үнэн зөв, бодитой хийж, 
гарсан үр дүнг холбогдох зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн баталгаажуулсны үндсэн дээр 
тайлагнах, “Засгийн газрын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний цахим систем” 
/www.unelgee.gov.mn/-д байршуулахыг 
Засгийн газрын гишүүд, бүх шатны Засаг 
дарга нарт; 5. 2017 оны хагас жилийн 
байдлаар тасарсан болон хэрэгжилт нь 
удааширч байгаа шийдвэрийг заалт тус 
бүрээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулахыг Засгийн газрын гишүүд, бүх 
шатны Засаг дарга нарт. 

Улсын Их Хурал болон Байнгын хорооны тогтоол, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, 
Засгийн газрын шийдвэрээр өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд нь даалгасан 
заалт бүрийг хяналтад авч, хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж, 
хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
журмын дагуу тогтоосон хугацаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг үнэн зөв, 
бодитой хийж, гарсан үр дүнг сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
баталгаажуулсан. Хэрэгжилтийг “Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний цахим систем” /www.unelgee.gov.mn/-д байршууллаа. 2017 оны 
хагас жилийн байдлаар тасарсан болон хэрэгжилт нь удааширч байгаа 
шийдвэрийг заалт тус бүрээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
ажиллалаа. 
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XX.9 Эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
ухаалаг систем, ухаалаг тоолуурын шинэ 
технологи, инноваци нэвтрүүлэх талаар 
Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү Засгийн газрын 
гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан 
шинээр нэвтрүүлэх гэж байгаа эрчим хүч 

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 
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түгээх, хангах үйл ажиллагааны удирдлага, 
хяналт, мэдээллийн тогтолцоог тоон 
системд бүрэн шилжүүлж нэгдсэн ухаалаг 
сүлжээг бий болгох төслийн зардал, хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ, үр ашгийн тооцоог 
Сангийн яам, Үндэсний хөгжлийн газартай 
хамтран гаргаж, төслийг хэрэгжүүлэх 
компанитай байгуулах гэрээний төслийг 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар 
урьдчилан хянуулах арга хэмжээ авч 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайд П.Ганхүүд 
даалгав. 

гэрээг байгуулах тухай асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлж, 
дамжуулан зээлдэх гэрээг байгуулсан. Зөвлөхийн тендер зарлагдаж, 
тендерийн нээлт хийсэн ба үнэлгээний үе шатанд явж байна. Эрчим хүчний 
хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах ухаалаг систем 
тоолуурын шинэ технологи, инновацийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх ажлыг 
УБЦТС ТӨХК дээр хэрэгжүүлж байна. 
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19/5 
Мөнгө угаахтай 

тэмцэх зарим арга 
хэмжээний тухай 

ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 

Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх олон улсын 
байгууллагаас мөнгө угаах, тероризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр гаргасан 
зөвлөмжүүдийг төрийн бүх шатны 
байгууллага үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 
болгон хэрэгжүүлж ажиллах 

Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх олон улсын 
байгууллагаас мөнгө угаах, тероризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр 
гаргасан зөвлөмжүүдийг салбарын бүх шатны байгууллага үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 
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2017_187 
Төв, суурин газрын 

2017 оны өвлийн 
бэлтгэл ажлыг 

хангах зарим арга 
хэмжээний тухай 
  ЗГ-ын тогтоол 

1. Түлш, эрчим хүч, уул уурхай, газрын тос 
болон боловсрол, эрүүл мэнд, зам, тээвэр, 
харилцаа холбоо, орон сууц, нийтийн аж 
ахуйн үйлчилгээний байгууллагын 2017 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын 
төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, биелэлтэд 
нь хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим хүчний 
сайд П.Ганхүү, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайд Ц.Дашдорж, Эрүүл мэндийн сайд 
А.Цогцэцэг, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 
Д.Ганбат, Барилга, хот байгуулалтын сайд 
Г.Мөнхбаяр, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
нарт даалгасугай. 

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын 2017 оны өвөлжилтийн 
бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт 
тавьж ажиллалаа. Төв суурин газрын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажлыг хангах хүрээнд “Багануур” ХК 7 бүлэг, 67 төрлийн ажил төлөвлөснөөс 
биелэлт 99%, “Шивээ-Овоо” ХК 6 бүлэг, 41 төрлийн ажил төлөвлөснөөс 
биелэлт 94%, “Шарын гол” ХК нийт 10 төрлийн ажил төлөвлөснөөс 100% тус 
тус биелэлттэй, өвлийг хүндрэлгүй давсан. 
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12. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын явцыг 
сар бүр танилцуулж байхыг Эрчим хүчний 
сайд П.Ганхүүд, нэгдсэн дүнг 2017 оны 9 
дүгээр сарын 15-ны дотор багтаан Засгийн 
газрын хуралдаанд танилцуулахыг Монгол 
Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын дарга Ж.Мөнхбатад тус тус 
даалгасугай. 

Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 16 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын 
хэсэг 2017-2018 оны өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах, үйлдвэр 
компаниудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд хийж 
дуусгуулах, ажлын явцад хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд гарсан 
хүндрэлийг шуурхай зохицуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч, удирдлагыг 
мэдээллээр ханган ажиллалаа. Нийт эрчим хүчний 33 төрийн болон орон 
нутгийн өмчит, хувийн хэвшлийн үйлдвэр компаниудын төлөвлөгөөний 
биелэлт, их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ болон хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэх ажлуудын талаарх мэдээ тайланг 2017.05.01-ний 
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өдрөөс эхлэн сар бүрийн эхний 5 хоногийн дотор авч, хяналт тавьж 
ажилласан.  Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц байдлын талаар ЭХЯ-ны 
удирдлагуудад тухай бүр, Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой 
комисс, Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний дэд хороо, аймаг орон 
нутгийн засаг дарга нарт танилцуулж ажиллалаа. 

82 

3. Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын 2017 
оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын 
хүрээнд үндсэн болон туслах тоноглолын 
засвар, хөрөнгө оруулалт, техник зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч, нүүрс 
нөөцлөх, түлш, шатахуун татан авах ажлыг 
төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу зохион 
байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү, 
аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 
даалгасугай. 
 

2017-2018 оны өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах, үйлдвэр компаниудын 
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд хийж дуусгуулах, ажлын 
явцад хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд гарсан хүндрэлийг шуурхай 
зохицуулах, удирдлагыг мэдээллээр ханган ажилласан. Эрчим хүчний 33 
төрийн болон орон нутгийн өмчит, хувийн хэвшлийн үйлдвэр компаниудын 
төлөвлөгөөний биелэлт, их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
болон хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын талаарх мэдээ тайланг 
2017.05.01-ний өдрөөс эхлэн сар бүрийн эхний 5 хоногийн дотор авч, хяналт 
тавьж ажилласан. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц байдлын талаар 
Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, Агаарын бохирдлыг бууруулах 
үндэсний дэд хороо, аймаг орон нутгийн засаг дарга нарт танилцуулга 
хийсэн.  
Үйлдвэр компаниудын өвлийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа 
үндсэн тоноглолын их засвар,  хөрөнгө оруулалт, техник зохион 
байгуулалтын арга хэмжээний  ажлууд 99% хувийн биелэлттэй байна.  
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5. Дулааны цахилгаан станц, дулааны 
станцуудын 2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажлын хүрээнд нүүрс тээвэрлэх, нөөцлөх 
хуваарь гарган 20-иос доошгүй хоногийн 
нөөц бүрдүүлж, нүүрс тээвэрлэлтийн 
тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах 
зэрэг арга хэмжээ авч ажиллахыг Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүү, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайд Д.Ганбат нарт даалгасугай. 

Багануур, Шивээ-Овоо, Шарын голын нүүрсний уурхайнуудаас дулааны 
цахилгаан станц, дулааны станцуудад нүүрс нийлүүлэх, нүүрс нөөцлөлтийн 
төлөвлөгөө, хуваарийг боловсруулж Эрчим хүчний дэд сайдаар батлуулан 
мөрдөж ажилласан. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, нүүрс 
нөөцлөлтийн төлөвлөгөөний дагуу 11-р сарын 01-ний байдлаар 20 хоногийн 
нөөцийг бүрдүүлж ажилласан. 
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6. Дараах арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд 
Б.Чойжилсүрэн, Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүү нарт даалгасугай:  
6.1 энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад 
заасан эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад 
2018 онд шаардагдах татаасын тооцоог 
хянаж, Монгол Улсын 2018 оны төсвийн 
тухай хуулийн төсөлд тусгуулан 
санхүүжүүлэх; 6.2 2017 оны өвлийн их 
ачааллын үеийн “Нүүрсний аюулгүйн нөөц” 
бүрдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх 
үүсвэрт зориулан 12.2 (арван хоѐр тэрбум 

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудад үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний 
өөрийн өртөг, худалдан борлуулсан цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүг 
нөхөх, алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний салбарын найдвартай, 
тогтвортой ажиллагааг хангах зорилгоор алдагдлын татаасыг олгож байна. 
Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудад 2018 онд шаардагдах татаасын 
тооцооллыг Сангийн яаманд хянуулж эрчим хүчний сайдын багцад 17,150.0 
сая төгрөг, Байгаль орчин, аялал жуулчлын сайдын багцад 8,300.0 /гэр 
хорооллын айл өрх шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны хөнгөлөлт/ сая 
төгрөгийг Монгол Улсын 2018 оны төсвийн хуулиар батлуулсан. 2017 онд 
Багануурын уурхайд 25,0 тэрбум төгрөг, Шивээ-Овоогийн уурхайд 4,1 тэрбум 
төгрөгийн төсвийн зээлийг олгосон бөгөөд зээлийн эргэн төлөлтийг 2017 
ондоо бүрэн хийсэн. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 
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хоѐр зуун сая) тэрбум төгрөгийн төсвийн 
зээлийг дулааны цахилгаан станцуудад 
олгох; 6.3 нийслэлийн агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 
хийгдэх техникийн өргөтгөл, шинэчлэлийн 
ажилд шаардагдах энэ тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтад заасан хөрөнгийн тооцоог хянаж 
гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх асуудлыг судлан шийдвэрлэх; 
6.4 “Багануурын дулааны станц” ТӨХК-ийн 
техникийн ус хангамжийн шинэчлэлийн 
ажилд шаардагдах 5,893.6 (таван тэрбум 
найман зуун ерэн гурван сая зургаан зуун 
мянган) сая төгрөгийг Монгол Улсын 2017 
оны төсвийн тодотгол, 2018 оны төсвийн 
төсөлд тусгуулан санхүүжүүлж, уг ажлыг 
хугацаанд нь хийж дуусгах.   

“Нийслэлийн гэр хорооллын өрхөд цахилгааны тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх” 
болсонтой холбогдуулан Монгол улсын 2017 оны төсвийн хуулинд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан 
шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд 39,5 
тэрбум төгрөгийг тусгасан ба үүний үр дүнд 20000 айл өрх цахилгаан 
халаагуур хэрэглэх техникийн нөхцөл бүрдэж байна. Мөн Улаанбаатар 
хотын 68 халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбох ажилд 22,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлын 18,9 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2017 оны төсвийн тодотголоор 
шийдвэрлэсэн. “Багануурын дулааны станц” ТӨХК-ийн техникийн ус 
хангамжийн шинэчлэлийн ажилд шаардагдах 5,893.6 (таван тэрбум найман 
зуун ерэн гурван сая зургаан зуун мянган) сая төгрөгийг эрчим хүчний 
сайдын багцын 2017 оны төсвийн тодотголд тусгуулахаар в/2463 албан 
бичгээр, 2018 оны төсвийн төсөлдөө тусган а/2401 тоот албан бичгээр 
Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловч батлагдаагүй. Эрчим хүчний сайдын 
2019 оны төсвийн төсөлдөө дахин тусган хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 
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7. “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 
үйлдвэрлэлийн найдвартай ажиллагааг 
хангахад хүрэлцэхүйц хэмжээний дизель 
түлш, шатахууны нөөц бүрдүүлэн уурхайн 
хөрс хуулалт, их засварын ажлыг хугацаанд 
нь хийж дуусган, авахад бэлэн нүүрсний 
нөөцийг хэвийн хэмжээнд байлгах талаар 
холбогдох арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн сайд Ц.Дашдорж, Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүү, “Эрдэнэс Монгол” 
ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Түмэнцогт 
нарт даалгасугай. 

“Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай дизель түлш, шатахууны хангамжийг тендерээр шалгарсан 
нэр бүхий компаниуд нийлүүлэн ажилласан хэдий ч 2017-2018 оны 
өвөлжилтийн явцад Нефтийн бүтээгдэхүүний онцгой албан татвар, хилийн 
үнийн өөрчлөлтөөс хамаарч Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайн дизель 
түлшний нөөц 1-2 хоног болж хомсдол үүсэх, өр төлбөр хуримтлагдан 
шатахуун нийлүүлэлт хязгаарлагдах, уурхайн үйл ажиллагаа саатахад хүрэх 
нөхцөл 2-3 удаа үүссэн. Эдгээр нөхцөл байдалд тухай бүр тодорхой санал 
хүсэлтийг нефть импортлогч компанид тавьж шаардлагатай арга хэмжээ авч 
өвөлжилтийг хүндрэлгүй давсан. Нүүрсний уурхайн хөрс хуулалт, их засвар, 
авахад бэлэн нүүрсний нөөцийг хэвийн хэмжээнд байлгах арга хэмжээнд 
уулын ажил, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлээр хяналт 
тавин хэрэгжилтийг 90-97%-аар хангуулж өвлийг давсан. 
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2017_31  
2017 оны 6 дугаар 
сарын 28-ны өдөр 

31 дүгээр 
тэмдэглэл  

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XI.2 “Багануур” ХК болон “Шивээ-Овоо” ХК-
ийн эрчим хүчний зориулалтаар олборлон 
борлуулж байгаа нүүрсний үнийн асуудлыг 
судлан холбогдох арга хэмжээ авахыг 
Эрчим хүчний зохицуулах хороо 
(А.Тлейхан)-нд даалгав. 

"Багануур" ХК, "Шивээ-Овоо" ХК-ийн санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг 
харгалзан "Монгол нүүрс" төслийн хүрээнд Дэлхийн банк болон Япон Улсын 
Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон зээлийн дамжуулан 
зээлдүүлэх гэрээний төлбөрийн "Багануур" ХК-ийн 37.7 тэрбум төгрөгийн, 
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 73.0 тэрбум төгрөг, нийт 110.7 тэрбум төгрөгийн өрийг 
тухайн нүүрсний уурхайд оруулсан хөрөнгө оруулалт болгон тооцохоор 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2018.05.16-ны өдрийн 132 дугаар тогтоолоор 
шийдвэрлэсэн. Мөн 2018 онд "Багануур" ХК-ийн нүүрсний үнийг 6.7 хувиар 
буюу 1 тонн тутам 2000 төгрөгөөр, "Шивээ-Овоо" ХК-ийн нүүрсний үнийг 9.5 
хувиар  буюу 1 тонн тутам 2350 төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлсэн. 
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XI.3 Дэлхийн банк болон Япон Улсын 
Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн 
газрын зээлсэн зээлийн өр төлбөрөөс 
“Багануур” ХК болон “Шивээ-Овоо” ХК-ийг 
чөлөөлөх асуудлыг судлан санал 
боловсруулж танилцуулахыг Сангийн сайд 
Б.Чойжилсүрэн, Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүү, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
Ц.Дашдорж, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал Ц.Түмэнцогт нарт 
даалгав. 

“Багануур”, “Шивээ-Овоо” ХК-иудын урт хугацаат өр төлбөр, техникийн 
шинэчлэл болон тулгамдаж буй бусад асуудлуудыг цогцоор нь авч үзэн 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайд, Эрчим хүчний сайдын хамтарсан Засгийн газрын тогтоолын төслийг 
ажил хэргийн шугамаар боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулсны үр дүнд Засгийн газрын 2018 оны 05 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 132 дугаар тогтоолоор холбогдох асуудлууд 
шийдвэрлэгдсэн. 
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XI.4 Дулааны III цахилгаан станцын 
суурилагдсан хүчин чадлыг 250 МВт-аар 
нэмэгдүүлж, цахилгаан, дулаан дамжуулах 
сүлжээг өргөтгөхтэй холбогдуулан тус 
станцын дулааны ачааллыг Дулааны IY 
цахилгаан станцад шилжүүлэх ажлыг 
эхлүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайд П.Ганхүүд 
даалгав. 
 

Эрчим хүчний сайдын 2016 оны 119 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын 
хэсэг ажиллаж станцын өргөтгөлийн ажлын даалгаврыг боловсруулж 
батлуулсан. Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 2017.03.06-ны 
өдөр нээлттэй тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 20-ны өдөр хүлээн авч 
үнэлгээг хийж дуусган тендерт оролцогч компаниудад мэдэгдэл хүргүүлсэн. 
Гүйцэтгэгчтэй гэрээний хэлэлцээр хийсэн. Тус яамны зүгээс Засгийн газрын 
2016 оны 180 дугаар тогтоолын 2 дугаар заалтанд заасны дагуу төслийн 
ажилд гүйцэтгэгчээс гаргасан хөрөнгө оруулалтын ажлын зардлыг буцаан 
төлөх тухай асуудал болон тендерийн үнийн саналд нэмэгдүүлэх шаардлага 
тавьсан зээлийн хүү, даатгалын зардал болон бусад зардлын асуудлыг 
хэрхэн шийдвэрлэх талаарх албан бичгийг “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний хамт 
2017.06.29-ний өдөр а/2086 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
Төслийн хөрөнгө оруулалтын эргэн  төлөлт хийгдэх нөхцөл тодорхойгүй 
гэсэн үндэслэлээр гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах мэдэгдэл 
хүргүүлсэн. Дулааны III цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 250 
МВт-аар нэмэгдүүлэх төслийн ажил эхлээгүй байгаа тул тус станцын 
дулааны ачааллыг Дулааны IY цахилгаан станцад шилжүүлэх ажлыг түр 
хойшлуулаад байна. 
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XYIII.2 “Гачууртын уулзвараас Налайх-
Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км замын 
өргөтгөл, шинэчлэл” төсөл, “Улаанбаатар-
Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станц барих” төсөл, “Эрдэнэтийн 
дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл” 
төсөл болон “Өрсөлдөх чадвартай дээд 
боловсрол” төслийн худалдан авалтын үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэхийг холбогдох сайд 
нарт даалгав. 

“Улаанбаатар-Мандалговь ЦДАШ, дэд станц барих” төслийн гүйцэтгэгчийн 
сонгон шалгаруулалтыг зохих хууль, журмын дагуу явуулж “TBEA”компанийг 
шалгаруулсан ба барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээний хэлэлцээр 
хийх ажлын хэсэг байгуулагдаж 2016.07.05-ны өдөр гэрээ байгуулсан. 
БНХАУ-ын ЭКЗИМ банк, Сангийн яамны хооронд санхүүжилтийн тусгайлсан 
гэрээ байгуулж нийт санхүүжилтийн 95 хувийг ЭКЗИМ банк, 5 хувийг 
Монголын тал гаргахаар шийдвэрлэсэн. 2017.06.21-ний өдөр шав тавьж 
ажлыг эхлүүлсэн. Төслийн нийт төсөвт өртөг-120.0 сая ам.доллар /266.1 
тэрбум төгрөг/ Зураг төсөл хийгдсэн. Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг хийхээр 
Ажлын хэсэг БНХАУ-д албан томилолтоор ажилласан. Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгж байгуулагдан ажиллаж байна. ЦДАШ-ын трассын дагуу 3 газар 
ажилчдын түр байр баригдсан. 

100 



40 
 

“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц”-ын суурилагдсан хүчин чадлыг 35 
МВт-аар нэмэгдүүлэх төсөлд БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээс 51.2 сая 
ам.долларыг зарцуулахаар төлөвлөж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 
2017.01.17-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Төслийн гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын 
Хунан Индустриал экюпмент инстолашн компани шалгарсан. Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНХАУ-ын Экспорт Импортын банкны хооронд байгуулсан 
зээлийн ерөнхий гэрээний дагуу төсөл болон төслийн гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан компанид аудит хийх ажил явагдаж байна. Төслийн ажлыг 2018 
онд эхлүүлж, 2020 онд дуусган ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна. 
Мөн Сангийн сайдын тушаалаар Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулсан, 
төслийн үйл ажиллагааны 2017 оны 3, 4 дүгээр улирлын зардлын төсвийг 
баталсан. Сангийн яамнаас БНХАУ-ын талтай зээлийн тусгайлсан 
хэлэлцээрийг 2018 оны 04 дүгээр сард хийсэн. Гэрээний дагуу ажил эхэлж 
байна. 
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2017_178 
Үйлдвэрлэл, 
технологийн 
паркийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл 

олгох тухай   
ЗГ-ын тогтоол 

4. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийг 
хөгжүүлэх орон нутгийн хөтөлбөр батлан 
хэрэгжүүлэхийг Нийслэлийн Засаг дарга 
С.Батболд, Төв аймгийн Засаг дарга 
Ж.Батжаргал нарт, тус паркийн байгаль 
орчныг хамгаалах, дэд бүтцийг сайжруулах 
чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 
эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд зохих дэмжлэг 
үзүүлж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд Д.Оюунхорол, Барилга, 
хот байгуулалтын сайд Г.Мөнхбаяр, Зам, 
тээврийн хөгжлийн сайд Д.Ганбат, Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүү нарт тус тус 
даалгасугай. 

Дэд бүтцийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд эрхлэх 
асуудлынхаа хүрээнд  холбогдох саналыг Нийслэлийн засаг даргын тамгын 
газар болон Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 
Эрчим хүчний яамнаас Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл 
технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн 220/110/35 кВ-ын Сонгино дэд 
станцаас 110 кВ-ын хоѐр хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 
110/35/10 кВ-ын дэд станц барьж цахилгаан эрчим хүчээр хангах 13с/2017/22 
тоот техникийн нөхцөлийн сунгалт хийсэн. Засгийн газрын 2017.11.29-ний 
өдрийн 173 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн 
үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 
эрчимжүүлэх ажлын хэсэгт ажиллаж байна. 
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2017_27  
2017 оны 6 дугаар 
сарын 07-ны өдөр  

27 дугаар 
тэмдэглэл  

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XI.1 Дэд станцад гарсан аваарийн талаар 
Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү Засгийн газрын 
гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан 
дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүү, Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газар (Ц.Ням-
Осор)-т даалгав: 1. Өмнөд 110/10/6 кВ-ын 
дэд станцад 2017 оны 6 дугаар сарын 5-ны 
өдөр гарсан аваарийн нөхцөл байдлыг 
арилгахад удирдлага, зохион байгуулалтын 
шуурхай арга хэмжээ аваагүй, осол, 
гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
талаар хангалтгүй ажиллаж хэрэглэгчдийг 

2017 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр 110/10/6 кВ-ын “Өмнөд” дэд станцад 
гарсан аваарийн талаар Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан. Үүний 
дагуу аваарийн нөхцөл байдлыг арилгахад удирдлага, зохион байгуулалтын 
шуурхай арга хэмжээ аваагүй, осол, гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
талаар хангалтгүй ажиллаж хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр тасалдуулан 
системийн найдвартай ажиллагааг алдагдуулахад хүргэсэн ДҮТ, ЦДҮС, 
УБЦТС ТӨХК-иудын холбогдох албан тушаалтнуудад арга хэмжээ авч 
хариуцлага хүлээлгэсэн. Үүссэн хохирлыг богино хугацаанд арилгах арга 
хэмжээг авч ажилласан бөгөөд 110/10/6 кВ-ын “Өмнөд” дэд станцын ачаалал 
хөнгөлөх, сунасан урт кабелийг богиносгох, ЦДҮС ТӨХК-ийн технологийн 
зөвлөлийн шйидвэрийн дагуу 2х63 МВА трансформаторыг 2х25 МВА хүчин 
чадалтай трансформатороор солих ажлыг эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж, тус ажлыг 9 дүгээр сард зохион байгуулж, өвлийн 
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эрчим хүчээр тасалдуулан системийн 
найдвартай ажиллагааг алдагдуулахад 
хүргэсэн “ДҮТ” ХХК, “Цахилгаан дамжуулах 
үндэсний сүлжээ” ТӨХК, “Улаанбаатарын 
түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал 
болон холбогдох албан тушаалтанд 
хариуцлага хүлээлгэх; 2. Аваарийн улмаас 
үүссэн хохирлыг богино хугацаанд арилгах 
арга хэмжээ авч, эрчим хүчний салбарын 
үйлдвэр, компаниудын 2017-2018 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах талаар 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч явц, 
үр дүнг танилцуулж байх. 

бэлтгэл хангасан. Мөн 7 МВт ачааллыг 110/35/10 кВ-ын Зайсан дэд станц 
руу шилжүүлсэн. 6 болон 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжинд 
богино залгааны гүйдэл хязгаарлах реактор, кабелийн үзүүрт хэт хүчдэл 
хязгаарлагч тус тус суурилуулсан. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, 
компаниудын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч явц, үр дүнг танилцуулж ажиллалаа. 
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2017_158         
Гэрээнд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах 
тухай                      

ЗГ-ын тогтоол 

"Багануур цахилгаан станц төсөл"-ийн 
техник, эдийн засгийн үндэслэлд өөрчлөлт 
орсонтой холбогдуулан уг төслийг барих-
ашиглах-шилжүүлэх төрлөөр 
хэрэгжүүлэхээр Хөрөнгө оруулалтын газар 
/хуучин нэрээр/ болон "Багануур Пауэр" ХХК 
хооронд 2015.04.01-ний өдөр байгуулсан 
концессын гэрээний хүрээнд байгуулагдсан 
"Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ" 
болон "Эрчим хүч худалдах, худалдан авах 
гэрээ"-нд зохих журмын дагуу нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах арга хэмжээ авахыг 
Эрчим хүчний сайд Ц.Ганхүүд даалгасугай. 

"Багануур цахилгаан станц төсөл"-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд 
өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан уг төслийг барих-ашиглах-шилжүүлэх 
төрлөөр хэрэгжүүлэхээр Хөрөнгө оруулалтын газар /хуучин нэрээр/ болон 
"Багануур Пауэр" ХХК хооронд 2015 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр 
байгуулсан концессын гэрээний хүрээнд байгуулагдсан "Эрчим хүч 
худалдах, худалдан авах гэрээ"-нд зохих журмын дагуу нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан. "Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ"-нд зохих журмын дагуу 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар ажлын хэсэг ажиллаж байна.   
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3. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан 
гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон 
төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион 
байгуулан хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүү, Үндэсний хөгжлийн 
газрын дарга Б.Баярсайхан нарт 
даалгасугай. 

Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
болон төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж, хяналт тавьж 
ажиллаж байна. Багануурын ЦС төслийн концессын 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 повер” ХХК нь БНХАУ-аас 400 ажилтан зохих 
зөвшөөрлийн дагуу оруулан ирж станцын яндангийн суурь, ажилчдын түр 
байрыг бариад байна. 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 энэхүү төслийн ажил түр зогсоод байна. 
Төслийн ажлыг цаашид үргэлжлүүлэх эсэх талаар ҮАБЗ-д танилцуулахаар 
бэлтгэж байна. 
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2017.05.12.           
Хог хаягдлын тухай 

/Шинэчилсэн 
найруулга/           

 МУ-ын хууль 

8.8.2. Хог хаягдлын талаар эрчим хүчний 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага, эрчим хүчний зохицуулах 
хороо дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
8.8.2. Хог хаягдлыг сэргээн ашиглах үйл 
ажиллагаанаас гарган авсан эрчим хүчний 
үнийн тооцоог хянах, тарифыг батлах. 

Хог хаягдлыг дахин боловсруулж эрчим хүч үйлдвэрлэх төслийн судалгааг 
хийж, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж буй компаниуд байгаа 
боловч төслийг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан компани өнөөдрийн 
байдлаар байхгүй байна. Иймээс хог хаягдал дахин боловсруулж эрчим хүч 
үйлдвэрлэх талаар тарифын санал ирээгүй, хянах, батлах тохиолдол 
гараагүй байгаа болно. Тарифын санал ирсэн тохиолдолд хянаж үзэх болно. 
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2017_136          
Эрчим хүчний зарим 

үйлдвэрийн 
найдвартай 

ажиллагааг хангах 
арга хэмжээний 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

1. Эрчим хүчний зарим үйлдвэрийн 
найдвартай ажиллагаа болон 2017-2018 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах 
зорилгоор хавсралтад заасан төсөл, арга 
хэмжээг түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нөхцөлтэйгээр 
хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгож, 2017 оны 
эхний хагас жилд багтаан гэрээ байгуулан 
ажлыг нь эхлүүлэх арга хэмжээ авахыг 
Эрчим хүчний сайд П.Ганхүүд даалгасугай. 

Уг тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017.06.02-ны өдөр Эрчим хүчний 
сайдын 76 дугаар тушаал гарсан. Тушаалд тогтоолд дурдсан төсөл, арга 
хэмжээг түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
нөхцөлтэйгээр хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг холбогдох хуулийн хүрээнд сонгон 
шалгаруулахыг “Эрднэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК, “Дархан 
дулааны сүлжээ” ТӨХК, “Дулаан шарын гол” ТӨХК-уудын гүйцэтгэх захирал 
нарт тус тус үүрэг болгосон. Үүний дагуу гүйцэтгэгчийг холбогдох хуулийн 
хүрээнд сонгон шалгаруулж, гэрээг байгуулж, ажлыг эхлүүлсэн. “Дулаан-
Шарын гол” ТӨХК-ийн дулааны станцаас дулаан хуваарилах төв хүртэлх 
гадна дулааны 2.2 км төв шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил дуусч улсын 
комиссоор хүлээж авсан. “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн шинэ, хуучин 
Дарханыг холбосон 2.6 км дулааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 
50 хувийн гүйцэтгэлтэй, “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн 
үнсэн сангийн үнсийг зөөж хоослох, даланг өндөрлөх ажил 75 хувийн 
гүйцэтгэлтэй байна.  
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2017_142          
Үндэсний хөтөлбөр 

батлах тухай 
/Хөгжлийн зам/ 
ЗГ-ын тогтоол 

3. Хөтөлбөрийн зорилт, үйл ажиллагааг 
эрхэлсэн салбартаа хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгийг жил бүр эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын 
төсөвт тусгаж, гадаад улс, олон улсын 
байгууллагын зээл, тусламжид хамруулан 
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 
шийдвэрлэх замаар санхүүжүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллахыг Сангийн сайд 
Б.Чойжилсүрэн, Засгийн газрын гишүүдэд 
үүрэг болгосугай. 

Хөгжлийн зам хөтөлбөрт тусгагдсан эрчим хүчний хангамж хүртээмжтэй 
холбогдолтой асуудлууд нь Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах 
бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрөөр дамжин 
хэрэгжинэ. Хөтөлбөрийн зорилт, үйл ажиллагааг эрчим хүчний салбарт 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүр эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусгаж, гадаад улс, олон улсын 
байгууллагын зээл, тусламжид хамруулан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
хүрээнд шийдвэрлэх замаар санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 
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2017_133         
Төрийн өмчит 

компани байгуулах 
тухай                      

ЗГ-ын тогтоол 

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан 
төрийн өмчит компанийг зохих журмын дагуу 
үүсгэн байгуулж, бүтэц, зохион байгуулалт, 
дүрмийг боловсруулж батлуулахыг Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүү, Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газар (Ц.Ням-
Осор)-т даалгасугай. /Ховд дулааны станц/ 

“Ховд дулааны станц” ТӨХК-ийг зохих журмын дагуу үүсгэн байгуулж, бүтэц, 
зохион байгуулалт, дүрмийг боловсруулж батлуулсан. 
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2017_18     
2017.04.26-ны өдөр 

28 дугаар 
тэмдэглэл   

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XIV. Засгийн газрын үйл ажиллагааг олон 
нийтэд сурталчлах “Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг”-ийг 2017.05.01-06.20-ны өдрийг 
хүртэлх хугацаанд Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газраас баталсан хуваарийн дагуу 
зохион байгуулж, яамныхаа үйл ажиллагаа, 
Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, 
арга хэмжээний талаар олон нийтэд 
мэдээлэл өгөхийг Засгийг газрын гишүүдэд 
даалгав. 

Эрчим хүчний салбарын бодлого, Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн 
хөтөлбөр, Эрчим хүчний яамнаас хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээг ард 
иргэдэд сурталчлах, эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, 
нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шинэ 
дэвшилтэт технологийг танилцуулах, цахилгаан, дулааны эрчим хүч 
хэрэглэгчид болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагад мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх, нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор Эрчим хүчний 
яамны нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2017.06.12-13-ны өдрүүдэд Сүхбаатарын 
талбай дээр амжилттай зохион байгуулсан. 
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2017_17     
2017.04.19-ний өдөр 

17 дугаар 
тэмдэглэл   

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XVIII.2 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч нарын 
2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авсан тухай тайлан, үнэлгээний дүнгийн 
талаар Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн 
Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. 
Үүнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч нарт үүрэг болгов. -2016 онд 
худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
үнэлгээгээр илэрсэн зөрчил, дутагдалд 
үнэлгээ хийж, зөрчлийг давтан гаргахгүй 
байх, 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагааны тайлангийн 
үнэлгээнд хангалттай болон түүнээс дээш 
үнэлгээ авахаар ажиллах; Цахим худалдан 
авах ажиллагааны нэгдсэн сиситемийг 
нэвтрүүлэн худалдан авах ажиллагааг 100 
хувь цахимаар хийх зорилгоор 2017 оны бүх 
тендер шалгаруулалтыг цахимаар зарлаж, 
тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр цахим 
системд оруулж байх; Монгол Улсын 2017 
оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан 
урсгал зардал болон хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааны тендерийн урилгыг 2017.05.01-
ний өдрийн дотор зарлаж дуусгах, 6 дугаар 
сард багтаан тендер шалгаруулалтыг 
дүгнэж, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулан ажлыг 
нь эхлүүлж 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 
хойш гэрээ байгуулахгүй байх; өөрийн 
төсвийн багцад хамаарах захиалагч 

2016 онд худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээгээр илэрсэн зөрчил, 
дутагдалд үнэлгээ хийж, зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад анхаарч 
ажиллалаа. 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны 
тайлангийн үнэлгээнд хангалттай гэсэн үнэлгээ авч ажилласан. Монгол 
Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан урсгал зардал болон 
хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 
тендерийн урилгыг 2017.05.01-ний өдрийн дотор зарлаж, 6 дугаар сард 
багтаан тендер шалгаруулалтыг дүгнэж, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулан 
ажлыг нь эхлүүлсэн. Төсвийн багцад хамаарах захиалагч байгууллагуудын 
худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тайланд 
нэгтгэн тусгаж, гарсан зөрчлийг тухай бүр арилгуулах арга хэмжээ авч 
ажиллав. Тендерт орох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулах 
аж ахуйн нэгжийн талаарх саналаа тухай бүр Сангийн яаманд хүргүүлж 
ажиллалаа. 
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байгууллагуудын худалдан авах 
ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр 
дүнг тайланд нэгтгэн тусгаж, гарсан 
зөрчлийг тухай бүр арилгуулах арга хэмжээ 
авах; -тендер орох эрхээ хязгаарлуулсан 
этгээдийн бүртгэлд хамруулах аж ахуйн 
нэгжийн талаарх саналаа тухай бүр Сангийн 
яаманд хүргүүлж байх; -худалдан авах 
ажиллагааны тайлангийн үнэлгээгээр 
хангалтгүй болон муу үнэлэгдсэн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нар холбогдох албан 
тушаалтнуудад хариуцлага тооцон Сангийн 
яаманд мэдэгдэж байх. 

100 

2017_111         
Журам батлах 

тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан 
журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
мэргэжил, арга зүйн заавар, аргачлалаар 
хангаж ажиллахыг Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн газрын дарга 
Б.Чинбатад, журмыг эрхлэх ажлынхаа 
хүрээнд үе шаттайгаар нэвтрүүлэн үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Засгийн 
газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай. 

Эрчим хүчний яам нь цахим оффисын системийг үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлэхээр 2018.02.02-ны өдөр Эйбл Софт ХХК-тай гэрээ байгуулж Able 
cloud онлайн системийг авч ашиглаж байна. Тус системийг нэвтрүүлснээр 
цахим хэлбэрээр албан бичгүүдийг хүлээн авч байгаа бөгөөд Эйбл систем 
нэвтэрсэн төрийн 40 гаруй байгууллага, эрчим хүчний салбарын 6 
байгууллагатай цаг хугацаа алдалгүй цахим хэлбэрээр бичиг солилцох 
боломжийг бүрдүүлээд байна. 2018 оны 3, 4 дүгээр улиралд багтаан цахим 
гарын үсгийг яамны бүх албан хаагчдад авч ашиглуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. 
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2017_16     
2017.04.12-ны өдөр 

16 дугаар 
тэмдэглэл   

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

X.2 Төрийн өмчит компани байгуулж 
байгаатай холбогдуулан “Эгийн голын усан 
цахилгаан станцын төсөл”-ийн нэгжийг зохих 
журмын дагуу татан буулгахыг Эрчим хүчний 
сайд П.Ганхүүд даалгав. 

Эрчим хүчний сайдын 2017.05.04-ний өдрийн 63 дугаар тушаалаар Эгийн 
голын усан цахилгаан станцын төслийн нэгжийг татан буулгаж ажлыг 
хүлээлцүүлсэн. 
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2017_15     
2017.04.04-ний өдөр 

15 дугаар 
тэмдэглэл   

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

VI.1 Эрчим хүчний салбарын 2016-2017 оны 
өвлийн их ачааллыг давсан дүн болон 
салбарын компаниудын гүйцэтгэх 
захиралтай байгуулсан гэрээ, түүний 
биелэлтийг дүгнэж байгаа үнэлгээний 
талаар Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү Засгийн 
газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 
холбогдуулан эрчим хүчний салбарын 
харьяа үйлдвэр, компаниуд нь 2016-2017 
оны өвлийн их ачааллыг амжилттай давсныг 
тэмдэглээд 2017-2018 оны өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлыг хангах талаар холбогдох арга 

Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 16 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын 
хэсэг 2017-2018 оны өвлийн их ачааллыг хүндрэлгүй давах, үйлдвэр 
компаниудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд хийж 
дуусгуулах, ажлын явцад хяналт тавих, шаардлагатай тохиолдолд гарсан 
хүндрэлийг шуурхай зохицуулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах үүргийг 
биелүүлэн ажилласан. Эрчим хүчний салбарын 2017-2018 оны өвлийн горим 
ажиллагааг 2017.09.07-ны өдрийн Ерөнхий инженерүүдийн өргөтгөсөн 
хурлаар хэлэлцэн баталж, 2017.09.15-ны өдрөөс  2018.05.15-ны өдөр хүртэл 
их ачааллын горимыг мөрдөж ажилласан бөгөөд өвлийн оргил ачааллын 
үед салбарын үйлдвэр компаниуд өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг ханган 
ажиллах тухай Эрчим хүчний сайдын 2017.11.09-ний өдрийн 15 дугаар 
тушаалыг салбарын үйлдвэр компаниудад хүргүүлж, биелэлтийг хангах 
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хэмжээ авахыг Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүүд даалгав. 

хүрээнд үндсэн болон туслах тоноглолуудын найдвартай ажиллагаа, өвлийн 
их ачааллын батлагдсан горимоор ажиллах, ажиллагсдын сахилга 
хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр үзлэг, шалгалт хийж, бэлэн байдалд 
хяналт тавьж ажиллалаа. 
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2017_103   
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгох 
тухай                      

ЗГ-ын тогтоол 

2. “Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлт” 
төсөлд зарцуулах 31,798,194.00 (гучин нэгэн 
сая долоон зуун ерэн найман мянга нэг зуун 
ерэн дөрвөн) ам.доллартай тэнцэх төгрөгийг 
концессын гэрээнд заасан хөрөнгө 
оруулалтын эргэн төлөх хуваарийн дагуу 
тухайн жилийн улсын төсөвт тусгаж байхыг 
Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, Эрчим хүчний 
сайд П. Ганхүү нарт үүрэг болгосугай. 

Концесст шалгарсан “Алтай трест” ХХК-тай гэрээний хэлэлцээр хийж, гэрээ 
байгуулсан. Төсөлд зарцуулах 31.7 сая ам доллартай тэнцэх төгрөгийг эргэн 
төлөгдөх хуваарийн дагуу дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд 
тусгаж, 2017.08.15-ны өдрийн дотор Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу барилга угсралтын ажил 2018 онд 
дуусна. 2017 онд төлөвлөгдсөн ажил хийгдсэн. 
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2017_105   
Улаанбаатар хотын 
Олон улсын нисэх 

онгоцны шинэ 
буудлын талаар 
авах зарим арга 

хэмжээний тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

6. Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх 
онгоцны шинэ буудлыг цахилгааны нэмэлт 
эх үүсвэрээр хангах эрчим хүчний дэд станц 
барьж, шугам сүлжээнд холбох зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүүд даалгасугай. 

“Их тойрог” 220, 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 
станцын барилга угсралтын ажлын 220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станц 
Нийслэлийн захирагчийн захиалгаар баригдаж байгаа бөгөөд санхүүгийн 
асуудал одоог хүртэл шийдвэрлэгдээгүй, маргаантай байгаагаас Хөшигтийн 
хөндийн Олон улсын нисэх онгоцны буудлын цахилгаан хангамж үндсэн 
тэжээлээр холбогдох бололцоогүй байна. Ашиглагч “ЦДҮС” ТӨХК, гүйцэтгэгч 
“Алтай трест” ХХК-иуд хамтран, 110 кВ-ын Баянгол-Сонгино 2 хэлхээт ЦДАШ 
220/110/35 кВ-ын Сонгино дэд станцын баригдсан байгаа 110 кВ-ын ил 
хуваарилах байгууламжийн тойруу систем шинийг ашиглан онгоцны 
буудлын үндсэн цахилгаан хангамж болох 110 кВ-ын Хөшигт А,Б ЦДАШ-д 
хүчдэл өгч ашиглалтад оруулсан. Сонгино-Баянгол ЦДАШ-ын 220 кВ-ын 203, 
4 дүгээр агаарын шугамтай огтлолцож буй хэсгийг таслалт авч хийж 
гүйцэтгэсэн.     

100 
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2017_14     
2017.03.29-ний өдөр 

14 дүгээр 
тэмдэглэл   

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XI.6 “Багануур-Улаанбаатарын өндөр 
хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станц барих төсөл”-ийн явц, 
цаашид авах арга хэмжээний талаар Монгол 
Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын дарга Ж.Мөнхбат Засгийн газрын 
гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан 
“Концессын төслүүдийн талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 
2016.08.17-ны өдрийн 37 дугаар тогтоолын 
21 дүгээр зүйлд заасан төсөлд агаарын 
шугам, дэд станц барих уг төсөл хамрах 
эсэх талаар дүгнэлт гаргахыг Эрчим хүчний 
сайд П.Ганхүүд, төслийн ач холбогдлыг 
тодорхойлсон дүгнэлтийг харгалзан 

Эрчим хүчний сайдын 2017.04.10-ны 56 дугаар тушаалаар “Концессын 
төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 
2016.08.17-ны өдрийн 37 дугаар тогтоолын 21 дүгээр зүйлд заасан төсөлд 
агаарын шугам, дэд станц барих төсөл арга хэмжээний ач холбогдлыг 
тодорхойлсон дүгнэлт гаргахаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан. 
Концессын тухай хуульд 2017.04.14-ний өдөр орсон өөрчлөлттэй 
холбоотойгоор “Барих-шилжүүлэх” концессын жагсаалтыг шинэчлэн 
2017.08.04-ний өдөр а/2354 Сайдын албан тоотыг Үндэсний хөгжлийн газарт 
хүргүүлсэн.  
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концессын гэрээний нөхцөлийн талаар 
сонирхсон этгээдтэй хэлэлцээ хийж, дүнг 
зохих журмын дагуу Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Үндэсний 
хөгжлийн газар (Б.Баярсайхан)-т тус тус 
даалгав. 
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2017_98      
Хөтөлбөр батлах 

тухай 
/Агаар, орчны 

бохирдлыг 
бууруулах үндэсний 

хөтөлбөр/                      
ЗГ-ын тогтоол 

/2017-03-20/ 

3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улсын 
хэмжээнд удирдан зохион байгуулж, 
уялдуулан зохицуулж, хэрэгжилтэд нь 
хяналт тавьж ажиллахыг “Орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хороо”-нд, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж ажиллахыг Засгийн газрын 
гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 
тус тус үүрэг болгосугай. 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгын хүрээнд 
2017.11.01-ний өдрөөс гэр хорооллын айл өрх хэрэглэгчдэд шөнийн 
тарифын хөнгөлөлт тооцох ажлыг Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний 
тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2017 
оны 203, 204 дүгээр тогтоолыг баримталж хэрэгжүүлсэн. Энэхүү журам, 
тогтоолд заасны дагуу нийслэлийн гэр хорооллын бүсэд орших хоѐр тарифт 
тоолууртай өрхийн 21.00-06.00 цагийн хооронд хэрэглэсэн цахилгааны 
тарифыг 100 хувь хөнгөлөх, 100 хувийн хөнгөлөлт тооцох нэг сарын 
хэрэглээний дээд хязгаар 220 В-ын хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгч 700 
кВт.цаг,  380 В-ын хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгч 1500 кВт.цаг байх, үүнээс 
илүү гарсан хэрэглээг 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр тооцохоор болсон. Мөн 
21 аймгийн төв болон 10 мянгаас дээш хүн амтай сум, суурин газрын гэр 
хорооллын бүс дэх хоѐр тарифт тоолууртай өрхийн 21.00-06.00 цагийн 
хооронд хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 50 хувиар хөнгөлөхөөр болж хөдөө 
орон нутгийн хэрэглэгчдийн хувьд хөнгөлөлт тооцох цагуудад хэрэглээний 
хязгаар заагаагүй. ЭХЗХ-ны 203, 204-р тогтоолуудын дагуу 2017.11.01-
2018.03.31-ний өдрийн байдлаар 2 тарифт 563830 тоолуураар 110.4 сая 
кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнд 9,6 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт 
үзүүлсэн. 
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4. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг жил бүр Монгол Улсын эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгаж, 
шаардагдах хөрөнгийг улсын болон орон 
нутгийн төсөв, гадаад улс, олон улсын 
байгууллагын зээл, тусламжид хамруулан 
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 
шийдвэрлэх замаар санхүүжүүлж ажиллахыг 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 
Д.Оюунхорол, Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, 
Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүр Монгол Улсын 
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгаж, шаардагдах 
хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсөв, гадаад улс, олон улсын 
байгууллагын зээл, тусламжид хамруулан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
хүрээнд шийдвэрлэх замаар санхүүжүүлж ажиллаж байна. Гэр хорооллын 
айл өрхийн шөнийн эрчим хүчний үнэ тарифыг тэглэсэнтэй холбогдуулан 
шаардлагатай тооцоо судалгааг тухай бүр хийж байх байнгын ажиллагаатай 
ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2017.01.03-ны өдрийн тушаалаар 
байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг УИХ-ын холбогдох байнгын хороод, 
ҮАБЗ, МУ-ын Ерөнхий сайд, ЗГХЭГ, Эрчим хүчний сайдын зөвлөлд өөрсдийн 
судалгааны үр дүнг танилцуулж, шаардлагатай танилцуулга, мэдээллээр 
хангаж ажилласан.  

100 
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2017_13     
2017.03.20-ны өдөр 

13 дугаар 

XVI.1 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
биелэлтийг хэлэлцээд УИХ-д өргөн 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
батлагдсаны дараа үндсэн чиглэлд тусгагдсан Эрчим хүчний яамны 
хариуцах арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг яам жил бүр баталж 
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тэмдэглэл   
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

мэдүүлэхээр тогтов. 2. Монгол Улсын эдийн 
засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн биелэлттэй холбогдуулан дараах 
арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын 
гишүүдэд үүрэг болгов: 2.1. үндсэн чиглэлд 
тусгасан зорилт, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг 
улсын төсөвт бүрэн тусгаж хүрэх түвшинг 
бодитой тогтоох; 2.2. жил бүрийн эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан өөрийн хариуцан хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг 
гарган хэрэгжилтийг оны эхнээс жигд хангаж 
ажиллах. 

ирсэн. Засгийн газрын 2017.01.25-ны өдрийн 29 дүгээр тогтоолоор үндсэн 
чиглэлд тусгагдсан яам бүрийн хариуцах арга хэмжээний нарийвчилсан 
төлөвлөгөөг нэгтгэн “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг”-г 
нэгдсэн байдлаар баталсан. Төлөвлөгөөнд ЭХЯ-ны хариуцах зорилт, арга 
хэмжээ нарийвчлан тусгагдсан тул яам давхцуулан төлөвлөгөө гаргалгүй ЗГ-
ын тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.  

109 

2017_89           
Журам шинэчлэн 

батлах тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

2. Энэхүү журмыг үндэслэн эрхэлсэн 
салбар, орон нутгийн онцлогт нийцсэн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал 
боловсруулан баталж мөрдүүлэхийг Засгийн 
газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн 
дарга болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
нарт үүрэг болгосугай. 

”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэн 
эрхэлсэн салбарынхаа онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
аргачлалын төслийг боловсруулсан. Аргачлалын төсөлд салбарын үйлдвэр, 
компаниудаас санал авч нэгтгэж байна.   

70 

110 

2017_47           
Төрөөс мэдээлэл, 

харилцаа холбооны 
хөгжлийн талаар 

баримтлах бодлого 
батлах тухай                      

ЗГ-ын тогтоол 

2. “Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны 
хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”-ыг 
улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг зохих журмын дагуу 
батлуулан хэрэгжүүлж, биелэлтэд нь хяналт 
тавьж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 
Ж.Мөнхбат, Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, 
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 
газрын дарга Б.Чинбат нарт, хэрэгжилтийг 
эрхэлсэн салбар, харьяа нутаг 
дэвсгэрийнхээ хэмжээнд зохион байгуулж 
ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус 
даалгасугай. 

Эрчим хүчний яамнаас олгогддог барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн 
материалуудыг цахим хэлбэрээр хүлээн авах онлайн системийг 
нэврүүлэхээр туршилт хийн ажиллаж байна. Тусгай зөвшөөрлийн онлайн 
системийг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд Төрийн мэдээлэл 
солилцооны системтэй холбох 01/141 тоот гэрээг Үндэсний дата төвтэй 
2018.05.02-ны өдөр байгуулан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн сан, 
нийгмийн даатгалын сан, татварын мэдээллийн сангуудаас мэдээлэл авах 
серверүүдийг авч тус системтэй холбон ашиглаж байна. Мөн тус системийг 
суулгасан сервер компьютерыг Үндэсний дата төвтэй “Сервер, мэдээллийн 
технологийн тоног төхөөрөмжийг зориулалтын өрөөнд байршуулах 
үйлчилгээний гэрээ”-г байгуулан тус төвийн серверийн өрөөнд шилжүүлэн 
байршуулах ажлыг зохион байгуулсан. 

100 
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2017_06     
2017.02.04-ний өдөр 
6 дугаар тэмдэглэл   
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

XII.4 Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад 
зохион байгуулагдах “Дэлхийн ЭКСПО-
Астана 2017” үзэсгэлэнд Монгол Улс 
оролцох талаар Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүү Засгийн газрын гишүүдэд 

Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Астана хотноо 2017 онд зохион 
байгуулагдах “ЭКСПО-2017” үзэсгэлэнд оролцоход шаардагдах 681,545,056 
(зургаан зуун наян нэгэн сая таван зуун дөчин таван мянга тавин зургаан) 
төгрөгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргах боломжгүй тул Монгол Улсын 
худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимтай зөвшилцөн оролцох боломжгүй тухай 
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танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан “Дэлхийн 
ЭКСПО-Астана 2017”-д Монгол Улс 
оролцохтой холбогдон шаардагдах 
681,545,056 төгрөгийг Засгийн газрын нөөц 
сангаас гаргах боломжгүй тул уг үзэсгэлэнд 
оролцох эсэх асуудлыг Монголын үндэсний 
худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимтай 
хамтран нэг мөр шийдвэрлэж, холбогдох 
байгууллагад нь ойрын хугацаанд 
мэдэгдэхийг Эрчим хүчний сайд П.Ганхүүд 
даалгав. 

үзэсгэлэнгийн Ерөнхий комиссар Жошыбаев Рапиль Сейтхановичид 2017 
оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр захидал илгээж мэдэгдсэн. 

112 

2017_42     
2017.02.01-ний өдөр            
УИХ-ын тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангах 
тухай  

ЗГ-ын тогтоол 

4. “Төсөл санхүүжүүлэх тухай” Засгийн 
газрын 2013 оны 80 дугаар тогтоол, 
“Тавантолгойн цахилгаан станцын төслийг 
эрчимжүүлэх тухай” Засгийн газрын 2013 
оны 261 дүгээр тогтоол, “Усан цахилгаан 
станц барих тухай” Засгийн газрын 2013 оны 
375 дугаар тогтоолын хүрээнд 
“Тавантолгойн нүүрсний орд газрыг 
түшиглэн барих 450 МВт хүчин чадалтай 
цахилгаан станцын төсөл”, “Эгийн голын 220 
МВт хүчин чадалтай усан цахилгаан станцыг 
барих төсөл”-д олгосон санхүүжилтийн 
үлдэгдлийг Засгийн газрын 2013 оны 261 
дүгээр тогтоолд заасан нөхцөлөөр Хөгжлийн 
банкнаас үргэлжлүүлэн үндсэн зээл, 
зээлийн хүүгийн эргэн төлөлтийн хуваарьт 
өөрчлөлт оруулж, холбогдох гэрээг Эрчим 
хүчний яам, Хөгжлийн банкны хооронд 
шинэчлэн байгуулахыг Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүү, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл (Б.Даажамба)-д тус тус 
даалгасугай. 

Засгийн газрын 42 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Хөгжлийн банк, Эрчим 
хүчний яамны хооронд санхүүжилтийн гэрээ байгуулан уг төсөлд 
үргэлжлүүлэн санхүүжилт олгоход төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бие даасан 
хуулийн этгээд болгон төслийн бэлтгэл ажлыг хангах, барилга угсралтын 
ажлын гүйцэтгэлийг хянах, ашиглалтыг бүрэн хариуцах тусгай зориулалтын 
төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байх нь зүйтэй гэж 
шийдвэрлэсний дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2017.04.12-ны өдрийн 
117 дугаар тогтоолоор төвийн эрчим хүчний системийн диспетчерийн горим, 
тохиргоог хангах зорилгоор хэрэгжүүлэх “Эгийн голын усан цахилгаан станц 
төсөл”-ийн нэгжийг “Эгийн голын усан цахилгаан станц” төрийн өмчит 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөн байгуулсан. Энэ 
тогтоолын дагуу “Төсөл санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай” 
гэрээг байгуулж нийт 2,5 сая ам.долларын санхүүжилтийг Хөгжлийн 
банкнаас зээл хэлбэрээр авч компани үйл ажиллагаагаа явуулж байна. ЭХЯ-
ны ТНБД-ын 2017 оны 65 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Эрчим хүчний 
яам, Сангийн яам, Хөгжлийн банкны төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг 
Тавантолгойн цахилгаан станцын Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 
санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ЭХЯ, Хөгжлийн банкны 
хооронд хийгдэх гэрээний төслийг боловсруулах, өмнө байгуулсан “Төсөл 
санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай” гэрээг дүгнэх ажлуудыг 
хийсэн. Ажлын хэсгээс МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 42 дугаар тогтоолд 
өөрчлөлт оруулж, Тавантолгойн цахилгаан станцын төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгжийн 2014.01.30-ны өдөр байгуулсан 3-ДЦ-Б 2014-09 дугаартай “Төсөл 
санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай гэрээ”-ний дагуу 
үргэлжлүүлэн Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх саналыг Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн. Сангийн яамнаас уг асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд 
оруулах саналтай байгаа тухайгаа албан бичгээр мэдэгдсэн. 
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113 

2017_05     
2017.02.01-ний өдөр 
5 дугаар тэмдэглэл   
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

VI.2 Монгол Улсын Засгийн Газар, Бүгд 
Найрамдах Австри Улсын Засгийн Газар 
хооронд 2016.06.10-ны өдөр байгуулсан 40 
сая еврогийн Санхүүгийн хамтын 
ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд дараах 
төслүүдийг санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв: 
1.1 “Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн 
эмнэлэг”-7 сая евро; 1.2 “Дэд бүтцийн 
хөгжил”-Сонгинохайрхан дүүрэг-7 сая евро; 
1.3 “Тайшир-Алтай ус хангамж”-14 сая евро, 
1.4 “Дэд бүтцийн хөгжил”-Баянзүрх дүүрэг, 
Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймаг-5 сая евро; 1.5 
“Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төвийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх”-7 сая 
евро, Төслүүдийг хэрэгжүүлэх талаар 
Австрийн талтай тохиролцож, холбогдох 
гэрээ, хэлэлцээрийг байгуулах арга хэмжээ 
авахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд, 
төслийг цаг хугацаанд нь үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг 
холбогдох сайд нарт тус тус даалгав. 

Уг тогтоолоор баталсан төслүүдэд Эрчим хүчний яам хариуцан хэрэгжүүлэх 
төсөл байхгүй болно.  

- 

114 2017_27         
Засгийн газрын 
комисс, хороо, 

үндэсний зөвлөл, 
ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүний 

тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

3. Засгийн газрын гишүүний эрхлэх ажлын 
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах энэ 
тогтоолын 20 дугаар хавсралтаар баталсан 
орон тооны бус комисс, хороо, зөвлөл, 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг холбогдох 
Засгийн газрын гишүүнтэй зөвшилцөн, 
Засгийн газрын агентлагийн даргатай 
тохиролцсоны үндсэн дээр шинэчлэн 
баталж ажиллуулахыг холбогдох Засгийн 
газрын гишүүдэд даалгасугай. 

Эрчим хүчний сайдын эрхлэх ажлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах орон 
тооны бус комисс, хороо, зөвлөл, ажлын хэсэг  байгуулагдаагүй болно. 

- 
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4. Хууль тогтоомжид заасан байнгын үйл 
ажиллагаатай, орон тооны бус Засгийн 
газрын комисс, хороо, зөвлөл, ажлын хэсэг 
байгуулахдаа энэ тогтоолд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэж 
байхыг Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг 
болгосугай. 

Хууль тогтоомжид заасан байнгын үйл ажиллагаатай, орон тооны бус 
Засгийн газрын комисс, хороо, зөвлөл, ажлын хэсэг байгуулаагүй. 

- 
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2017_6              
Аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх талаар 
авах зарим арга 

хэмжээний тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

4. Олон улсын гэрээ, конвенцид заасан 
болон олон улсын байгууллагаас тогтмол 
зохион байгуулдаг хурал, зөвлөгөөн, арга 
хэмжээнээс бусад яам, Засгийн газрын 
агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагаас 
зохион байгуулах олон улсын хурал, 
зөвлөгөөнийг жил бүрийн 9 дүгээр сараас 
дараа оны 6 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 
зохион байгуулж байхыг Засгийн газрын 
гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, 
Засгийн газрын агентлаг, төрийн 
байгууллагын дарга нарт тус тус үүрэг 
болгосугай. 

Олон улсын гэрээ, конвенцид заасан болон олон улсын байгууллагаас 
тогтмол зохион байгуулдаг хурал, зөвлөлгөөн, арга хэмжээнээс бусад олон 
улсын хурал, зөвлөгөөнийг жил бүрийн 9 дүгээр сараас дараа оны 6 дугаар 
сар хүртэлх хугацаанд зохион байгуулж байх талаар салбарын харьяа 
байгууллага, ТӨХК-уудад чиглэл өгч ажиллаж байна. Үүний дагуу “Ази 
номхон далайн бүсийн сэргээгдэх Эрчим хүчний 8-р форум”-ыг 2018 оны 08 
дугаар сарын 22-24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар 
ажиллаж байна. 

100 
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2017_01     
2017.01.04-ний өдөр 
1 дүгээр тэмдэглэл   
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

VII.3 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 
гаргасан хуваарийн дагуу Засгийн газрын 
шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар болон 
өөрийн эрхлэх ажлын хүрээнд хийж 
гүйцэтгэх ажлыг 14 хоног, сар, улирал бүр 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд 
тогтмол мэдээлэх арга хэмжээ авч 
ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд 
даалгав. 

Эрчим хүчний яамны албан ѐсны energy.gov.mn цахим хуудсанд яамнаас 
гаргаж буй дүрэм журам, тушаалын биелэлт, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэр, салбарын цаг үеийн мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай 
мэдээлж байна. Засгийн газраас гаргасан тогтоол шийдвэрийн дагуу 6, 
Эрчим хүчний яамнаас гаргасан тогтоол шийдвэр, биелэлтийн хүрээнд 8, 
сургалт, уулзалт, хэлэлцүүлэг, семинар, форумын 13 үйл явдлын 
мэдээллийг оруулсан. Мөн яам болон салбарын үйл ажиллагааг 
сурталчилсан мэдээллийг цахим хуудас, сонин, телевизүүдээр цацаж 
“Сэргээгдэх эрчим хүчний өнөөгийн байдал”, “Эрчим хүчний хэмнэлт”, 
“Агаарын бохирдлыг бууруулах боломж” зэрэг нэвтрүүлэг бэлтгэж олон 
нийтэд хүргэв. 
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2017_01 
Монгол Улсын 
Засгийн газарт 

чиглэл өгөх тухай 
УИХ-ын байнгын 

хорооны тогтоол 

12. Нүүрсний боловсруулалтыг сайжруулах, 
түүхий нүүрсний хэрэглээг зогсоох, хийн 
хэрэглээг нэвтрүүлж, сайжруулсан түлшний 
үйлдвэр байгуулах 

Засгийн газрын 2018.04.25-ны өдрийн 18 дугаар тэмдэглэлийн дагуу 
Ухаахудагийн нүүрсний уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн угаасан нүүрсний 
завсрын бүтээгдэхүүн /мидлинг/-ийг ашиглан сайжруулсан шахмал түлш 
үйлдвэрлэх чиг үүрэг бүхий "Таван толгой түлш" ХХК-ийг “Эрдэнэс Монгол” 
ХХК-ийн охин компанийн хэлбэрээр байгуулсан. “Таван толгой түлш” ХХК-
ийн үйл ажиллагааны хүрээнд “ДЦС-2” ТӨХК-ийг түшиглэн байгуулсан 
сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг ажиллуулах, шинээр байгуулах 
шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн даалгавар, техник, эдийн засгийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж тогтоох олон улсын үйлдвэрлэлд 
нэвтэрсэн техник, технологийн судалгаа хийх зэрэг ажлуудыг хийж байна. 
Метан хийн хангамж, хэрэглээг бий болгохын тулд шаардлагатай стандарт, 
норм, дүрмийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Үүнд: 
Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2017.04.06-ны өдрийн хурлаар Эрчим 
хүчний яамнаас боловсруулсан “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 
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баталсан. 
Эрчим хүчний сайдын 2017.02.06-ны 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 хийж байна. 

119 

4. Хүйтний улиралд гэр хорооллын айл 
өрхийн шөнийн цахилгааны үнэ тарифыг 100 
хувь хөнгөлөх, шугам сүлжээний аюулгүй, 
найдвартай байдлыг хангах 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгын хүрээнд 
Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу Эрчим хүчний 
зохицуулах хороо 2016.12.28-ны өдөр хуралдаж, нийслэлийн гэр хорооллын 
хоѐр тарифт тоолууртай айл өрхийн шөнийн тарифыг тэглэх тогтоол 
гаргасан. Улаанбаатар хотод цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон, гэрээ 
байгуулсан нийт 147353 гэр хорооллын хэрэглэгч байсны 75 хувь буюу 
110895 хэрэглэгч 2 тарифт тоолууртай бөгөөд 2017.01.01-ний өдрөөс эхлэн 
эдгээр айл өрхийн шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрийг 100 хувь 
хөнгөлсөн. 2017.11.01-ний өдрөөс гэр хорооллын айл өрх хэрэглэгчдэд 
шөнийн тарифын хөнгөлөлт тооцох ажлыг Засгийн газрын 2017 оны 199 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим 
хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”, Эрчим хүчний зохицуулах 
хорооны 2017 оны 203, 204 дүгээр тогтоолыг баримталж хэрэгжүүлж байна. 
Энэхүү журам, тогтоолд заасны дагуу нийслэлийн гэр хорооллын бүсэд 
орших хоѐр тарифт тоолууртай өрхийн 21.00-06.00 цагийн хооронд 
хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 100 хувь хөнгөлнө. Мөн 21 аймгийн төв 
болон 10 мянгаас дээш хүн амтай сум, суурин газрын гэр хорооллын бүс дэх 
хоѐр тарифт тоолууртай өрхийн 21.00-06.00 цагийн хооронд хэрэглэсэн 
цахилгааны тарифыг 50 хувиар хөнгөлөхөөр болсон. 2017.11.01-2018.03.31-
ний өдрийн байдлаар 2 тарифт 563830 тоолуураар 110.4 сая кВт.ц 
цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнд 9,6 тэрбум  төгрөгийн хөнгөлөлт 
үзүүлсэн. Хэрэглээний огцом өсөлтөөс үүсэх эрсдэлээс сэргийлэх, аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байна.  

100 
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5. Дулааны цахилгаан станц 5-ыг 
ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхайлж, 
нийслэлийн цахилгааны найдвартай, 
хүртээмжтэй байдлыг хангах, аймгийн 
төвүүдэд дулааны цахилгаан станц барих 
асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх 

Тавдугаар цахилгаан станцын шалгаруулалт явагдаж улмаар концессын 
гэрээгээр тус төслийг хэрэгжүүлэхээр шалгарсан “International Power Plc, 
Sojitz Corporation, Posco Energy, Newcom LLC” түншлэлийн байгуулсан 
Монгол Улсад бүртгэлтэй “Фифт Комбайнд Хийт Энд Пауэр Плант” ХХК-тай 
2014.06.20-ны өдөр гэрээ байгуулсан. ДЦС-5 төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 
1,5 тэрбум ам.доллар байх бөгөөд концессын гэрээний хугацаа 25 жил, 
барилгын ажлыг 4 жилийн хугацаанд гүйцэтгэх юм. 2015.07.29-нд 
“Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-г урьдчилсан 
байдлаар байгуулсан. Бусад гэрээг байгуулахад бэлэн болгосон. Эрчим 
хүчний эх үүсвэр барих тусгай зөвшөөрөл авах өргөдлийг 2016 оны 3 дугаар 
сард Эрчим хүчний зохицуулах хороонд өгсөн боловч Эрчим хүчний тухай 
хуулийн 21.2.5-д заасан “Эрчим хүчний хангамж, хэрэглээний тэнцэл” 
хангагдаагүй, зохицуулалтын бодлого чиглэлд нийцэхгүй байгаа тул тусгай 
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зөвшөөрөл олгогдоогүй. Төслийн ажлын явцын талаар Сайдын зөвлөлийн 
2018.01.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, цаашид хэрхэн 
үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, танилцуулга боловсруулж Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулахаар шийдвэрлэсэн. 
Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, 
Өвөрхангай, Хэнтий, Төв, Сүхбаатар аймгийн төвд баригдах дулааны станц, 
дулаан дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр 
хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 10 аймгийн төвд дулааны станц, 
дулааны шугам сүлжээ барих төслийн ТЭЗҮ-ийг БНСУ-ын “Экспорт импорт” 
банкны хөрөнгөөр боловсруулах Санамж бичиг Монгол Улсын СЯ, ЭХЯ-
БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банк хооронд 2017.07.20-нд байгуулсан. 2017 
оны Х сараас банкны Зөвлөх компани инженер-геологийн болон ТЭЗҮ-ийн 
судалгаа хийсэн. ЭХЯ-ны зүгээс Төслийн Байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх 
нөлөөллиийн судалгааг KEXIM банкны /EDCF сангийн/ хөрөнгөөр хийлгэх 
хүсэлтийг 2018.03.01-нд банкинд хүргүүлж, нааштай шийдвэрлүүлсэн. 
БНСУ-ын тал төслийг эхний ээлжинд 3 аймагт 2021-2022 онд хэрэгжүүлж 
дуусгах санал ирүүлснийг ЭХЯ-ны зүгээс 10 аймагт хэрэгжүүлж 2020 онд 
дуусгах саналыг тавьж хамтран ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 
төслийн ТЭЗҮ-ийг банкны техникийн туслалцаатайгаар БНСУ-ын “КDHE” 
компани боловсруулж байна. ТЭЗҮ-ийн дунд шатны тайланг энэ оны 3 
дугаар сард танилцуулсан, эцсийн тайланг хэлэлцүүлэхээр ирүүлээд байна.   
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Хоѐр. Тогтоолын биелэлтийн явцыг 2017 
оны намрын чуулганы хугацаанд багтаан 
Байнгын хорооны хуралдаанд 
танилцуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар 
/Ж.Эрдэнэбат/, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам /Д.Оюунхорол/, Эрчим 
хүчний яам /П.Ганхүү/, Барилга хот 
байгуулалтын яам /Г.Мөнхбаяр/, Эрүүл 
мэндийн яам /А.Цогцэцэг/, Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам /Д.Ганбат/, Боловсрол, соѐл, 
шинжлэх ухаан, спортын яам /Ж.Батсуурь/, 
Аймаг, Нийслэлийн Засаг Дарга /С.Батболд/-
д тус тус даалгасугай. 

УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны 
өдрийн хуралдаанд ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга З.Мэндсайхан, 
БТГ-ын дарга Д.Чимэддорж, БХЗГ-ын дарга Б.Насантогтох, БХЗГ-ын 
Цахилгааны хэлтсийн дарга С.Цэрэнжамц нар оролцож, тогтоолын 
хэрэгжилттэй хамаарах асуудлуудад хариулт өгч, ажлын явцыг 
танилцуулсан. Тус байнгын хорооноос хуралдааны тэмдэглэлээр чиглэл 
бүхий үүрэг даалгаврыг холбогдох яамд, газруудад өгөхөөр болсон. 

100 
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2016_193  
2016.12.21       

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 

талаар авах зарим 
арга хэмжээний 

тухай   
ЗГ-ын тогтоол 

6. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийг шинээр 
байгуулах, бүтцийн өөрчлөлт хийх, татан 
буулгах үйл ажиллагааг Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газарт мэдэгдэн 
хамтран зохион байгуулж, өмчийн бүртгэлд 
тусгуулж байхыг Засгийн газрын гишүүдэд 
даалгасугай. 

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийг шинээр байгуулах, бүтцийн өөрчлөлт хийх, 
татан буулгах үйл ажиллагааг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газарт мэдэгдэн хамтран зохион байгуулж, өмчийн бүртгэлд тусгуулж 
ажиллаж байна. 2017.04.12-ны өдрийн Засгийн газрын 117 дугаар 
тогтоолоор төрийн өмчит “Эгийн голын усан цахилгаан станц” ХХК-ийг 
байгуулсан. Тус компанийн дүрэм, гүйцэтгэх захирлыг Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газар баталж, томилсон болно. “Ховдын дулааны 
станц” ТӨХК-ийг зохих журмын дагуу үүсгэн байгуулж, дүрмийг ТӨБЗГ-ын 
2017.07.05-ны өдрийн 306 дугаар тогтоолоор, бүтэц, зохион байгуулалтыг 
ТУЗ-ийн 2017.09.14-ний өдрийн хурлаар тус тус батлав. 

100 
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2016_180           
Төсөл хэрэгжүүлэх 

тухай                      
ЗГ-ын тогтоол 

2. Хавсралтад заасан төслийг түлхүүр 
гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх нөхцөлтэйгээр хэрэгжүүлэх 
гүйцэтгэгчийг сонгож, 2017 оны эхний хагас 
жилд багтаан гэрээ байгуулан ажлыг нь 
эхлүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд 
Б.Чойжилсүрэн, Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүү, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 
Д.Ганбат нарт даалгасугай. 

ДЦС-3, Чойбалсангийн ДЦС-ын өргөтгөл, Багануур-Чойрын 220 кВ-ын өндөр 
хүчдэлийн ЦДАШ, Багануур дэд станцын төсөл, арга хэмжээнүүдийн хувьд 
ЭХЯ-ны зүгээс ажлын даалгаврыг боловсруулж батлах, гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах, гүйцэтгэгчтэй гэрээний хэлэлцээр хийж, гэрээг байгуулах зэрэг 
ажлуудыг зохион байгуулан гүйцэтгэж, яамны зүгээс хийх ажлыг бүрэн 
хийсэн. Төслүүдийн ажилд гүйцэтгэгчээс гаргасан хөрөнгө оруулалтын 
ажлын зардлыг буцаан төлөх тухай асуудал болон тендерийн үнийн саналд 
нэмэгдүүлэх шаардлага тавьсан зээлийн хүү, даатгалын зардал, болон 
бусад зардлын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх албан бичгийг “Ажил 
гүйцэтгэх гэрээ”-ний хамт Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Сангийн яамнаас 
төслийн санхүүжилтийн эргэн төлөлтийн гэрээг хийх боломжгүй гэсэн 
мэдэгдэл ирүүлсний дагуу гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнүүдийг цуцалсан 
болно. 
Чойрын дэд станц өргөтгөх төсөл: Өмнө хийгдсэн концессын гэрээний 
хэлцлийг үргэлжлүүлэх саналыг Үндэсний хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. 
Концесст шалгарсан “Алтай трест” ХХК-тай гэрээний хэлэлцээр хийж, гэрээ 
байгуулсан. Төслийн нийт төсөвт өртөг-31.7 сая ам доллар. Барилга 
угсралтын ажил 90 хувьтай явж байна. Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний 
дагуу барилга угсралтын ажил 2018 онд дуусна.   
Гурвантэс сумын Нарийнсухайтын 270 МВт-ын цахилгаан станц барих төсөл: 
Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт боомтыг дотоодын эрчим хүчээр хангах 
барилга угсралтын ажлын зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан.  

30 
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2016_148  
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгох 
тухай /2016.11.16/ 
ЗГ-ын тогтоол 

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан 
концессын төслийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах 
32.231.104.0 (гучин хоѐр сая хоѐр зуун гучин 
нэгэн мянга нэг зуун дөрвөн) ам.доллартай 
тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг концессын 
гэрээнд заасан хөрөнгө оруулалтын эргэн 
төлөх хуваарийн дагуу тухайн жилийн улсын 
төсвийн төсөлд тусгаж байхыг Сангийн сайд 
Б.Чойжилсүрэн, Эрчим хүчний сайд 

Концессын “Барих-шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжиж буй “Оюутолгой-Цагаан 
суварга чиглэлийн агаарын шугам, дэд станц төсөл”-д зарцуулагдах 32.2 сая 
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг эргэн төлөгдөх хуваарийн дагуу 
2019-2020 оны дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгаж 2017 
оны 08 дугаар сарын 15-ны дотор Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Оюутолгой-
Цагаан суварга чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 160 км цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугам, дэд станц барих төслийн барилга угсралтын ажил дуусч, 
2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр ашиглалтад оруулсан. 
 

100 

http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2963
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2963
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2963
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2963
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2963
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2963
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2963
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2957
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2957
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2957
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2843
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2843
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2843
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/2843


54 
 

П.Ганхүү нарт даалгасугай. 
/1.Концессын “Барих-шилжүүлэх” төрлөөр 
хэрэгжүүлэх “Оюутолгой-Цагаан суварга 
чиглэлийн агаарын шугам, дэд станц төсөл”-
ийн  концессын гэрээг “Монгол алт” ХХК-тай 
байгуулах эрхийг Үндэсний хөгжлийн газарт 
олгосугай/  
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2016_54     
2016.11.09-ний өдөр 
54 дүгээр тэмдэглэл 
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

XI. Цагаансуваргын уурхай дээр концессоор 
баригдаж байгаа цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугамын барилгын ажлыг дуусгаж, 
Дорноговь аймгийн Мандах, Хатанбулаг 
сумыг эрчим хүчний шугамтай холбох 
асуудлыг шийдвэрлэхийг Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүүд даалгасугай. 

Цагаансуваргын уурхай дээр концессоор баригдаж байгаа цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугамын барилгын ажлыг дуусгаж, Дорноговь аймгийн 
Мандах, Хатанбулаг сумыг эрчим хүчний шугамтай холбосон. 

100 
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2016 №51  
Авлигатай тэмцэх 

үндэсний хөтөлбөр 
батлах тухай      

УИХ-ын тогтоол 

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
батлан, холбогдон гарах зардлыг жил 
бүрийн улсын төсөвт тусгаж байхыг Монгол 
Улсын Засгийн газар /Ж.Эрдэнэбат/-т, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж 
ажиллахыг Авлигатай тэмцэх газар 
/Х.Энхжаргал/-т тус тус даалгасугай. 

Улсын Их Хурлын 2016.11.03-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2017.04.12-ны 
өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх 
зорилгоор 2018.02.08-нд Төрийн нарийн бичгийн дарга “Эрчим хүчний 
яамнаас Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө”-г баталсан бөгөөд яамны цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт байршуулсан. Тус үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардал гарахгүй тул улсын төсөвт тусгуулах 
шаардлагагүй болно. Уг төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн биелэлтийг заалт 
бүрээр гаргаж, жилийн эцэст Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлнэ. 
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2016_121       
Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө батлах 
тухай  

ЗГ-ын тогтоол 

3. Төлөвлөгөөнд тусгасан томоохон төсөл, 
хөтөлбөрийн техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийг 2017 онд багтаан эцэслэн 
боловсруулж 2018 оноос хэрэгжүүлж эхлэх 
бэлтгэлийг бүрэн хангаж ажиллахыг Эрчим 
хүчний сайд П.Ганхүү, Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайд Ш.Дашдорж, Зам тээврийн 
хөгжлийн сайд Д.Ганбат, Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн, 
Барилга, хот байгуулалтын сайд 
Г.Мөнхбаяр, Нийслэлийн засаг дарга 
С.Батболд, Үндэсний хөгжлийн газрын 
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
Б.Баярсайхан нарт даалгасугай. 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөнд эрчим хүчний яамнаас хариуцсан 
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан томоохон төсөл, хөтөлбөрийн техник, эдийн 
засгийн үндэслэлийг 2017 онд багтаан эцэслэн боловсруулахаар тодорхой 
зорилтуудыг дэвшүүлж ажилласан. Томоохон төслүүдийн техник, эдийн 
засгийн урьдчилсан судалгаанууд хийгдсэн ба хөрөнгө оруулалтын 
асуудлаар тухай бүр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж холбогдох 
шийдвэрүүдийг гаргуулж ажиллаж байна. 
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2016_52              

2016 оны 10 дугаар 
XIII.1.2 Хөрөнгө оруулагчид, аж ахуй 
эрхлэгчдэд төрийн захиргааны болон 

Хөрөнгө оруулагчид, аж ахуй эрхлэгчдэд төрийн захиргааны болон хуулийн 
байгууллагаас хууль бусаар дарамт учруулсан, хүнд суртал гаргасан, 
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сарын 26-ны өдөр  
52 дугаар 

тэмдэглэл   
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

хуулийн байгууллагаас хууль бусаар дарамт 
учруулсан, хүнд суртал гаргасан, 
үндэслэлгүйгээр мөрдөн шалгасан асуудлыг 
судалж гаргасан дүгнэлтэд тусгагдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг шуурхай 
зохион байгуулж, хөрөнгө оруулагчид, аж 
ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд саад 
учруулж байгаа хууль бус дарамт, 
шаардлагуудыг арилгаж, хүчингүй болгох 
арга хэмжээ авахыг Засгийн газрын гишүүд, 
Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт. 

үндэслэлгүйгээр мөрдөн шалгасан асуудал гараагүй болно. Хөрөнгө 
оруулагчид, аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд саад учруулж байгаа 
хууль бус дарамт, шаардлагууд байхгүй. 

129 

2016_49     
2016.10.05-ны өдөр 
49 дүгээр тэмдэглэл 
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 
 
 

XIY.3 ДЦС-5 төслийн талаарх асуудлыг 
эцэслэн шийдвэрлэхийг Эрчим хүчний сайд 
П.Ганхүүд даалгав. 

ДЦС-5 төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 1,5 тэрбум ам.доллар байх бөгөөд 
концессын гэрээний хугацаа 25 жил, барилгын ажлыг 4 жилийн хугацаанд 
гүйцэтгэх юм. 2015.07.29-нд “Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах 
гэрээ”-г урьдчилсан байдлаар байгуулсан. Бусад гэрээг байгуулахад бэлэн 
болгосон. Эрчим хүчний эх үүсвэр барих тусгай зөвшөөрөл авах өргөдлийг 
2016 оны 3 дугаар сард Эрчим хүчний зохицуулах хороонд өгсөн боловч 
Эрчим хүчний тухай хуулийн 21.2.5-д заасан “Эрчим хүчний хангамж, 
хэрэглээний тэнцэл” хангагдаагүй, зохицуулалтын бодлого чиглэлд 
нийцэхгүй байгаа тул тусгай зөвшөөрөл олгогдоогүй. Монгол Улсын эдийн 
засгийн нөхцөл байдал сайжирч хэрэглээний өсөлт бий болж төсөл үр 
ашигтай болох нөхцөлийн талаарх судалгааг Концесс эзэмшигчийн зүгээс 
хийх, үүн дээр үндэслэн төсөл хэрэгжиж эхлэх хугацааг тогтоон 
хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэх талаар ярилцахаар АХБ-ны зөвлөхүүдийг урьж 
ажиллуулахаар тохирсон. АХБ-ны зөвлөхүүд 2017.11.06-08-ны өдрүүдэд 
Монголд ирж ажилласан. Төслийн ажлын явцын талаар Сайдын зөвлөлийн 
2018.01.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, цаашид хэрхэн 
үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, танилцуулга боловсруулж Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.   
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2016_250  
Гадаадаас ажиллах 

хүч, мэргэжилтэн 
авах, ажлын байрны 
төлбөрөөс чөлөөлөх 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

3. Энэ тогтоолын дагуу ажиллуулах 
гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтнийг 2016 
онд буцаан гаргах ажлыг зохион байгуулж, 
дүнг Хөдөлмөрийн яаманд хүргүүлэхийг 
БХБСайд З.Баянсэлэнгэ, ЗТСайд М.Зоригт, 
ЭХСайд Д.Зоригт нарт үүрэг болгосугай. 

“Сайншанд салхин парк” ХХК Дорноговь аймгийн Сайншанд хотод Салхин 
паркийн төслийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхэд 100 гадаадын 
ажиллах хүчний квот уг тогтоолоор олгогдсон. Ажиллах хүчийг оруулж 
ирээгүй, түр хойшилсон. 

- 
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2016_25              
2016 оны 05 дугаар 

сарын 02-ны өдөр 25 
дугаар тэмдэглэл 
ЗГ-ын хуралдааны 

XXIII.2.5 Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар Увс аймгийн төвд дулааны 
станц шинээр барьж ашиглалтад 
оруулсантай холбогдуулан “Дулааны 
хоѐрдугаар станц, дулааны шугам сүлжээ” 

Увс аймгийн Улаангом хотод 2011-2013 онд нийт 12,2 тэрбум төгрөгийн 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 35 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны 
станц, дулааны төв шугам, дулаан дамжуулах төвүүдийг шинээр барьж 
байгуулан, 2014 онд Улсын комисс  ашиглалтын өмнөх захиргаанд хүлээлгэн 
өгснийг Увс аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 
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тэмдэглэл орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой 
үйлдвэрийн газрыг дулааны эрчим хүч 
үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх үйл 
ажиллагаа явуулах үүрэгтэй “Улаангомын 
дулааны хоѐрдугаар станц” төрийн өмчит 
компани болгон өөрчлөн зохион байгуулах 
асуудлыг судалж шийдвэрлэхийг Эрчим 
хүчний сайд Д.Зоригтод даалгав. 

2015.05.15-ны өдрийн А/67 тоот тогтоолоор орон нутгийн өмчид авч 
“Дулааны хоѐрдугаар станц, дулааны шугам сүлжээ” ОНӨААТҮГ-ыг 
байгуулсан байна. Орон нутгийн өмчийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх 
асуудлыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-иар орон нутгийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал шийдвэрлэхээр байсан. Иймээс ЭХЯ-ны 
зүгээс тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Увс аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хуралд асуудлыг хэлэлцэн саналаа ирүүлэхийг албан 
тоотоор мэдэгдсэн. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 
2018.04.18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж “Орон нутгийн өмчөөс төрийн 
өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх тухай” А/49 дүгээр тогтоол гаргаж, 
шийдвэрлэсэн байна. Эрчим хүчний яамнаас орон нутгийн өмчит 
үйлдвэрийн газрыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 9.5 дахь заалт, “Компанийн тухай” хуулийн 2 дугаар зүйлийн 
2.3 дахь заалтыг үндэслэн төрийн өмчит “Улаангомын дулааны хоѐрдугаар 
станц” компани болгон өөрчлөн байгуулах тухай танилцуулга, Засгийн 
газрын тогтоолын төслийг боловсруулж яамдаас санал авахаар 2018.05.22-
ны өдрийн а/1850 тоотоор хүргүүлсэн. Яамдын саналыг нэгтгэн ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. 
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2016_219       
“Шивээ-Овоо” ХК-

ийн техник, 
технологийг 
шинэчлэхэд 
шаардагдах 

санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

2. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн үйл ажиллагааг 
тогтворжуулж, ашигт ажиллагааг 
нэмэгдүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ 
авч, зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавьж 
ажиллахыг Уул уурхайн сайд Р.Жигжид, 
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт нарт үүрэг 
болгосугай. /Польш улсын банкнаас 20,9 сая 
еврогийн зээл/  

Хөгжлийн банктай холбоотойгоор энэхүү зээлийн асуудал шийдэгдээгүй  
зогссон.  
 

- 
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2016_181  
Гадаадаас ажиллах 

хүч, мэргэжилтэн 
авах тухай 

ЗГ-ын тогтоол 

2. Энэ тогтоолын дагуу ажиллуулах 
гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтнийг 2016 
онд буцаан гаргах ажлыг зохион байгуулж, 
дүнг Хөдөлмөрийн яаманд хүргүүлэхийг 
АҮСайд Д.Эрдэнэбат, БХБСайд 
З.Баянсэлэнгэ, ЗТСайд М.Зоригт, УУСайд 
Р.Жигжид, ЭХСайд Д.Зоригт нарт үүрэг 
болгосугай. 

Эгийн голын усан цахилгаан станц төслийн урьдчилсан шатны дэд бүтцийн 
ажил гүйцэтгэхээр 232 гадаадын ажиллах хүчний квот уг тогтоолоор 
олгогдсон. Санхүүгийн асуудлаас шалтгаалан уг ажиллах хүч орж ирээгүй 
байна. 

- 
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2015-12-18     
ЭРЧИМ ХҮЧ 

ХЭМНЭЛТИЙН 
ТУХАЙ 

МУ-ын хууль 
/2015.11.26/ 

5.1.2 Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр 
батлах 

Хөтөлбөрийг боловсруулах хүрээнд АХБ-ны техникийн туслалцаагаар ОУ-ын 
эрчим хүчний хэмнэлтийн хүрээлэн “Монгол улсын эрчим хүчний үр ашгийн 
боломжийг үнэлэх нь” судалгааны  ажлыг хийж дууссан. Судалгааны ажлын 
хэлэлцүүлгийг 2017 оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан. Энэ баримт 
бичгийг үндэслэн “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг 
боловсруулж урьдчилсан болон удаа дараагийн хэлэлцүүлгийг хийсэн. 2017 
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оны сүүлийн хагас жилд хөтөлбөрийн төслийг Сайдын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлээд, Засгийн газрын 2017.09.20-ны өдрийн 274 дүгээр тогтоолоор 
батлуулсан.   
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9.1.10 Эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого, 
энэ талаарх хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн талаар жил бүр Засгийн 
газарт тайлагнах 

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулах Ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2017.11.30-
ны өдрийн 39 дүгээр тушаалаар байгуулан ажиллаж Эрчим хүчний сайдын 
2018.04.09-ний өдрийн 59 дүгээр тушаалаар “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г баталсан, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2018 оны тайланг 2019 оны нэгдүгээр 
улиралд багтаан Засгийн газарт хүргүүлнэ. 
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2015.11.26  
Хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн 
тухай                    

МУ-ын хууль 

22.2 Төрийн захиргааны төв байгууллага 
тухайн салбарын бодлогын залгамж чанарыг 
хадгалах зорилгоор өмнө хэрэгжүүлсэн 
бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн 
шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
бодлого, арга хэмжээг нэгтгэсэн эмхэтгэлийг 
жил бүр олон нийтэд нээлттэй, ил тод 
мэдээлж, хэвлэн нийтэлнэ. 

Эрчим хүчний яам нь эрчим хүчний салбарын бодлогын залгамж чанарыг 
хадгалах зорилгоор өмнө хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээ, тулгамдсан 
асуудлууд, шинэ техник, технологийн талаарх мэдээллийг нэгтгэсэн 
сэтгүүлийг сар бүр хэвлэн нийтэлж олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж 
ажиллаж байна. 
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7.5 Төрийн захиргааны төв байгууллага 
өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол 
Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын 
хэрэгжилтийн явцад хоѐр жил тутам хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг санхүү, 
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 

Эрчим хүчний яам нь эрчим хүчний салбарын эрхлэх асуудлын хүрээнд 
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилтийн явцад 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад 09 дүгээр сарын 01-ний дотор 
хүргүүлнэ. 

Хугацаа 
болоогүй 
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2015_459      
Зээлийн 

ашиглагдаагүй 
үлдэгдэл хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх төслийн 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

/05_2014_29/ 

2. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан 
төслүүдийг Солонгосын талд санал 
болгохыг Сангийн сайд Б.Болор, төслийг 
хугацаанд нь үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллахыг Зам, тээврийн сайд 
М.Зоригт, Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны 
сайд Л.Гантөмөр, Аж үйлдвэрийн сайд 
Д.Эрдэнэбат, Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав, 
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт нарт тус тус 
даалгасугай. 

Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, 
Өвөрхангай, Хэнтий, Төв, Сүхбаатар аймгийн төвд баригдах дулааны станц, 
дулаан дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын зээлийн 
ашиглагдаагүй үлдэгдэл хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх саналыг Солонгосын талд 
санал болгож судалсны дагуу зээл авах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 
БНСУ-ын тал төслийг эхний ээлжинд 3 аймагт 2021-2022 онд хэрэгжүүлж 
дуусгах санал ирүүлснийг ЭХЯ-ны зүгээс төсөлд 10 аймгийг бүхэлд нь 
хамруулж, 2020 онд хэрэгжүүлж дуусгах саналыг тавьж, харилцан 
зөвшилцсөн. Төслийг 10 аймаг зэрэг зохион байгуулах нь нэлээд шахуу, 
нарийн төвөгтэй байсан боловч зээл олгох “Экспорт-импорт” банк нааштай 
хандаж, бэлтгэл үе шатны ажлыг БНСУ-ын ЗГ-аас зээл олгох дэс 
дарааллаар, боломжтой бага хугацаагаар төлөвлөн, тулгамдсан 
асуудлуудыг хамтран шийдвэрлэж ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 
төслийн ТЭЗҮ-ийг банкны хөрөнгөөр БНСУ-ын “КDHE” компани 
боловсруулж, төсгөлийн тайланг хэлэлцүүлэхээр ирүүлээд байна. 
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Эрдэнэтийн дулааны 
цахилгаан станцын 

шинэчлэлийн 
төслийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

/2015_211/ 

хөрөнгө болон төслийн зээлийн хүү, үндсэн 
төлбөрийг эргэн төлөх хуваарийн дагуу 
тухайн жилийн улсын төсвийн төсөлд үе 
шаттайгаар хэсэгчлэн тусгах арга хэмжээ 
авахыг Сайд Б.Болор, ЭХСайд Д.Зоригт 
нарт үүрэг болгосугай. 

шалгаруулж БНХАУ-ын Hunan Industrial Equipment компанитай гэрээг 
байгуулсан. Өрийн удирдлагын хуулийн дагуу Сангийн яам нь Гадаад 
харилцааны яамаар дамжуулан төслийн саналыг БНХАУ-ын Худалдааны 
яаманд уламжилсан. Эрчим хүчний яам нь БНХАУ-аас авах зээлийн 
нөхцөлийн дагуу төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын 15 хувийг Монгол Улсын 
Хөгжлийн банкнаас зээлээр авахаар Зээлийн гэрээг байгуулсан. Гэвч МУИХ-
аас зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулж БНХАУ-ын талаас 95 
хувь, Монгол Улсын талаас 5 хувийг гаргахаар шийдвэрлэсэн. Сангийн 
яамнаас БНХАУ-ын талтай зээлийн тусгайлсан хэлэлцээрийг 2018 оны 04 
дүгээр сард хийсэн. Ажил эхэлж байна. Эрдэнэтийн ДЦС-ын өргөтгөл 
төслийн Монголын талаас гаргах хөрөнгийг 2018 оны улсын төсөвт 
тусгуулсан болно. Төслийн ажлыг 2018 онд эхлүүлж, 2020 онд дуусган 
ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна.  
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3. “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” 
ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин чадлыг 
өргөтгөх, зарим тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэхээр шалгарсан 
компанитай гэрээ байгуулах ажлыг 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу удирдан 
зохион байгуулж, төслийг хугацаанд нь 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг 
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтод даалгасугай. 

Монгол Улсын Их хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2015 оны 02 
дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны 211 дүгээр тогтоолоор “ЭДЦС” 
ТӨХК-ийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын хөрөнгийг Монгол Улсын Хөгжлийн 
банкны гүүрэн санхүүжилтаар санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд 
гүйцэтгэгчийг зохих хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулахыг ЭХ-ний сайд, 
Сангийн сайд нарт үүрэг болгосон. Үүний дагуу Эрчим хүчний сайдын 2015 
оны 85, 115 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдан түлхүүр 
гардуулах нөхцөлтэй, олон улсын нээлттэй тендерийг 2015.07.09-ний өдөр 
зарлаж, 2015.09.10-ны өдөр хүлээн авч, сонгон шалгаруулсан. Шаардлагад 
нийцсэн тендер ирүүлсэн компанитай гэрээ байгуулах ажлын хэсэг Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2015 оны 246 дугаар тушаалаар байгуулагдан 
ажилласан. Гэрээний маягтын дагуу нийт 44 зүйл, заалт, төслийн ерөнхий 
ажлын хэмжээ, техникийн шаардлагыг тодотгон, нэмж тусган гүйцэтгэгч 
компанитай хэлцэл хийж, 2015.12.09-ний өдөр гэрээг байгуулсан боловч 
БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлэнд хамруулах болсонтой холбогдуулан 
Хятадын талаас санал болгосон компаниудын дунд 2016 оны 10 дугаар сард 
дахин тендер зарлаж сонгон шалгаруулалт хийж гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын 
Хунан Индустриал экүпмент Инсталэшн ХХК шалгарсан. Гүйцэтгэгчтэй 2017 
оны 3 дугаар сард гэрээ байгуулсан. Сангийн яамнаас БНХАУ-ын талтай 
зээлийн тусгайлсан хэлэлцээрийг 2018 оны 04 дүгээр сард хийсэн. Ажил 
эхэлж байна. 
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2015_415     
“Дэлхийн ЭКСПО-

Астана 2017”-д 
оролцох тухай 

ЗГ-ын тогтоол 

2. Монгол Улс “Дэлхийн ЭКСПО-Астана 
2017”-д оролцох бэлтгэлийг сайтар хангаж 
ажиллахыг Эрчим хүчний сайд, Монгол 
Улсын Хэсгийн ерөнхий комиссар 
Д.Зоригтод даалгасугай. 

2017.02.04-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээр Бүгд 
Найрамдах Казакстан Улсын Астана хотноо 2017 онд зохион байгуулагдах 
“ЭКСПО-2017” үзэсгэлэнд оролцоход шаардагдах 681,545,056 (зургаан зуун 
наян нэгэн сая таван зуун дөчин таван мянга тавин зургаан) төгрөгийг 
Засгийн газрын нөөц сангаас гаргах боломжгүй тул уг үзэсгэлэнд оролцох 
эсэх асуудлыг Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимтай 
хамтран нэг мөр шийдвэрлэж, холбогдох байгууллагад нь ойрын хугацаанд 

- 
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мэдэгдэхийг Эрчим хүчний сайд П.Ганхүүд даалгасан. Үүний дагуу Монгол 
Улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимтай зөвшилцөн оролцох боломжгүй 
тухай үзэсгэлэнгийн Ерөнхий комиссар Жошыбаев Рапиль Сейтхановичид 
2017.02.20-ны өдөр захидал илгээж мэдэгдсэн. 
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2015_396            
Дунд хугацааны 
стратеги батлах 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

3. Дунд хугацааны стратегийн зорилт, арга 
хэмжээг өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээ, 
харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын 
гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга 
болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 
үүрэг болгосугай. 

Дунд хугацааны стратеги батлагдсантай холбогдуулан Төрөөс эрчим хүчний 
талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний 
хөтөлбөрийн төслийг тус баримт бичигтэй нийцүүлж боловсруулсан. Дунд 
хугацааны хөтөлбөрт тусгагдаж буй олон арга хэмжээ гадаад хүчин зүйл, 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийн асуудлаас хойшилж, төслийг дахин харах 
шаардлага үүссэн бөгөөд Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн 2017.11.21-ний 
өдрийн хурлаар Эрчим хүчний салбарын томоохон төсөл, арга хэмжээ, 
бодлогын асуудлыг хэлэлцэж хурлаас дунд хугацааны хөтөлбөрийн төслийг 
дахин нягталж боловсруулах ажлын хэсэг байгуулж, Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Эрчим хүчний сайдын 
2018.03.05-ны өдрийн 35 дугаар тушаалаар хөтөлбөрийн төслийг шинэчлэн 
боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэг төсөл, арга 
хэмжээнүүдийг эрэмбэлэн 2018.06.06-ны өдөр Сайдын зөвлөлийн хурлаар 
дахин хэлэлцүүлсэн. Хурлаас Засгийн газрын хуралдааны бэлтгэлийг хангаж 
ЗГХЭГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу яамдаас санал авахаар бэлтгэж 
байна. 
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2015_397  
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгох, 
тогтоолын 

хавсралтад 
өөрчлөлт оруулах 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

2. “Чайна Гэжуба групп лимитэд компани”-д 
концессын гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
зөвшөөрөл болон гадаадаас ажиллах хүч 
авах асуудлыг зохих хууль, журмын дагуу 
шуурхай шийдвэрлэн ажиллахыг Эрчим 
хүчний сайд Д.Зоригт, Зам, тээврийн сайд 
М.Зоригт, Хөдөлмөрийн сайд Г.Баярсайхан, 
Булган, Орхон аймгийн Засаг дарга нарт тус 
тус даалгасугай. 

Эгийн голын УЦС төслийн дэд бүтцийн асуудлыг концессын гэрээгээр 
хэрэгжүүлэх 2015.05.25-ны өдрийн 215 тоот тогтоол гарсан. Эгийн голын 
УЦС-ын дэд бүтцийг байгуулах зорилгоор 220 кВ-ын 72.3 км 2 хэлхээт 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/10 кВ-ын дэд станц, Эрдэнэтийн 
Говил тосгоноос төслийн талбай хүртлэх 73.9 км авто зам, гүүрийн төслийг 
103.0 сая ам.долларт багтаан БНХАУ-ын Чайна Гэжуба групп лимитэд 
компаниар хийж гүйцэтгүүлэхээр Засгийн газрыг төлөөлж Хөрөнгө 
оруулалтын газар нь төсөлд оролцогчтой концессын гэрээг 2015.10.21-ний 
өдөр байгуулсан. ЭГУЦС төслийн талаар ОХУ-тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх 
хүртэл концессын санхүүжилт хийхийг БНХАУ-ын Үндэсний хөгжил, 
шинэчлэлийн хорооноос түр зогсоогоод байгаа тул гадаадаас ажиллах хүч 
оруулаагүй байгаа болно. 
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4. Энэ тогтоолын 3 дугаар зүйлд заасан 
хөрөнгийг “Эгийн голын усан цахилгаан 
станц” төслийн нийт санхүүжилтийн 
монголын талд ногдох 15 хувьд тооцох 
асуудлыг Хятадын талтай тохиролцож, 
Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт тусгах арга 
хэмжээ авахыг Сангийн сайд Б.Болор, 
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт нарт 
даалгасугай. 

Монголын тал Эгийн голын усан цахилгаан станцын төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгжийг Эрчим хүчний сайдын 2017.05.04-ний өдрийн 63 дугаар тушаалаар 
татан буулгаж, уг төслийн эд хөрөнгө, Хөгжлийн банкнаас авсан зээл, 
зээлийн хүүг “Эгийн голын усан цахилгаан станц” ХХК-д шилжүүлсэн. Өрийн 
удирдлагын хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам болон Сангийн яамны 
төлөөлөл 1.0 тэрбум ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 
төслүүдийн асуудлаар БНХАУ-ын Худалдааны яам болон Эксим банкны 
албаны хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулсан. Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт 
өөрчлөлт орж БНХАУ-ын талаас 95 хувь, Монголын талаас 5 хувийг 
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гаргахаар болсон. 
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2015_293             
Төв, суурин газрын 

2015-2016 оны 
өвөлжилтийн 

бэлтгэл ажлыг 
хангах зарим арга 
хэмжээний тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

5. “Улаанбаатар их тойрог сүлжээ” төслийн 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 
трассын дагуух газрын маргааныг 
шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ 
авахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал 
жуулчлалын сайд Д.Оюунхорол, Нийслэлийн 
Засаг дарга Э.Бат-Үүл нарт, төслийн 
барилга угсралтын ажилд хяналт тавьж, 
шаардлагатай зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авч 2015 онд багтаан дуусгаж 
ашиглалтад оруулахыг Эрчим хүчний сайд 
Д.Зоригтод тус тус даалгасугай. 

220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станц, тус дэд станцаас 110 кВ-ын “Зайсан” 
дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын трассын маргаантай холбогдуулан 
БОНХАЖЯ, Богдхан уулын дархан цаазат газрын захиргаа, Нийслэлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, ЭХЯ, 
Эрчим хүчний хөгжлийн төв, “ЦДҮС” ТӨХК, газрын маргаантай Энигма ХХК, 
Эс деволопмент ХХК, Хо Хо ХХК, Улиастайн чулуу ХХК, Би энд Би ХХК 
хамтран 2016.03.16-нд хуралдсан. Тус хурлаас схем болон техникийн 
шийдэл гаргаж, БОНХАЖЯ-аас Богдхан уулын дархан цаазат газраар явах 
ЦДАШ-ын трассыг баталгаажуулан, захиалагч Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын газарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Гэвч БОНХАЖЯ-аас дээрх 
хурлаас гаргасан техникийн шийдлийг үл харгалзан, Богдхан уулын дархан 
цаазат газраар явах ЦДАШ-ын трассыг өөрсдийн саналаар гарган 
2016.06.15-ны өдөр бичгээр ирүүлсэн бөгөөд цахилгаан байгууламжийн 
дүрэм, техник ашиглалтын дүрмүүдийн холбогдох заалтыг зөрчиж буй тул 
хүлээн авах боломжгүй байна. Одоогоор ЦДАШ-ын трассын дагуу газрын 
маргаантай Хүүшийн зоорь, Зайсангийн амны хэсэгт шугамын тулгуурууд 
босгосон боловч утас татах боломжгүй, газар эзэмшигч нь шүүхэд гомдол 
гаргаад асуудал шийдэгдэх хүртэл ажил үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон. 
Тендер зарлагдаж, гэрээ байгуулагдах үе, барилга угсралтын ажил 
үргэлжлэх хугацаанд үүссэн валютын ханшийн зөрүүнээс үүсч буй 
алдагдлыг шийдвэрлэж өгөх талаар гүйцэтгэгч компаниудаас хүсэлт 
ирүүлсэн бөгөөд үүнийг захиалагч болох НХОГ-т үүссэн алдагдлын дүнг 
санхүүгийн асуудал эрхэлсэн эрх бүхий байгууллагаар хянуулан, аудит 
хийлгэн, шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг хүргүүлсэн. Хөрөнгө 
шийдвэрлэгдээгүйн улмаас 220 кВ-ын “Сонгино” дэд станцын барилга 
угсралтын ажил бүрэн дуусах боломжгүй болсон. Захиалагч Нийслэлийн 
Ерөнхий төлөвлөгөө, Хөрөнгө оруулалтын газар, Улаанбаатар хотын 
захирагчийн ажлын албанд БУА-ыг гүйцэтгүүлж дуусах талаар албан тоот 
хүргүүлсэн.  
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16-04 СЭРГЭЭГДЭХ 
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 
ТУХАЙ ХУУЛЬД 

НЭМЭЛТ, 
ӨӨРЧЛӨЛТ 

ОРУУЛАХ ТУХАЙ 
МУ-ын хууль 
/2015-06-19/ 

5.3.5 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх болон хэрэглэгчийн сэргээгдэх 
эрчим хүчний эх үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн 
цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэхтэй 
холбогдсон харилцааг зохицуулах дүрэм, 
журмыг боловсруулж, батлах; 

Эрчим хүчний сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс Сэргээгдэх 
эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 
боловсруулж, сайдын зөвлөлийн хуралдаан болон яамны удирдах албан 
тушаалтнуудад танилцуулсан. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан 
шаардлагын дагуу хуулийн төслийн талаарх олон нийтийн хэлэлцүүлгийг 
2018.03.30-ны өдөр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг 
тусгаж, төслийг эцэслэн боловсруулж, холбогдох бусад баримт бичгийн хамт 
хууль санаачлагчид хүргүүлсэн. Хуулийн төсөлд Засгийн газрын санал, 
дүгнэлтийг авсан. 
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5.3.7 Сэргээгдэх эрчим хүчний тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслийн ашиглалт, 

Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016.04.20-ны өдрийн 
107 дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг Эрчим хүчний хөгжлийн 
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аюулгүй ажиллагаа, засвар, үйлчилгээний 
норм, дүрэм, стандартыг боловсруулж, 
зохих журмын дагуу батлуулах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих. 

төв, Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв, Эрчим хүчний эдийн засгийн 
хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн норм, дүрэм, стандарт боловсруулах ажлын 
гүйцэтгэлтэй танилцсан. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2016.05.23-ны өдрийн 148 дугаар тушаалаар дутуу 
ажлуудыг 2016 оны 2 дугаар улиралд багтаан дуусгаж салбарын Шинжлэх 
ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх үүрэг өгсөн. Ус, 
салхины эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн ашиглалт, 
аюулгүй ажиллагааны олон улсын дүрэм, стандартыг орчуулж Монгол улсын 
үндэсний стандартад бүртгүүлэх ажлыг гүйцэтгэсэн. Сэргээгдэх эрчим 
хүчний үндэсний төв нь сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн угсралт 
суурилуулалтын норм, стандарт, ашиглалтад хүлээн авах норм 
стандартуудыг боловсруулсан. Эрчим хүчний сайдын тушаалаар 
батлуулахаар ажиллаж байна. 
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63-2015-09      
Төрөөс эрчим 
хүчний талаар 

баримтлах бодлого 
батлах тухай 

УИХ-ын тогтоол 

2.1 “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг 2015 онд багтаан 
боловсруулж батлан, хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах; 

Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичигт энэхүү 
бодлого нь урт болон дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрүүдээр дамжин 
хэрэгжихээр тусгасан. “Эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг 
боловсруулж, Сайдын зөвлөлийн 2015.12.08-ны өдрийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн, Хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр 2016.01.13-нд Эрчим хүчний сайдын а/127 тоот албан 
бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. ЗГХЭГ-аас 2016.02.18-ны хэг/310 тоотоор 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” 
батлагдаагүй байгаа тул журам батлагдсаны дараа дунд хугацааны 
хөтөлбөрийн төслийг дахин ирүүлэх чиглэл өгсөн. ЗГ-ын 396 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Дунд хугацааны стратеги”-тай Төрөөс эрчим хүчний 
талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний 
хөтөлбөрийн төслийг нийцүүлэн боловсруулж, Эрчим хүчний сайдын 
зөвлөлийн 2017.03.16-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж дэмжсэн. Дунд 
хугацааны хөтөлбөрт тусгагдаж буй олон арга хэмжээ гадаад хүчин зүйл, 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийн асуудлаас хойшилж, төслийг дахин харах 
шаардлага үүссэн бөгөөд Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн 2017.11.21-ний 
өдрийн хурлаар Эрчим хүчний салбарын томоохон төсөл, арга хэмжээ, 
бодлогын асуудлыг хэлэлцэж, хурлаас дунд хугацааны хөтөлбөрийн төслийг 
ажлын хэсэг байгуулан дахин нягталж, Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Эрчим хүчний сайдын 2018.03.05-ны өдрийн 
35 дугаар тушаалаар хөтөлбөрийн төслийг шинэчлэн боловсруулах ажлын 
хэсгийг байгуулж, төсөл арга хэмжээнүүдийг эрэмбэлэн 2018.06.06-ны өдөр 
Сайдын зөвлөлийн хурлаар дахин хэлэлцүүлсэн. Хурлаас Засгийн газрын 
хуралдааны бэлтгэлийг ханган ЗГХЭГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу 
яамдаас санал авахаар бэлтгэж байна. 
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бодлого”-ын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээг хоѐр жил тутам хийж, дүгнэлтийг 
Улсын Их Хуралд танилцуулж байх 

дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
нийтлэг журам”-ын 2 дугаар хавсралтын дагуу эрчим хүчний салбарт 
хэрэгжүүлж байгаа “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”-ын 
хэрэгжилтийн тайланг гаргаж 2018.05.14-ний өдрийн а/1754 тоот албан 
бичгээр Монгол улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 
Г.Занданшатарт хүргүүлсэн. 
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2015_211 
Эрдэнэтийн дулааны 
цахилгаан станцын 

шинэчлэлтийн 
төслийг хэрэгжүүлэх 
талаар авах зарим 

арга хэмжээний 
тухай 

ЗГ-ын тогтоол 
/2015_464/ 

1. Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын 
хорооны 2015 оны 2 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор “Эрдэнэтийн 
дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн 
суурилагдсан хүчин чадлыг 35 МВт-ын 
турбогенератороор өргөтгөх болон зарим 
тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төслийн 
гүйцэтгэгчийг зохих журмын дагуу сонгон 
шалгаруулж, гүйцэтгэгчтэй түлхүүр 
гардуулах нөхцөлөөр гэрээ байгуулан 2015 
онд багтаан барилгын ажлыг эхлүүлэх арга 
хэмжээ авахыг Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, 
Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат нарт 
даалгасугай. 

Эрдэнэтийн ДЦС-ын хүчин чадлыг 30 МВт-аар  нэмэгдүүлэх ТЭЗҮ-ийг 
салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2013.11.07-ны өдрийн 
хурлаар хэлэлцэж дэмжсэн. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос эх 
үүсвэрийн хүчин чадлыг өргөтгөх тусгай зөвшөөрлийг 2014 оны 06 дугаар 
сард олгосон. УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2015 оны 02 дугаар 
тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны 211 дүгээр тогтоолоор “ЭДЦС” ТӨХК-ийн 
өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын хөрөнгийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны 
гүүрэн санхүүжилтаар санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд гүйцэтгэгчийг 
зохих хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулахыг ЭХ-ний сайд, Сангийн сайд 
нарт үүрэг болгосон. Үүний дагуу Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 85, 115 
дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдан түлхүүр гардуулах 
нөхцөлтэй, олон улсын нээлттэй тендерийг 2015.07.09-ний өдөр зарлаж, 
2015.09.10-ны өдөр хүлээн авч, сонгон шалгаруулсан. Шаардлагад нийцсэн 
тендер ирүүлсэн компанитай гэрээ байгуулах ажлын хэсэг Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2015 оны 246 дугаар тушаалаар байгуулагдан ажилласан. 
Гэрээний маягтын дагуу нийт 44 зүйл, заалт, төслийн ерөнхий ажлын 
хэмжээ, техникийн шаардлагыг тодотгон, нэмж тусган гүйцэтгэгч компанитай 
хэлцэл хийж, 2015.12.09-ний өдөр гэрээг байгуулсан боловч БНХАУ-ын 
хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах болсонтой холбогдуулан Хятадын талаас 
санал болгосон компаниудын дунд 2016 оны 10 дугаар сард дахин тендер 
зарлаж сонгон шалгаруулалт хийж гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын Хунан 
Индустриал экүпмент Инсталэшн ХХК шалгарсан. Гүйцэтгэгчтэй 2017 оны 3 
дугаар сард гэрээ байгуулсан. Сангийн яамнаас БНХАУ-ын талтай зээлийн 
тусгайлсан хэлэлцээрийг 2018 оны 04 дүгээр сард хийсэн. Хэлэлцээрийн 
дагуу ажил эхэлж байна.  
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2. Дээрх төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгийн асуудлыг Хөгжлийн банкны гүүрэн 
санхүүжилтийн механизмаар шийдвэрлэхийг 
Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат, Эрчим хүчний 
сайд Д.Зоригт, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл (Б.Шинэбаатар)-д тус тус 
даалгасугай. 

БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлэнд хамруулах Засгийн газрын шийдвэр 
гарсан. 
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2015_20               
2015 оны 04 дүгээр 

сарын 13-ны өдөр 20 
дугаар тэмдэглэл 
ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл 

ХХ. ”Дулааны тавдугаар цахилгаан станц” 
төслийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газрын 
хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангах 
зорилгоор Багануур, Шивээ-Овоогийн 
уурхайг өргөтгөх, төмөр замын нэвтрүүлэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, зөрлөг байгуулах, 
“ДЦС-5”-ын үйлдвэрлэсэн цахилгаан, 
дулааны эрчим хүчийг дамжуулах, түгээх 
шугам сүлжээ, хуваарилах байгууламжийг 
шинээр барьж байгуулах, усны хэрэглээг ус 
хангамжийн дээд эх үүсвэрээс хангах зэрэг 
асуудлыг судлан санал боловсруулж, ЗГ-ын 
хуралдаанд зохих журмын дагуу оруулахыг 
Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтод даалгав. 

“Ранги Пинкок Минарко” /РПМ/ болон “Балчулуу” ХХК-иудын консорциумийн 
боловсруулсан Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөл шинэчлэлийн ТЭЗҮ, 
зураг төсөл боловсруулах төслийн ажлын эцсийн тайланг сайдын тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг хүлээн авч, УУЯ-ны шинжээчийн дүгнэлт 
гаргуулж, ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж “Эрдэнэс Монгол” ХХК, 
“Багануур” ХК-нд хүлээлгэн өгсөн. 
“Шивээ-Овоо” ХК-ийн захиалгаар уурхайн өргөтгөлийн ТЭЗҮ-ийн зураг 
төслийг Уул уурхайн хүрээлэн урьдчилсан байдлаар боловсруулсан. ТЭЗҮ 
боловсруулах ажлын даалгаврыг өөрчлөх, шаардлагатай нэмэлт, тодотгол 
тооцоо хийх, Төсөл боловсруулах гэрээг шинэчлэн байгуулах ажилыг 
гүйцэтгэж байна. 
ДЦС-5-ын дулааны шугам сүлжээний техник, эдийн засгийн судалгааг Эрчим 
хүчний яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэлцэж 
дэмжсэн. ДЦС-5-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц, холболтын 
байгууламжийн талаар нэмэлт судалгааг “Рийч вээл” ХХК-иар хийлгэж уг 
судалгааны дүнг Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан, технологийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж  дэмжсэн. Төслийн ажлын явцын талаар 
Сайдын зөвлөлийн 2018.01.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, цаашид 
хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, танилцуулга боловсруулж Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулахаар шийдвэрлэсэн. 
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2015_86              
Усан цахилгаан 

станцын төслийн 
тухай 

ЗГ-ын тогтоол 

1. Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын нутагт 
Ховд гол дээр усан цахилгаан станц барих 
техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 
шинэчлэн боловсруулж, төслийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
хүрээнд шийдвэрлэх боломжийг судалж, 
саналаа 2015 оны III улиралд багтаан 
Засгийн газарт танилцуулахыг Эрчим хүчний 
сайд Д.Зоригтод даалгасугай. 

Засгийн газрын 2015.04.06-ны өдрийн 133-р тогтоолоор төслийг концессын 
зүйлийн жагсаалтад шууд гэрээ байгуулахаар оруулсан. Эрчим хүчний 
сайдын 2015 оны 72-р тушаалаар Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын төсөл 
хэрэгжлүүлэх нэгжийг байгуулсан. Төслийн удирдах хороог 2015.08.04-ний 
өдрийн ТНБД-ын тушаалаар байгуулсан. ТХН-ийн зүгээс төслийг концессын 
гэрээгээр гүйцэтгэх сонирхол бүхий 20 гаруй гадаадын компанийн саналыг 
авч нэгтгэн судалгаа хийсэн. 2016 оны 5-10 дугаар сард төслийн талбар 
дээр өрөмдлөг, геологийн судалгаа хийсэн. Төслийн талбарын геотехник, 
томографийн судалгааны ажлыг Yooshin Engineering Corporation болон 
“Престиж Инженеринг” ХХК-ийн хооронд байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээ 
болон ажлын даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Төслийн ТЭЗҮ 
боловсруулах болон Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний ажлын 
даалгаврыг боловсруулсан. Монгол Улсын Эрчим хүчний яам болон 
Хятадын Чансу фэнфан Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн компани 
хооронд 2017.04.24-нд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн 
дагуу 2017 оны 8 дугаар сард Чансу Фэнфан эрчим хүчний тоног 
төхөөрөмжийн компани өөрийн хөрөнгөөр ТЭЗҮ болон Байгаль орчны 
үнэлгээг хийлгэж гарсан үр дүнгээр хөрөнгө оруулах сонирхлоо илэрхийлж, 
БНХАУ-ын зураг төслийн томоохон компани болох “Power China” компанийн  
мэргэжилтнүүд Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын нутагт орших төслийн 
талбартай танилцсан. Эдгээр мэргэжилтнүүд төслийн газар орон нутагтай 
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бүрэн танилцаж эхний байдлаар төсөл хэрэгжих боломжтой гэж үзсэн ба 
2017.09.25-нд төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-нд дүн шинжилгээ хийсэн 
материалаа ирүүлсэн. Эхний шатны байдлаар суурилагдах чадлыг нэмэх 
боломжтой гэж үзээд байгаа бөгөөд боомтын хэмжээг өөрчлөхгүйгээр 64 
МВт-аас 96 МВт хүргэх бололцоотой талаар судалгаа хийж болохоо 
илэрхийлсэн. Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 1 дүгээр сард Абу даби 
хотноо болсон уулзалтаар 2008 онд хийгдсэн Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын 
урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийг Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банкинд өгч хамтран ажиллах санал тавьсан. 2018.05.30-ны 
өдрийн МУ-ын ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцэж Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын 
төслийг БНХАУ-ын Засгийн Газраас Монгол Улсын Засгийн Газарт олгож 
буй 1 тэрбум ам.долларын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн 
жагсаалтад оруулсан. 
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2015_89 
Хөнгөлөлттэй 

зээлийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх төслийн 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

1. БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй 
зээлийн эх үүсвэрээр “Эгийн голын усан 
цахилгаан станц” төсөл болон Богдхан 
уулыг тойрсон хурдны замын эхний үе шат 
болох “Улаанбаатар хот-Хөшигийн хөндийн 
олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал 
чиглэлийн хурдны авто зам” төслийг 
санхүүжүүлэх асуудлыг зохих журмын дагуу 
судалж шийдвэрлүүлэхийг Сангийн сайд 
Ж.Эрдэнэбат, Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, 
Зам, тээврийн сайд Н.Төмөрхүү нарт 
даалгасугай. 

Франц улсын Трактебел Инженеринг компани ба Эгийн гол УЦС төслийн 
нэгж хамтран боловсруулсан шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг салбарын ШУТЗ-ийн 
2014.08.29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. Эгийн голын УЦС 
төслийн дэд бүтцийн асуудлыг Концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх 2015.05.25-
ны өдрийн 215 тоот Засгийн газрын тогтоол гарсан. Эгийн голын УЦС-ын дэд 
бүтцийг байгуулах зорилгоор 220 кВ-ын 72.3 км 2 хэлхээт цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, 110/10 кВ-ын дэд станц, Эрдэнэтийн Говил 
тосгоноос төслийн талбай хүртлэх 73.9 км авто зам, гүүрийн төслийг 103.0 
сая ам.доллар багтаан БНХАУ-ын Чайна Гэжуба групп лимитэд компаниар 
хийж гүйцэтгүүлэхээр Засгийн газрыг төлөөлж Хөрөнгө оруулалтын газар нь 
төсөлд оролцогчтой концессын гэрээг 2015.10.21-ний өдөр байгуулсан. 
Засгийн газрын 2015 оны 458 тоот тогтоолоор БНХАУ-ын Засгийн газраас 
авах 1.0 тэрбум ам.доллларын зээлийн эх үүсвэрээс 703.4 сая 
ам.доллараар тус станцыг барьж байгуулах шийдвэр гарч УИХ зээлийн 
хэлэлцээрийг соѐрхон баталсан. УИХ 2017 оны 6 дугаар сард зээлийн 
хэлэлцээрийг дахин шинэчлэн баталсан. БНХАУ-ын талтай зээлийн ерөнхий 
хэлэлцээр хийгдэж БНХАУ-ын талаас 95 хувь, Монголын талаас 5 хувийг 
гаргахаар болсон. Концесс эзэмшигч Чайна Гежуба групп лимитед компани 
2016 онд барилгын ажлаа үргэлжлүүлэх зорилгоор Монгол Улсад концессын 
санхүүжилт хийх зөвшөөрөл авахаар БНХАУ-ын Үндэсний хөгжил, 
шинэчлэлийн хороонд хандсан, ЭГУЦС төслийн талаар ОХУ-тай нэгдмэл 
ойлголтод хүрэх хүртэл концессын санхүүжилт хийхийг тус хорооноос түр 
зогсоогоод байгаа. 
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2015_14              
2015 оны 03 дугаар 
сарын 09-ний өдөр 

14 дүгээр тэмдэглэл 
ЗГ-ын хуралдааны 

ХХI.3 БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр “Эгийн 
голын усан цахилгаан станц” төслийг 
санхүүжүүлэх саналыг зохих журмын дагуу 
БНХАУ-ын талд тавьж, зээлийн хэлэлцээр 

Засгийн газрын 2015 оны 458 тоот тогтоолоор БНХАУ-ын Засгийн газраас 
авах 1.0 тэрбум ам.доллларын зээлийн эх үүсвэрээс 703.4 сая 
ам.доллараар тус станцыг барьж байгуулах шийдвэр гарч УИХ зээлийн 
хэлэлцээрийг соѐрхон баталснаар Сангийн яам нь Гадаад харилцааны 
яамаар дамжуулан Эгийн голын УЦС төслийн саналыг БНХАУ-ын 
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тэмдэглэл эхлүүлэхийг Сайд Ж.Эрдэнэбат, ЭХСайд 
Д.Зоригт, “Эгийн голын усан цахилгаан 
станц” төслийн нэгжийн захирал Д.Одхүү 
нарт даалгав. 

Худалдааны яаманд хүргүүлсэн. Өрийн удирдлагын хуулийн дагуу Эрчим 
хүчний яам болон Сангийн яамны төлөөлөл 1.0 тэрбум ам.долларын 
зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн асуудлаар БНХАУ-ын 
Худалдааны яам болон Эксим банкны албаны хүмүүстэй уулзалт зохион 
байгуулсан. Байгаль нуурын экологийн асуудалтай холбоотойгоор БНХАУ-
аас олгох зээлийн асуудал удаашралтай байгаа бөгөөд усан цахилгаан 
станц барих асуудлаар ОХУ-тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх арга хэмжээг авч 
ажиллаж байна. Дэлхийн өвийн хорооны 41 дүгээр чуулганы бэлтгэл ажлын 
төлөвлөгөөг БОАЖЯ-тай хамтран баталж, уг төлөвлөгөөний дагуу ”Эгийн 
голын усан цахилгаан станц” төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний хураангуй тайлан, танилцуулгыг бэлтгэж, Франц улс дахь 
ЮНЕСКО-гийн байнгын төлөөлөгчийн газраар уламжлан Дэлхийн өвийн 
хороонд хүргүүлсэн. Дэлхийн банкны төлөөлөгчид уг хэлэлцүүлэгт 
хөндлөнгийн хянагчаар ажиллав. 2017.10.02-04-ний өдрүүдэд Сэлэнгэ 
мөрний сав газарт барих усны барилга байгууламжуудын сэдвээр нэгдсэн 
ойлголтод хүрэх зорилготой ОХУ, Монгол улсын эрдэмтдийн хамтарсан 
ажлын хэсгийн хуралдааныг зохион байгуулаад байна. 
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2015_36            
Монгол Улсын 
Засгийн газарт 

чиглэл өгөх тухай 
УИХ-ын тогтоол 

10. Цахилгаан эрчим хүч, ган, нүүрснээс 
синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэж, 
экспортлох асуудлаар нэгдсэн бодлого 
боловсруулж 2015 оны 05 дугаар сарын 01-
ний өдрийн дотор Улсын Их Хуралд 
танилцуулах 

Цахилгаан эрчим хүч экспортлох асуудлаар нэгдсэн бодлого боловсруулж 
эрчим хүчний салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж чадахуйц суурь 
баримт бичиг болох “Эрчим хүчний салбарын хөгжлийн шинэчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө” болон “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”-д тус 
тус тусгаж өгсөн. Ган, нүүрснээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэж 
экспортлох асуудлыг УУХҮЯ хариуцан хэрэгжүүлж байгаа болно. 
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11. Дээрх заалтад заасан нэгдсэн бодлогын 
агуулгад нийцсэн төсөл, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион 
байгуулах 

Дээрх заалтад заасан нэгдсэн бодлогын агуулгад нийцсэн төсөл, арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. Эрчим хүчний яам, 
БНХАУ-ын Цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани хооронд “Шивээ-Овоогийн 
цогцолбор төсөл”-ийн ТЭЗҮ хийж гүйцэтгэх гэрээг 2015.11.10-ны өдөр 
байгуулсан. Төслийн ТЭЗҮ-ийн судалгааны явцад хөрс хуулалтын 
коэффициент өндөр гарч эдийн засгийн үр ашиг муутай гарсан учир анх 
төлөвлөгдсөн 660 МВт-ын 14 ширхэг блокийн 9240 МВт-ын хүчин чадалтай 
станцыг 660 МВт-ын 8 ширхэг блоктой 5280 МВт болгож багасгахаар 
төлөвлөж төслийн хүчин чадалд өөрчлөлт орсон. Энэ тухай УИХ-ын даргын 
2016.10.13-18-ны өдрүүдэд Хятад улсад хийсэн айлчлалын үеэр Эрчим 
хүчний сайдад Стейт Грийд корпорациас танилцуулсан. 2016.10.26-ны өдөр 
Засгийн газрын 422-р тогтоолын дагуу стратегийн ач холбогдол бүхий 
Шивээ-Овоогийн нүүрсний ордыг түшиглэн эрчим хүчний цогцолбор төслийг 
хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий төслийн нэгжийг “Эрчим 
хүчний яам” болон “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дэргэд байгуулсан. Эрчим 
хүчний экспортын Шивээ-Энержи цогцолбор төслийн зорилго нь Монгол 
Улсад том хэмжээний дулааны цахилгаан станц барьж, үйлдвэрлэсэн эрчим 
хүчийг дотооддоо нийлүүлэхээс гадна БНХАУ руу цахилгаан дамжуулах 
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шугамаар экспортлох юм. Монгол улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын “Экспорт-
Импорт” банк хооронд 2015.11.10-ны өдөр байгуулсан нэг тэрбум 
ам.долларын зээлийн Ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд “УБ-Мандалговь 
чиглэлийн 270 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /ЦДАШ/, дэд станц 
барих” төсөл хэрэгжихээр болсон. “УБ-Мандалговь ЦДАШ, дэд станц барих” 
ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын “TBEA” групп ажиллахаар тендэрт 
шалгарсан. Шугамын шав тавих ѐслолын ажиллагааг 2017.06.21-ний өдөр 
зохион байгууллаа. Энэ төсөл хэрэгжсэнээр Оюутолгой, Тавантолгой, 
Цагаансуваргын ордыг төвийн эрчим хүчээр хангах боломж бүрдэнэ. 
Цаашид Монгол Улс хөрш улсууд руу эрчим хүч экспортлох ирээдүйн 
боломж гарч ирж байгаа юм. 
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2015-02-02       
"Түлш эрчим хүчний 

салбарын талаар 
авах зарим арга 

хэмжээний тухай" 
тогтоолын 

хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх тухай 
УИХ-ын байнгын 

хорооны тогтоол 

1.2 УБ хотын 5-р цахилгаан станцыг барих 
ажлыг шуурхайлах, бага өртөг зардлаар 
цахилгаан үйлдвэрлэх зорилгоор Багануур 
болон бусад уурхайн дэргэд эрчим хүчний 
шинэ эх үүсгэвэр барьж байгуулах, цаашид 
эрчим хүч экспортлох, түүнд шаардагдах 
шугам сүлжээг бий болгох 

5-р цахилгаан станц: Шалгаруулалт явагдаж улмаар концессын гэрээгээр 
тус төслийг хэрэгжүүлэхээр шалгарсан “Фифт Комбайнд Хийт Энд Пауэр 
Плант” ХХК-тай 2014.06.20-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажлын хэсэг концесс 
эзэмшигчтэй “Эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний хэлэлцээрийг 
хийж 2015 оны 7 дугаар сард “ДҮТ” ХХК, “ЦДҮС” ТӨХК болон концесс 
эзэмшигч нь гэрээг байгуулсан. Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 1,5 тэрбум 
ам.доллар байх бөгөөд концессын гэрээний хугацаа 25 жил, барилгын ажлыг 
4 жилийн хугацаанд гүйцэтгэх юм. Эрчим хүчний эх үүсвэр барих тусгай 
зөвшөөрөл авах өргөдлийг 2016 оны 3 дугаар сард Эрчим хүчний 
зохицуулах хороонд өгсөн боловч Эрчим хүчний тухай хуулийн 21.2.5-д 
заасан “Эрчим хүчний хангамж, хэрэглээний тэнцэл” хангагдаагүй, 
зохицуулалтын бодлого чиглэлд нийцэхгүй байгаа тул тусгай зөвшөөрөл 
олгогдоогүй. Төслийн ажлын явцын талаар Сайдын зөвлөлийн 2018.01.04-
ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар 
тайлбар, танилцуулга боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулахаар шийдвэрлэсэн. 
Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор батлагдсан Концессын 
зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан Багануурын станцыг барих сонгон 
шалгаруулалт явуулж, БНХАУ-ын Цөмийн эрчим хүчний корпораци 
шаардлага хангасан төслийн санал ирүүлсэн тул Концессын гэрээг 
2015.04.01-нд Хөрөнгө оруулалтын газартай байгуулсан. Цахилгаан эрчим 
хүч худалдах худалдан авах гэрээг 2015.08.28-нд байгуулсан. Төслийн 
талбайн судалгааны ажлыг 2015.12.23-нд эхлүүлсэн. Концесс эзэмшигч нь 
газар шорооны ажлыг 2016 оны гуравдугаар улиралд эхлүүлсэн. 
Санхүүжилтээ шийдвэрлэсэн талаар мэдэгдэл ирүүлсэн. 2017 онд 
Багануурын цахилгаан станцын Концесс эзэмшигч “Багануур Пауэр” ХХК-ийн 
төлөөлөлтэй уулзалт хийж Монголын эрчим хүчний системд ажиллах 
боломжийн талаар судалж ТЭЗҮ-д нэмэлт оруулж танилцуулах талаар 
санал илэрхийлсэн. Концессын болон дагалдах гэрээнд өөрчлөлт 
оруулахаар тохиролцон ЗГ-т асуудал оруулсан. ЗГ-ын 2017.05.30-ны өдрийн 
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158 дугаар тогтоол гарсан. Энэ тогтоолоор “Багануурын цахилгаан станц 
төсөл”-ийн ТЭЗҮ-д өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан уг төслийг барих-
ашиглах-шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжүүлэхээр ХОГ 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 гэрээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах арга 
хэмжээ авах үүрэг өгөгдсөний дагуу ажиллаж байна.  
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1.4 Дулааны 3-р цахилгаан станцын 250 МВт 
болон Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан 
станцын өргөтгөл, Багануур, Шивээ-
Овоогийн нүүрсний уурхайн техникийн 
шинэчлэл, эрчим хүчний шинээр эхлэх буюу 
шинэчлэх төсөл арга хэмжээнд Хөгжлийн 
банкны гүүрэн санхүүжилтийн механизмыг 
хэрэгжүүлэх 

Дулааны 3-р цахилгаан станцын өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендерийг 2017.03.06-ны өдөр зарлаж, шалгарсан 
гүйцэтгэгчтэй гэрээний хэлэлцээрийг хийсэн. Төслийн ажилд гүйцэтгэгчээс 
гаргасан хөрөнгө оруулалтын ажлын зардлыг буцаан төлөх тухай асуудал 
болон тендерийн үнийн саналд нэмэгдүүлэх шаардлага тавьсан зээлийн хүү, 
даатгалын зардал болон бусад зардлын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх 
талаарх албан бичгийг “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний хамт 2017.06.29-ний 
өдрийн а/2086 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн болно. 
Төслийн хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлт хийгдэх нөхцөл тодорхойгүй гэсэн 
үндэслэлээр гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 
Төслийг 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 байгуулсан. Ажлын хэсэг ажиллаж төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
ажлуудыг тодотгож, ажлын даалгаврын төслийг боловсруулсан. ОХУ-аас 
олгох зээлийн асуудал эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байна. Төслийн ажлыг 
эхлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх талаар ОХУ-ын холбогдох 
яамдтай хамтран ажиллаж байна. 
“ЭДЦС” ТӨХК-ийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын хөрөнгийг Монгол Улсын 
Хөгжлийн банкны гүүрэн санхүүжилтаар санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсний 
дагуу Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 85, 115 дугаар тушаалаар үнэлгээний 
хороо байгуулагдан түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй, олон улсын нээлттэй 
тендерийг 2015.07.09-ний өдөр зарлаж, сонгон шалгаруулсан. Гэвч 
санхүүжилтийн механизм өөрчлөгдөн уг төслийг БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй 
зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх шийдвэр гарсан тул өмнөх тендерийг 
хүчингүй болгож дахин тендер зарласан. Тендерийн үнэлгээг хийж БНХАУ-
ын Hunan Industrial Equipment Installation компанийг шалгаруулж, 2017 оны 3 
дугаар сард гэрээ байгуулсан. Сангийн яамнаас БНХАУ-ын талтай зээлийн 
тусгайлсан хэлэлцээрийг 2018 оны 04 дүгээр сард хийсэн.Төслийн ажлыг 
2018 онд эхлүүлж, 2020 онд дуусгаж ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж 
байна. 
Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайнуудад техникийн шинэчлэлт 
хийх төсөл, арга хэмжээнд Хөгжлийн банкны гүүрэн санхүүжилтийн 
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механизмыг хэрэгжүүлэх асуудал Хөгжлийн банктай холбоотойгоор 
шийдэгдээгүй зогссон.  
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2.1 Эрчим хүчний салбарын өртөг зардлыг 
бууруулах, үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ, 
элэгдэл тооцох жишиг хэмжээг тогтоох 
асуудлаар салбарын хэмжээнд баримтлах 
бодлого, чиглэлийг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

“Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн үндсэн 
хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам”-ыг ЭХЗХ-ны 2016 оны 2 сарын 4-ний 53-р 
тогтоолоор баталж мөрдөн ажиллаж байна. Энэхүү журмаар үндсэн 
хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх, элэгдэл тооцох аргачлалыг тогтоосон.  
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2015_09 
“Нийслэлийн 

агаарын бохирдлыг 
бууруулах тухай 

хууль баталсантай 
холбогдуулан авах 

зарим арга 
хэмжээний тухай” 
тогтоолд өөрчлөлт 

оруулах тухай 
УИХ-ын тогтоол 

1/ нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 
бүсийн гэр хорооллын цахилгаан эрчим 
хүчний үнэд хөнгөлөлт үзүүлэх 
урамшууллын шалгуур, хэлбэр, цаг, хувь 
хэмжээг тогтоож, зөрүүг улсын төсвөөс 
санхүүжүүлэх 

Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор цахилгаан халаагуур, стандартын 
шаардлага хангасан дулаалга, хийн түлш, сэргээгдэх эрчим хүч, шахмал 
болон хагас коксон түлш, сайжруулсан зуух, яндангийн шүүлтүүр хэрэглэж 
байгаа айл өрхөд цахилгааны үнийн урамшуулал, хөнгөлөлт олгох талаар 
“Агаарын тухай” хуулийн 6.1.6, “УИХ-ын 2011 оны 11-р тогтоол”, “МУ-ын ЗГ-
ын Журам батлах тухай 309-р тогтоол”, “Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны 
зохицуулагчдын зөвлөлийн тогтоол”-д тус тус заасан. Дээрхи 
шийдвэрүүдийн дагуу 2011 онд 21 мянга, 2012 онд 49 мянга, 2013 онд 66 
мянга, 2014 онд 69 мянга, 2015 онд 105 мянга, 2016 онд 109 мянган 
хэрэглэгчийн шөнийн тарифыг 50% хөнгөлж энэ хугацаанд нийт 11.2 тэрбум 
төгрөгийн урамшуулал үзүүлсэн. 2017.11.01-ний өдрөөс гэр хорооллын айл 
өрх хэрэглэгчдэд шөнийн тарифын хөнгөлөлт тооцох ажлыг Засгийн газрын 
2017 оны 199 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гэр хорооллын айл өрхөд 
цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”, Эрчим хүчний 
зохицуулах хорооны 2017 оны 203, 204 дүгээр тогтоолыг баримталж 
хэрэгжүүлсэн. Энэхүү журам, тогтоолд заасны дагуу нийслэлийн гэр 
хорооллын бүсэд орших хоѐр тарифт тоолууртай өрхийн 21.00-06.00 цагийн 
хооронд хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 100 хувь хөнгөлөх, 100 хувийн 
хөнгөлөлт тооцох нэг сарын хэрэглээний дээд хязгаар 220 В-ын хүчдэлийн 
түвшинтэй хэрэглэгч 700 кВт.цаг,  380 В-ын хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгч 
1500 кВт.цаг байх, үүнээс илүү гарсан хэрэглээг 50 хувийн хөнгөлөлттэй 
үнээр тооцохоор болсон. Мөн 21 аймгийн төв болон 10 мянгаас дээш хүн 
амтай сум, суурин газрын гэр хорооллын бүс дэх хоѐр тарифт тоолууртай 
өрхийн 21.00-06.00 цагийн хооронд хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 50 
хувиар хөнгөлөхөөр болж хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчдийн хувьд 
хөнгөлөлт тооцох цагуудад хэрэглээний хязгаар заагаагүй. ЭХЗХ-ны 203, 
204-р тогтоолуудын дагуу 2017.11.01-2018.03.31-ний өдрийн байдлаар 2 
тарифт 563830 тоолуураар 110.4 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний 
хэрэглээнд 9,6 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн. 
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2014_306       
Гаалийн тарифын 
зөвлөлийн дүрэм, 
бүрэлдэхүүнийг 

2. Гаалийн тарифтай холбоотой бодлогын 
асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхийн өмнө Гаалийн тарифын 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж байхыг Засгийн 

Гаалийн тарифтай холбоотой асуудлаар энэхүү тогтоолыг мөрдөн ажиллаж 
байна. Сангийн яамнаас Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 11 дүгээр 
зүйлийн 11.2 дахь хэсгийг үндэслэн гааль, татварын холбогдох хууль 
тогтоомжид өөрчлөлт оруулахаар  санал бэлтгэж байгаатай холбогдуулан 
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шинэчлэн батлах 
тухай 

ЗГ-ын тогтоол 

газрын гишүүдэд үүрэг болгосугай. Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Эрчим 
хүчний салбарын үр ашиг, хэрэглэгчдийн хэрэглээний төвшин дэх 
хэмнэлтийг дэмжих бодлогын хүрээнд эрчим хүчний өндөр үр ашиг, 
хэмнэлттэй А, B ангиллын шошго бүхий цахилгаан хэрэгслийг гааль, НӨАТ-
ийн татвараас чөлөөлдөг байх” зарчмын саналыг Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн. 
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2014_257       
Булганы дулааны 

станцын талаар авах 
зарим арга 

хэмжээний тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

1. 2011 оноос "Сэлэнгэ констракшн" ХХК-ийн 
хөрөнгө оруулалтаар баригдаж эхэлсэн 
боловч санхүү, хөрөнгийн асуудлаас 
шалтгаалан дуусгалгүй орхисон Булган 
аймгийн Булган сумын дулааны станцын 
ажлыг одоогийн гүйцэтгэгч "Энержи плас" 
ХХК-ийн саналыг үндэслэн төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд барих-
ашиглах-өмчлөх нөхцөлтэйгээр гүйцэтгэх 
гэрээг шинэчлэн байгуулж, ашиглалтад 
оруулах ажлыг зохион байгуулахыг Эрчим 
хүчний сайд М.Сономпилд даалгасугай. 

Хувийн хөрөнгөөр Булган аймгийн төвд баригдаж эхэлсэн боловч хөрөнгө, 
санхүүгийн дутагдлаас шалтгаалан ажил нь зогссон дулааны станцыг барьж 
дуусган, ашиглалтад оруулах тухай 4 талт гэрээг Эрчим хүчний сайд, Булган 
аймгийн Засаг дарга, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, “Энержи плас” ХХК-
ийн хооронд 2014.09.05-ны өдөр байгуулж, ажлын гүйцэтгэлээр 2014 оны 
төсвөөс 3 тэрбум төгрөг олгосон. Эрчим хүчний хөгжлийн төвөөс барилга 
угсралтын ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажилласан. Дулааны станц, ус, 
дулаан дамжуулах төвийн дутуу ажлыг гүйцээж, туршиж, ажиллагаанд 
залгах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Эрчим хүчний 
сайдын 2017.08.24-ний өдрийн 104 дүгээр тушаалаар байгуулж ажилласан. 
ДС-ын дутуу ажлыг гүйцээж, ажиллагаанд залгахад шаардлагатай 800 сая 
төгрөгийн хөрөнгийг төсвийн зээл олгуулж, 2017 оны төсвийн тодотголд 
тусгуулахаар ЗГ-ын 2017.09.13-ны өдрийн 258 дугаар тогтоол гаргуулсан. 
Халаалтын зуух, шугам сүлжээний үйл ажиллагаа жигдэрсэн, өвлийн 
бэлтгэл хангаж тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Төслийн ажилд 
байнгын хяналт тавин ажиллаж байгаа ба дулааны станц, шугам сүлжээний 
гүйцэтгэгч компаниудын төлөөллийг дуудан хуралдаж, 2018 оны халаалтын 
улирал эхлэхээс өмнө дутуу ажлыг хийж гүйцэтгэн ажиллагаанд залгах үүрэг 
даалгавар өгсөн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90% байна.  
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2014_187  
Концессын гэрээ 

байгуулах 
зөвшөөрөл олгох 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

 

2. Концессыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
нүүрс, ус хангамж, үнс зайлуулах, 
цахилгаан, дулааны шугам сүлжээнд 
холбох, төмөр зам, авто зам, бусад барилга 
байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийг 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох 
болон байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн 
үнэлгээг хянан баталгаажуулахыг ЗТСайд 
А.Гансүх, УУСайд Д.Ганхуяг, ЭХСайд 
М.Сономпил, БОНХСайд С.Оюун, БХБСайд 
Ц.Баярсайхан нарт  
 

ДЦС-5-ын дулааны шугам сүлжээний техник, эдийн засгийн судалгаа 
хийлгэх талаар АХБ-ны хотуудын хөгжлийн санаачилга байгууллагатай 
санамж бичиг байгуулж хамтран ажилласан. ТЭЗ-ийн урьдчилсан судалгаа 
2016 оны 4 дүгээр сарын ШУТЗ-ийн хурлаар батлагдсан. ДЦС-5-ын 220 кВ-
ын ИХБ-аас 220 кВ-ын Сонгино дэд станц хүртэлх 220 кВ-ын 2 хэлхээт 
ЦДАШ-ын ТЭЗҮ, зураг төсвийг боловсруулсан. Байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийн үнэлгээг хянан баталгаажуулсан. Эрчим хүчний эх үүсвэр барих 
тусгай зөвшөөрөл авах өргөдлийг 2016 оны 3 дугаар сард Эрчим хүчний 
зохицуулах хороонд өгсөн боловч Эрчим хүчний тухай хуулийн 21.2.5-д 
заасан “Эрчим хүчний хангамж, хэрэглээний тэнцэл” хангагдаагүй, 
зохицуулалтын бодлого чиглэлд нийцэхгүй байгаа тул тусгай зөвшөөрөл 
олгогдоогүй. Эх үүсвэр /ДЦС-5/-ийн эхний ээлжийг 2017 онд ашиглалтад 
оруулах төслийн анхны зорилт хэрэгжих боломжгүй болсон. Төслийн ажлын 
явцын талаар Сайдын зөвлөлийн 2018.01.04-ний өдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцэж, цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, танилцуулга 
боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр 
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гаргуулахаар шийдвэрлэсэн. 
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2014_27              
2014 оны 6 сарын 7-

ны 27 дугаар 
тэмдэглэл 

ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл 

XXII.9 Эрчим хүчний сайд М.Сономпилын 
ахалсан МУ-ын төлөөлөгчдийн 2014.05.25-
28-ны өдрүүдэд БНХАУ-д хийсэн албан 
айлчлалын дүнг ЗГ-ын гишүүдэд 
танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан МУ-ын 
Эрчим хүчний яам, БНХАУ-ын Эрчим хүчний 
удирдах газар хоорондын харилцан 
ойлголцлын санамж бичигт тусгасан болон 
айлчлалын үед хийсэн яриа хэлэлцээгээр 
санал солилцсон асуудлыг төлөвлөн 
хэрэгжүүлж ажиллахыг ЭХСайд 
М.Сономпилд. 

БНХАУ-ын Бээжин хотноо 2015.10.29-ний өдөр хоѐр талын Экспертийн 
анхны уулзалтыг Хятадын Хөгжил шинэтгэлийн хороотой хамтран зохион 
байгуулсан бөгөөд тус хурлаар хоѐр орны эрчим хүчний салбарт хамтран 
ажиллах төлөвлөгөөний төслийг 2 талын судалгааны хүрээлэнгүүдээр 
хийлгэх, тус судалгааны ажил дээр үндэслэн Эрчим хүчний хамтын 
ажиллагааны гэрээг томьѐолохоор тохиролцсон. Үүний дагуу 2015.11.30-
12.04–ний өдрүүдэд Хятадын талын саналаар Хятадын Цахилгаан эрчим 
хүчний төлөвлөлт инженерийн институтийн төлөөлөл Улаанбаатар хотноо 
ажиллаж мэдээлэл солилцож ажилласан. Эрчим хүчний салбарт БНХАУ-тай 
хамтран ажиллах хэлэлцээрийн төслийг боловсруулж ГХЯ-аар дамжуулан 
БНХАУ-ын талд хүргүүлсэн. Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
БНХАУ-ын Бээжин хотноо 2017.05.12-15-ны өдрүүдэд болсон “Бүс ба зам” 
олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний уулзалтад оролцож, 
айлчлал хийх хүрээнд болох уулзалт, ярианы сэдэвт тусгах талаар ГХЯ-нд 
хүргүүлсэн бөгөөд БНХАУ-ын талаас хойшлуулсан байдалтай байна. Энэ 
хугацаанд зохион байгуулагдсан хоѐр орны өндөр дээд хэмжээний уулзалт 
ярианы сэдэвт Эрчим хүчний салбарт БНХАУ-тай хамтран ажиллах 
хэлэлцээр байгуулах саналыг ЭХЯ-ны зүгээс тогтмол тусгаж, тэмдэглэлд 
оруулж ирсэн болно. 
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2014_69    
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгох 
тухай 

ЗГ-ын тогтоол 

3. Концессын төслийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай нарийвчилсан техник, эдийн 
засгийн үндэслэл, зураг төслийг батлах 
болон тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу олгохыг ҮХААСайд 
Х.Баттулга, УУСайд Д.Ганхуяг, ЗТСайд 
А.Гансүх, БХБСайд Ц.Баярсайхан, ЭХСайд 
М.Сономпил, БОНХСайд С.Оюун нарт 
даалгасугай. 

Улаанбаатарын дулааны цахилгаан станц-5 төслийг хэрэгжүүлэх концесс 
эзэмшигч нь нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийг батлуулсан ба  шаардлагатай тусгай 
зөвшөөрлүүдийг авсан. ДЦС-5–ын дулааны шугам сүлжээний техник, эдийн 
засгийн урьдчилсан судалгаа 2016 оны 4 дүгээр сарын салбарын ШУТЗ-ийн 
хурлаар батлагдсан. ТЭЦ-5-ын 220 кВ-ын ИХБ-аас 220 кВ-ын Сонгино дэд 
станц хүртэлх 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ТЭЗҮ, зураг төсөв 
боловсруулагдсан.  
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05_2014_29     
Зарим аймгийн 

дулаан хангамжийг 
сайжруулах төслийг 
эрчимжүүлэх тухай 

ЗГ-ын тогтоол 
/2015_459/ 

1. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай 
хуульд тусгагдсан Баянхонгор, Завхан, 
Өвөрхангай, Архангай, Дундговь, Хэнтий 
аймгийн төвд шинээр дулааны станц, 
дулааны шугам барих төсөл, арга хэмжээ, 
сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж төсөл, 
арга хэмжээний ажлыг төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө оруулагчийг 
сонгон шууд гэрээ байгуулах замаар 
хэрэгжүүлэхийг Эрчим хүчний сайд 
М.Сономпил, холбогдох аймгийн Засаг 
дарга нарт даалгасугай. 

Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, 
Өвөрхангай, Хэнтий, Төв, Сүхбаатар аймгийн төвд баригдах дулааны станц, 
дулаан дамжуулах шугам сүлжээний төслийг БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр 
хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 10 аймгийн төвд дулааны станц, 
дулааны шугам сүлжээ барих төслийн ТЭЗҮ-ийг БНСУ-ын “Экспорт импорт” 
банкны хөрөнгөөр боловсруулах Санамж бичиг Монгол Улсын СЯ, ЭХЯ-
БНСУ-ын “Экспорт-Импорт” банк хооронд 2017.07.20-нд байгуулсан. 2017 
оны Х сараас банкны Зөвлөх компани инженер-геологийн болон ТЭЗҮ-ийн 
судалгаа хийсэн. ЭХЯ-ны зүгээс Төслийн Байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх 
нөлөөллиийн судалгааг KEXIM банкны /EDCF сангийн/ хөрөнгөөр хийлгэх 
хүсэлтийг 2018.03.01-нд банкинд хүргүүлж, нааштай шийдвэрлүүлсэн. 
БНСУ-ын тал төслийг эхний ээлжинд 3 аймагт 2021-2022 онд хэрэгжүүлж 
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 дуусгах санал ирүүлснийг ЭХЯ-ны зүгээс 10 аймагт хэрэгжүүлж 2020 онд 
дуусгах саналыг тавьж хамтран ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 
төслийн ТЭЗҮ-ийг банкны техникийн туслалцаатайгаар БНСУ-ын “КDHE” 
компани боловсруулж байна. ТЭЗҮ-ийн дунд шатны тайланг энэ оны 3 
дугаар сард танилцуулсан, эцсийн тайланг хэлэлцүүлэхээр ирүүлээд байна. 
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2013_375          
Эгийн голын 220 
МВт-ын чадалтай 
усан цахилгаан 

станц барих тухай 
Ерөнхий сайдын 

захирамж 

3. Эгийн голын УЦС барихад шаардагдах 
хөрөнгийг төрөл бүрийн зээлийн эх үүсвэр 
ашиглах, гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулагчидтай хөрөнгө оруулалтын гэрээ 
байгуулах замаар бүрдүүлж УЦС барих 
гэрээг 2014 онд багтаан байгуулж ажлыг 
эхлүүлэх 

Франц улсын Трактебел Инженеринг компани ба Эгийн гол УЦС төслийн 
нэгж хамтран боловсруулсан шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг салбарын ШУТЗ-ийн 
2014.08.29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. Эгийн голын УЦС 
төслийн дэд бүтцийн асуудлыг Концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх 2015.05.25-
ны өдрийн 215 тоот Засгийн газрын тогтоол гарсан. Эгийн голын УЦС-ын дэд 
бүтцийг байгуулах зорилгоор 220 кВ-ын 72.3 км 2 хэлхээт цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, 110/10 кВ-ын дэд станц, Эрдэнэтийн Говил 
тосгоноос төслийн талбай хүртлэх 73.9 км авто зам, гүүрийн төслийг 103.0 
сая ам.доллар багтаан БНХАУ-ын Чайна Гэжуба групп лимитэд компаниар 
хийж гүйцэтгүүлэхээр Засгийн газрыг төлөөлж Хөрөнгө оруулалтын газар нь 
төсөлд оролцогчтой концессын гэрээг 2015.10.21-ний өдөр байгуулсан. 
Засгийн газрын 2015 оны 458 тоот тогтоолоор БНХАУ-ын Засгийн газраас 
авах 1.0 тэрбум ам.доллларын зээлийн эх үүсвэрээс 703.4 сая 
ам.доллараар тус станцыг барьж байгуулах шийдвэр гарч УИХ зээлийн 
хэлэлцээрийг соѐрхон баталсан. УИХ 2017 оны 6 дугаар сард зээлийн 
хэлэлцээрийг дахин шинэчлэн баталсан. БНХАУ-ын талтай зээлийн ерөнхий 
хэлэлцээр хийгдэж БНХАУ-ын талаас 95 хувь, Монголын талаас 5 хувийг 
гаргахаар болсон. ОХУ-ын Байгаль нуурын экосистемд Эгийн голын УЦС 
баригдахад нөлөөлөх үндэслэлтэй гэж ОХУ-ын талаас үзэж буйг БНХАУ-ын 
тал судалж үзээд төслийн зээлийг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон. Иймд 
Эгийн голын усан цахилгаан станцыг барих хөрөнгийн эх үүсвэр болон уг 
төслийн Байгаль нуурын экосистемд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааг ОХУ-ын 
талтай зөвшилцөн хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлыг эхний ээлжинд 
шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.  
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2013_354   
Дорнодын дулааны 
цахилгаан станцын 

тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

1. “Дорнодын ДЦС төсөл”-ийг холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу хөрөнгө оруулагч 
нарт санал болгож, концессын шууд гэрээ 
байгуулан хэрэгжүүлэхийг ЭЗХСайд 
Н.Батбаяр, ЭХСайд М.Сономпил нарт 
даалгасугай. 

Засгийн газрын 2013 оны 354 дүгээр тогтоолоор концессын шууд гэрээ 
байгуулан хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу ЭЗХС, ЭХС-ын 2013.11.18-
ны өдрийн 279 дүгээр тушаалаар хамтарсан ажлын хэсэг томилогдон 
ажиллаж байна. Төслийн мэдээллийг 2014.04.17-ны өдрийн а/1211 тоотоор 
13 компанид хүргүүлж 05 дугаар сарын 01-ний дотор 6 компани саналаа 
ирүүлсэн. Хамтарсан ажлын хэсэг “Мега сити эл” ХХК-тай концессын 
гэрээний нөхцөлүүдийн талаар хэлэлцээр хийсэн боловч амжилтгүй болсон. 
2016.08.24–ны ЗГ-ын 57 дугаар тогтоолоор энэ төслийг концессын зүйлийн 
жагсаалтаас хассан. Засгийн газрын 2016.12.07-ны өдрийн 180 дугаар 
тогтоолоор уг төслийг түлхүүр гардуулах гэрээгээр өөрийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх нөхцөлтэйгээр хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгож, гэрээ 
байгуулан ажлыг эхлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. ЭХЯ-ны ТНБД-ын 2016 оны 
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119 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг станцын өргөтгөлийн 
ажлын даалгаврыг боловсруулж батлуулсан. Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2017 оны 19 дүгээр тушаалаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний 
хороог байгуулсан. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2017.01.26-
ны өдөр зарлаж, 3 дугаар сарын 19-ний өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийж 
дуусган тендерт оролцогч компаниудад мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй 
гэрээний хэлэлцээр хийсэн. Төслийн ажилд гүйцэтгэгчээс гаргасан хөрөнгө 
оруулалтын ажлын зардлыг буцаан төлөх тухай асуудал болон тендерийн 
үнийн саналд нэмэгдүүлэх шаардлага тавьсан зээлийн хүү, даатгалын 
зардал болон бусад зардлын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх албан 
бичгийг “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний хамт 2017.06.29-ний өдөр а/2086 тоот 
албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн болно. Төслийн хөрөнгө 
оруулалтын эргэн төлөлт хийгдэх нөхцөл тодорхойгүй гэсэн үндэслэлээр 
гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 
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05_2013_118    
"Шинэ бүтээн 
байгуулалт" 
хөтөлбөрийн 

хүрээнд хэрэгжүүлэх 
зарим төсөл, зарим 

арга хэмжээний 
тухай 

ЗГ-ын тогтоол 

4. "Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны 
зорилтот хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх, энэхүү тогтоолын хавсралтад 
заасан төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, 
төсөв, техник-эдийн засгийн үндэслэлийг 
хөтөлбөрт тавигдах шаардлагад нийцүүлэн 
боловсруулж, холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулахыг Барилга, хот байгуулалтын 
сайд Ц.Баярсайхан, Эдийн засгийн хөгжлийн 
сайд Н.Батбаяр, Эрчим хүчний сайд 
М.Сономпил, Нийслэлийн Засаг дарга 
Э.Бат-Үүл нарт даалгасугай. 

Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолын 
хүрээнд Эрчим хүчний салбарт нийт 20 бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж 
байгаагаас 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар: 
Улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад өгсөн 11 ажил, техникийн 
комисс ажилласан 6 ажил, үлдсэн 3 ажил 85-90 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж 
байна.  
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2013_04/01 
Байгалийн 

ургамал, амьтныг 
хамгаалах талаар 
авах зарим арга 
хэмжээний тухай 

ҮАБЗ-ийн 
хуралдааны 
тэмдэглэл 

2. Говь, хээрийн бүсийн түлшний асуудлыг 
цогцоор шийдэх бодлогын хүрээнд мод, 
сөөг, сөөгөнцөр ургамал түлшинд 
хэрэглэхийг хязгаарлах зорилгоор түүхий 
нүүрсийг гүн боловсруулж цэвэр түлшээр 
төв, орон нутгийг хэрэгцээг хангах ажлыг 
эрчимжүүлэх; 

Монгол Улсын Засгийн газрын ”Яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн 
өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг батлах тухай” 2012 оны 63 дугаар тогтоолоор 
Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны үйл  ажиллагааны гол зорилтын 
хүрээнд “хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн 
баялгийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх талаархи 
хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг олон нийтийн 
оролцоо, хяналтад тулгуурлан зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил, арга 
зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх, цэвэр технологи, шинжлэх ухаан, 
технологийн ололт, менежментийн тэргүүний арга барилыг туршин 
нэвтрүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар 
хангах, орчны бохирдлоос сэргийлэх, хамгаалах, бохирдлыг бууруулах, хөрс 
хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх, цөлжилттэй тэмцэх бодлого, арга 
хэмжээг зохион байгуулах, зохицуулах”-аар; мөн Уул уурхайн яамны үйл 
ажиллагааны стратегийн зорилтын хүрээнд нүүрс (эрчим хүчний нүүрснээс 
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бусад)-ний хангамж, нүүрсийг баяжуулах, хагас, гүн боловсруулах, 
экспортлох болон агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогыг төлөвлөх, 
боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах; зэрэг  үйл ажиллагааны гол 
зорилтуудын хүрээнд энэхүү хэрэгжилт хангагдахаар зохицуулагдаж ирсэн. 
Иймд энэ арга хэмжээний биелэлт нь эрхлэх асуудлын хүрээнд БОАЖЯ 
болон УУХҮЯ-аас гарна. 
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05_2012_191 
"Улаанбаатарын 

дулааны V 
цахилгаан станц"-ыг 

барих тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

3. ДЦС-5-ыг барьж ашиглахад шаардагдах 
ус хангамж, нүүрсний тээвэр, үнс 
зайлуулахтай холбогдсон асуудлыг судалж, 
санал боловсруулан шийдвэрлүүлэх үүрэг 
бүхий хамтарсан Ажлын хэсэг байгуулж 
ажиллахыг ЭХСайд М.Сономпил, ЗТСайд 
А.Гансүх, БХБСайд Ц.Баярсайхан, 
БОНХСайд С.Оюун, НЗДарга Э.Бат-Үүл нарт 
даалгасугай. 

"Улаанбаатарын дулааны Ү цахилгаан станц"-ыг барьж ашиглахад 
шаардагдах ус хангамж, нүүрсний тээвэр, үнс зайлуулахтай холбогдсон 
асуудлыг судалж, санал боловсруулан шийдвэрлүүлэх үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийг Эрчим хүчний сайдын 2013.02.28-ны өдрийн 27 дугаар тушаалаар 
байгуулсан. Ажлын хэсэг холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж, түүний дагуу 
судалгааны ажлууд хийгдсэн. Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал 
сайжирч хэрэглээний өсөлт бий болж төсөл үр ашигтай болох нөхцөлийн 
талаарх судалгааг Концесс эзэмшигчийн зүгээс хийх, үүн дээр үндэслэн 
төсөл хэрэгжиж эхлэх хугацааг тогтоон хэлэлцээг үргэлжлүүлэх талаар 
ярилцахаар АХБ-ны зөвлөхүүдийг урьж ажиллуулсан. Төслийн ажлын явцын 
талаар Сайдын зөвлөлийн 2018.01.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, 
цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, танилцуулга боловсруулж 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулахаар 
шийдвэрлэсэн. 
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05_2012_179 
Бодлогын зөвлөл 
байгуулах тухай 
ЗГ-ын тогтоол 

2.4 Сонгон шалгаруулсан төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, санхүүжилтийн 
графикт хяналт тавьж ажиллах. 

ЗГ-ын 2013 оны 71 дүгээр тогтоолоор бондын мөнгөөр хэрэгжих 
Тавантолгойн ЦС төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үүрэг 
бүхий төслийн нэгжийг байгуулан ажиллуулах, ЗГ-ын 2013 оны 129 тоот 
тогтоолоор Тавантолгойн уурхайг түшиглэн 450 МВт-ын хүчин чадалтай ЦС 
барих, төслийг гадаад, дотоодын хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлэх үүрэг болгосны дагуу Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 
39 тоот “Төслийн нэгжийг байгуулах, ТЭЗҮ, холбогдох судалгааг 
боловсруулах, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай” тушаал 
гарсан. ЗГ-ын 2013 оны 80 тоот тогтоолоор төслийн бэлтгэл ажилд зориулж 
эхний санхүүжилт болох 50 сая доллартай тэнцэх төгрөгийг Хөгжлийн 
банкаар дамжуулан олгохоор болсон. Төслийн судалгаа болон бэлтгэл ажил 
дуусч арилжааны даалгаврыг төсөлд оролцогчдод хүргүүлсэн. Төслийн 
техникийн судалгааны ажлууд 2013-2014 оны хооронд хийгдэж дууссан. 
Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооноос төслийн холбогдох тусгай 
зөвшөөрлүүдийг олгосон. Төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ болон бусад холбогдох 
техникийн суурь судалгаа, шинжилгээ, тайлангийн ажлууд хийгдсэн. 
Төслийн банкны шаардлага хангах Байгаль Орчин, Нийгэмд Нөлөөлөх 
Байдлын Үнэлгээ (БОННБҮ) хийгдсэн. 2016 оны 2 дугаар сард Японы 
Марубени корпорацийг хэлэлцээрт орох шаардлага хангасан гүйцэтгэгчээр 
сонгосон.  
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"Улаанбаатарын ДЦС-
5" төслийн тухай 

ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 

багтаан эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих. 

“Улаанбаатарын Дулааны Y Цахилгаан Станц”-ыг барих тухай ЗГ-ын 191-р 
тогтоолын дагуу газар эзэмшлийг эцэслэн шийдвэрлэх, ТЭЗҮ-г шинэчлэх 
судалгаа хийх, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 
хийж баталгаажуулах, ус хангамж, нүүрсний тээвэр, үнс зайлуулахтай 
холбоотой асуудлыг судалж шийдвэрлэх, Концессын гэрээ, цахилгаан 
болон дулааны эрчим хүч худалдан авах гэрээ, Нүүрс хангамжийн гэрээ 
болон бусад дагалдах гэрээнүүдийг байгуулах ажил үргэлжлэн хийгдсэн. 
Төмөр замын холболтын асуудлаар Зам тээврийн яам, Эрчим хүчний яам, 
УБТЗ-ын мэргэжилтэн инженерүүдийн оролцсон ажлын хэсэг байгуулагдан 
ажилласан. Эрчим хүчний эх үүсвэр барих тусгай зөвшөөрөл авах 
өргөдлийг 2016 оны 3 дугаар сард Эрчим хүчний зохицуулах хороонд өгсөн 
боловч Эрчим хүчний тухай хуулийн 21.2.5-д заасан “Эрчим хүчний 
хангамж, хэрэглээний тэнцэл” хангагдаагүй, зохицуулалтын бодлого 
чиглэлд нийцэхгүй байгаа тул тусгай зөвшөөрөл олгогдоогүй. Төслийн 
ажлын явцын талаар Сайдын зөвлөлийн 2018.01.04-ний өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцэж, цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, 
танилцуулга боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
шийдвэр гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.  
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2011_18/12      
Эрчим хүчний 

салбарын тухай 
ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 

1. Монгол Улсад уул уурхайн томоохон 
төслүүд хэрэгжих нь бодитой болж, өсөн 
нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэглээг 
эрчим хүчний дотоодын эх үүсвэрээс хангах 
зорилгоор "Улаанбаатар ДЦС-5", 
"Тавантолгойн ДЦС", Дорнод бүсийн шинэ 
эх үүсвэр, Багануур болон нүүрсний бусад 
уурхайг түшиглэсэн шинэ эх үүсвэр барих 
асуудлыг 2011 онд багтаан тодорхой 
болгож, хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх 

Улаанбаатарын ДЦС-5 төсөл: Концессын гэрээг “Фифт Комбайнд Хийт энд 
Пауэр Плант” ХХК-тай “барих-ашиглах-шилжүүлэх” нөхцөлөөр 2014.06.20-ны 
өдөр байгуулсан. Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээг 
2015.07.29-нд урьдчилсан байдлаар байгуулсан. Төслийн нийт хөрөнгө 
оруулалт 1,5 тэрбум ам.доллар байх бөгөөд концессын гэрээний хугацаа 25 
жил, барилгын ажлыг 4 жилийн хугацаанд гүйцэтгэх юм. Эрчим хүчний эх 
үүсвэр барих тусгай зөвшөөрөл авах өргөдлийг 2016 оны 3 дугаар сард 
Эрчим хүчний зохицуулах хороонд өгсөн боловч Эрчим хүчний тухай 
хуулийн 21.2.5-д заасан “Эрчим хүчний хангамж, хэрэглээний тэнцэл” 
хангагдаагүй, зохицуулалтын бодлого чиглэлд нийцэхгүй байгаа тул тусгай 
зөвшөөрөл олгогдоогүй. Төслийн ажлын явцын талаар Сайдын зөвлөлийн 
2018.01.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, цаашид хэрхэн 
үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, танилцуулга боловсруулж Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.  
Тавантолгой цахилгаан станц төсөл: 2015 онд Байгаль орчин, нийгэмд 
нөлөөлөх байдлын  үнэлгээ хийж дууссан. 2015 оны 12 сард хамгийн хямд 
Тариф бүхий сайн санал өгсөн 2 хөрөнгө оруулагчийг тодруулсан. 2016 оны 
2 сар хүртэл 2 хөрөнгө оруулагчтай хэлэлцээ хийж, 3 сард Японы Марубени 
корпорацийг төсөлд оролцогчоор шалгаруулсан. 2016.06.24-нд Тавантолгой 
Пауэр ХХК болон МУ-ын ЗГ Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан.  
Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 50 
МВт-аар нэмэгдүүлэх, станцын цахилгаан, дулаан дамжуулах сүлжээг 
өргөтгөх төсөл: Эрчим хүчний сайдын 2016 оны 119 дүгээр тушаалаар 
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байгуулагдсан ажлын хэсэг станцын өргөтгөлийн ажлын даалгаврыг 
боловсруулж батлуулсан. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний 
хороог Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 19 дүгээр тушаалаар 
байгуулсан. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2017.01.26-ны 
өдөр зарлаж, 3 дугаар сарын 19-ний өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийж дуусган 
тендерт оролцогч компаниудад мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээний 
хэлэлцээр хийсэн. Төслийн ажилд гүйцэтгэгчээс гаргасан хөрөнгө 
оруулалтын ажлын зардлыг буцаан төлөх тухай асуудал болон тендерийн 
үнийн саналд нэмэгдүүлэх шаардлага тавьсан зээлийн хүү, даатгалын 
зардал болон бусад зардлын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх албан 
бичгийг “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний хамт 2017.06.29-ний өдөр а/2086 тоот 
албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн болно. Төслийн хөрөнгө 
оруулалтын эргэн төлөлт хийгдэх нөхцөл тодорхойгүй гэсэн үндэслэлээр 
гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах мэдэгдэл хүргүүлсэн.  
Багануурын уурхайг түшиглэн баригдах 700 МВт-ын ДЦС-ын хувьд 
“Багануур паур” ХХК-тай концессын гэрээг 2015.04.01-ний өдөр байгуулсан. 
“Багануур паур” ХХК-тай 2015.08.28-ны өдөр “Эрчим хүч худалдах, худалдан 
авах” гэрээг байгуулсан. Бүтээн байгуулалтын ажлын шав тавих ѐслол 
2015.12.23-ны өдөр болсон. Концесс эзэмшигч нь санхүүгийн асуудлаа 
шийдвэрлэсэн талаар 2016 оны 4 дүгээр улиралд мэдэгдсэн. Газар шорооны 
ажлыг 2016 оны гуравдугаар улиралд эхлүүлсэн. “Багануурын цахилгаан 
станц төсөл”-ийн ТЭЗҮ-д өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан уг төслийг барих-
ашиглах-шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжүүлэхээр ХОГ 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 гэрээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах арга 
хэмжээ авах үүрэг өгөгдсөний дагуу ажиллаж байна. Багануурын ЦС төслийн 
концессын 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 повер” 
ХХК нь БНХАУ-аас 400 ажилтан зохих зөвшөөрлийн дагуу оруулж ирэн 
станцын яндангийн суурь, ажилчдын түр байрыг бариад байна.  
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02_2011_11 
Нийслэлийн агаарын 

бохирдлыг 
бууруулах тухай 

хууль баталсантай 
холбогдуулан авах 

зарим арга 
хэмжээний тухай 

5. Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн шинэ эх 
үүсвэр 5, 6 дугаар цахилгаан станцыг барих 
ажлыг 2011 онд эхлүүлэн 2013 онд эхний 
ээлжийг ашиглалтад оруулж 2014 онд барьж 
дуусгах; 

Шалгаруулалт явагдаж улмаар концессын гэрээгээр тус төслийг 
хэрэгжүүлэхээр шалгарсан “International Power Plc, Sojitz Corporation, Posco 
Energy, Newcom LLC” түншлэлийн байгуулсан Монгол Улсад бүртгэлтэй 
“Фифт Комбайнд Хийт Энд Пауэр Плант” ХХК-тай 2014.06.20-ны өдөр гэрээ 
байгуулсан. Ажлын хэсэг концесс эзэмшигчтэй “Эрчим хүч худалдах, 
худалдан авах гэрээ”-ний хэлэлцээрийг хийж 2015 оны 7 дугаар сард “ДҮТ” 
ХХК, “ЦДҮС” ТӨХК болон концесс эзэмшигч нь гэрээг байгуулсан. Төслийн 
нийт хөрөнгө оруулалт 1,5 тэрбум ам.доллар байх бөгөөд концессын 
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УИХ-ын тогтоол гэрээний хугацаа 25 жил, барилгын ажлыг 4 жилийн хугацаанд гүйцэтгэх юм. 
Эрчим хүчний эх үүсвэр барих тусгай зөвшөөрөл авах өргөдлийг 2016 оны 3 
дугаар сард Эрчим хүчний зохицуулах хороонд өгсөн боловч Эрчим хүчний 
тухай хуулийн 21.2.5-д заасан “Эрчим хүчний хангамж, хэрэглээний тэнцэл” 
хангагдаагүй, зохицуулалтын бодлого чиглэлд нийцэхгүй байгаа тул тусгай 
зөвшөөрөл олгогдоогүй. Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал 
сайжирч хэрэглээний өсөлт бий болж төсөл үр ашигтай болох нөхцөлийн 
талаарх судалгааг Концесс эзэмшигчийн зүгээс хийх, үүн дээр үндэслэн 
төсөл хэрэгжиж эхлэх хугацааг тогтоон хэлэлцээг үргэлжлүүлэх талаар 
ярилцахаар АХБ-ны зөвлөхүүдийг урьж ажиллуулсан. Төслийн ажлын явцын 
талаар Сайдын зөвлөлийн 2018.01.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, 
цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар тайлбар, танилцуулга боловсруулж 
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулахаар 
шийдвэрлэсэн. 
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