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МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 

2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

 

2019 оны жилийн эцэс 

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь Улсын Их Хурлын 2018 оны 05 дугаар сарын 

24-ний өдрийн 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 

онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д Эрчим хүчний яамны хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 

зорилт, арга хэмжээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг 

тухайн онд тавьсан зорилт, хүрэх түвшинтэй харьцуулан хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, үр 

дүнг үнэлэх, зөвлөмж, дүгнэлт боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулж байгаа болон 

шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтнуудад мэдээлэл, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

 

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй 

 

Хяналтад авсан арга хэмжээнүүдийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

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

хэрэгжилтийн түвшинг үнэлэн тогтооход дээрх журмын 6.2-т заасан Бодлогын баримт бичгийн 

зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээг тооцох аргачлалыг баримтлав.   

 

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

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 2019 оны 

жилийн эцсийн биелэлт; Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлийн жилийн эцсийн биелэлт; хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан, 

Эрчим хүчний яамны дотоод бүтцийн нэгжүүдийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

биелэлт; салбарын байгууллагууд, төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн тайланг судлах болон тухайн 

ажлыг хариуцсан албан тушаалтнуудтай уулзаж ярилцах, холбогдох газруудаас тодруулга авах 

замаар цуглуулсан мэдээ, мэдээлэлд үндэслэн гүйцэтгэв.  

 

Арга хэмжээний үнэлгээг гаргахдаа тухайн арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт тус 

бүрийн 2019 оны зорилтот түвшин, үр дүнтэй харьцуулсан үнэлгээний дунджаар тооцов.   

 

Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн 

 

Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд эрчим хүчний 

салбарт хэрэгжүүлэхээр үндсэн 3 зорилтын хүрээнд тусгагдсан 11 арга хэмжээг хяналтад аван 

ажиллав.  
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Зорилт 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Хэрэгжилтийн хувь  

72,7% 

100 70 40 
Зорилтын 

биелэлт 

Зорилт 4. Хөнгөн, хүнсний салбар, жижиг, 

дунд үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжиж, 

хүнсний эрүүл ахуйн чанарыг сайжруулна. 

1 1 - - 100% 

Зорилт 6. Эрчим хүчний хэрэглээг 

дотоодын эх үүсвэрээр хангах бодлого 

хэрэгжүүлж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. 

9 2 4 3 66,6% 

Зорилт 9. Агаар, орчны бохирдлыг 

бууруулан, байгалийн нөөцийн хамгаалалт, 

зохистой ашиглалтын бодлогыг 

хэрэгжүүлж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. 

1 1 - - 100% 

Дүн 11 4 4 3 - 

Хүснэгт 1. Зорилтын биелэлт 

 

 

№ АРГА ХЭМЖЭЭ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ҮНЭЛГЭЭ /хувиар/ 

Шалгуур 

үзүүлэлт  

тус бүрийн 

үнэлгээ 

Арга  

хэмжээний 

үнэлгээ 

1 
4.8. Эмээлтийн хөнгөн 

үйлдвэрийн парк байгуулах 
Ажлын явц 30 хувь 100 100 

2 

6.1. Эрчим хүчний салбарын 

тасралтгүй, найдвартай 

ажиллагааг хангах зорилгоор 

ашиглалтад байгаа цахилгаан 

станцуудыг өргөтгөн 

шинэчилж, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх 

Эрдэнэтийн ДЦС-ыг 35 МВт-аар өргөтгөх 

барилгын ажлын явц 50 хувь 
100 

70 

Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар 

өргөтгөх төслийн гэрээ, хэлэлцээрийн ажлын 

явц 100 хувь 

100 

Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх 

барилгын ажлын явц 30 хувь 
40 

3 

6.2. Монгол Улсын эрчим 

хүчний хангамжийн 

найдвартай байдал, Өмнөд 

бүсийн цахилгаан эрчим 

хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа 

хэрэглээг хангах шинэ эх 

үүсвэр барих 

Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц 

барих төслийн санхүүгийн хаалт хийх ажлын 

явц 100 хувь 

40 

40 

Багануурын 700 МВт-ын ДЦС барих төслийн 

барилгын ажлын явц 20 хувь 
40 

Баруун бүсийн 60 МВт-ын ДЦС-ын 

барилгын ажлын явц 20 хувь 
40 

Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг 

өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх төслийн гэрээ, 

хэлэлцээрийн ажлын явц 100 хувь 

40 

Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн 

өргөтгөлийн  ТЭЗҮ-г боловсруулж, хүчин 

чадлыг өргөтгөх төслийн, гэрээ, 

хэлэлцээрийн  ажлын явц 100 хувь 

70 

4 

6.3. Шивээ-Овоо, Тэвшийн 

говь болон бусад нүүрсний 

ордыг түшиглэн экспортын 

зориулалттай том чадлын 

цахилгаан станц, тогтмол 

гүйдлийн ЦДШ барих төслийг 

эхлүүлэх 

Төслийн гэрээ хэлэлцээрийн  

ажлын явц 100  хувь 
40 40 

5 

6.4. Сэргээгдэх эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийг зохистой 

харьцаагаар хөгжүүлэх 

Эрдэнэбүрэнгийн 64 МВт-ын УЦС-ын суурь 

судалгааны ажлын явц 100 хувь 
100 

70 Баруун бүсэд сэргээгдэх эрчим хүчийг 

нэмэгдүүлэх төслийн барилгын ажлын явц 

30 хувь 

40 
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6 

6.5. Бүс нутгийн эрчим 

хүчний систем, хүнд 

үйлдвэрүүд, том хэрэглэгчид, 

эрчим хүчний эх 

үүсвэрүүдийг холбосон 

цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станцыг барьж, 

эрчим хүчний нэгдсэн систем 

байгуулах ажлыг эхлүүлэх 

Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 2 

хэлхээт 260 км ЦДАШ, 220 кВ-ын дэд станц 

барих, Оюутолгой, Тавантолгой дэд 

станцуудыг өргөтгөх барилгын ажлын явц 50 

хувь 

100 

70 

Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-

ын 2 хэлхээт 178 км ЦДАШ, дэд станц барих 

төслийн гэрээ, хэлэлцээр хийх ажлын явц 

100 хувь 

Үнэлэх 

боломжгүй 

Тайшир-Есөнбулагийн 110 кВ-ын 50 км 

урттай ЦДАШ, Есөнбулаг дэд станцын 

барилгын ажлын явц 80 хувь 

40 

Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

ЦДАШ, Айраг, Сайншандын 220 кВ-ын дэд 

станцын хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

шийдвэрлэх ажлын явц 100 хувь 

100 

220 кВ-ын Дархан дэд станцын барилгын 

ажлын явц 20 хувь 

Үнэлэх 

боломжгүй 

Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний үр 

ашгийг дээшлүүлэх төслийн зээлийн гэрээ 

байгуулах ажлын явц 100 хувь 

100 

7 

6.6. Аймгийн төвүүд болон 

томоохон хот суурин газарт 

дулааны станц, шугам 

сүлжээг шинээр барих, 

өргөтгөх, эрчим хүчээр хангах 

ажлыг үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх 

Аймгийн төвүүдийн дулааны станцын 

барилгын ажлын явц 20 хувь 
70 

70 
Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системтэй 

хот суурин газрын дулааны шугам сүлжээг 

өргөтгөх, шинэчлэх барилгын ажлын явц 70 

хувь 

100 

8 

6.7. Эрчим хүчний хэмнэлт, 

үр ашгийг дээшлүүлэх, 

цахилгаан түгээх сүлжээний 

өргөтгөл, шинэчлэлтийн 

ажлыг үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх, алдагдлыг 

бууруулах, шинэ техник, 

технологи нэвтрүүлэх 

чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 

Багануур зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт-Булганы 

цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг 

бууруулах төслийг 4 аймагт хэрэгжүүлэх 

ажлын явц 50 хувь 

 

100 100 

9 

6.8. Метан хийг ашиглах 

боломжит нөөцийг бүрдүүлэх 

судалгааг эрчимжүүлэх, хийн 

хангамжийг хөгжүүлэх эрх 

зүй, дэд бүтцийн орчныг 

бүрдүүлэх, нүүрснээс цэвэр 

түлш гарган авах үйлдвэр 

барих төслийг эхлүүлэх 

Метан хийн нөөцийг бүрдүүлэх, салбарын 

хөгжлийг дэмжсэн бүтэц зохион байгуулалт 

бий болгох, норм, дүрэм стандартуудыг 

батлуулах ажлын явц 100 хувь 

70 

40 

Хийн хангамжийг хөгжүүлэх дэд бүтцийг 

байгуулах зураг төслийн ажлын явц 20 хувь 
40 

10 

6.9. Эрчим хүчний 

нормативын баримт бичгийн 

тогтолцоог төгөлдөржүүлж, 

олон улсын стандартыг 

нутагшуулах, эрх зүйн орчныг 

сайжруулах 

Боловсруулах дүрэм, норм, нормативын 

баримт бичиг: 2 дүрэм, 2 норм, 5 стандарт 
100 100 

11 

9.1. Агаар, орчны бохирдлыг 

бууруулах үндэсний 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

хангах 

Агаарын бохирдлыг бууруулахад шинэ 

техник, технологи нэвтрүүлэх ажлын явц 100 

хувь 

100 100 

11 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 72,7% 

Хүснэгт 2. Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн биелэлт 
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Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Эрчим 

хүчний яамны хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт 11 арга хэмжээний жилийн эцсийн 

биелэлт 72,7 хувьтай байна. Үүнээс үр дүнтэй арга хэмжээ 4, тодорхой үр дүнд хүрсэн арга 

хэмжээ 4, эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ 3 байна.  

 

 
 Нийт арга 

хэмжээ 
Үр дүнтэй 

Тодорхой үр 

дүнд хүрсэн 

Эрчимжүүлэх 

шаардлагатай 
Үр дүнгүй ДҮН 

тоогоор хувиар 

2019 оны 

эхний хагас 

жил 

11 2 2 5 2 49,1 

2019 оны 

жилийн эцэс 
11 4 4 3 - 72,7 

Хүснэгт 3. Арга хэмжээний эхний хагас жил, жилийн эцсийн биелэлт 

 

 
 

 

ҮР ДҮНТЭЙ БУЮУ 100 ХУВИАР ҮНЭЛЭГДСЭН 4 АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 

1. Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулах (4.8) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Ажлын явц 30 хувь.  

 

2. Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, цахилгаан түгээх сүлжээний 

өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, алдагдлыг бууруулах, 

шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх (6.7) 

 

Шалгуур үзүүлэлт:  

- Багануур зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг 

бууруулах төслийг 4 аймагт хэрэгжүүлэх ажлын явц 50 хувь. 

0
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эхний хагас жил жилийн эцэс

Эдийн засаг, нийгмийг 

2019 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлийн 

биелэлт 72,7 хувьтай 

үнэлэгдсэн нь эхний 

хагас жилийн 

хэрэгжилтээс 23,6 

хувиар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 
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3. Эрчим хүчний нормативын баримт бичгийн тогтолцоог төгөлдөржүүлж, олон 

улсын стандартыг нутагшуулах, эрх зүйн орчныг сайжруулах (6.9) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Боловсруулах дүрэм, норм, нормативын баримт бичиг: 2 дүрэм, 2 норм, 5 стандарт 

 

4. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах 

(9.1) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Агаарын бохирдлыг бууруулахад шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх ажлын явц 100 

хувь 

 

ТОДОРХОЙ ҮР ДҮНД ХҮРСЭН БУЮУ 

70 ХУВИАР ҮНЭЛЭГДСЭН 4 АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 

1. Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 

ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх (6.1) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 
- Эрдэнэтийн ДЦС-ыг 35 МВт-аар өргөтгөх барилгын ажлын явц 50 хувь /100%/ 

- Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх төслийн гэрээ, хэлэлцээрийн ажлын явц 100 

хувь /100%/ 

- Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх барилгын ажлын явц 30 хувь /40%/ 

 

2. Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлэх (6.4) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Эрдэнэбүрэнгийн 64 МВт-ын УЦС-ын суурь судалгааны ажлын явц 100 хувь /100%/ 

- Баруун бүсэд сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийн барилгын ажлын явц 30 

хувь /40%/ 

 

3. Бүс нутгийн эрчим хүчний систем, хүнд үйлдвэрүүд, том хэрэглэгчид, эрчим хүчний 

эх үүсвэрүүдийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, 

эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах ажлыг эхлүүлэх (6.5) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 2 хэлхээт 260 км ЦДАШ, 220 кВ-ын дэд станц 

барих, Оюутолгой, Тавантолгой дэд станцуудыг өргөтгөх барилгын ажлын явц 50 

хувь /100%/ 

- Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын 2 хэлхээт 178 км ЦДАШ, дэд станц 

барих төслийн гэрээ, хэлэлцээр хийх ажлын явц 100 хувь /Санхүүжилт тодорхойгүй, 

хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллагуудад 

хандсан. Үнэлэх боломжгүй/ 

- 220 кВ-ын Дархан дэд станцын барилгын ажлын явц 20 хувь /Санхүүжилт 

тодорхойгүй, улсын төсвийн төсөл, төсвийн хүрээний мэдэгдэлд санал хүргүүлсэн. 

Үнэлэх боломжгүй/ 

- Тайшир-Есөнбулагийн 110 кВ-ын 50 км урттай ЦДАШ, Есөнбулаг дэд станцын 

барилгын ажлын явц 80 хувь /40%/ 
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- Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, Айраг, Сайншандын 220 кВ-ын дэд 

станцын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх ажлын явц 100 хувь /100%/ 

- Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн зээлийн гэрээ 

байгуулах ажлын явц 100 хувь /100%/ 

 

4. Аймгийн төвүүд болон томоохон хот суурин газарт дулааны станц, шугам сүлжээг 

шинээр барих, өргөтгөх, эрчим хүчээр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 

(6.6) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Аймгийн төвүүдийн дулааны станцын барилгын ажлын явц 20 хувь /70%/ 

- Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системтэй хот суурин газрын дулааны шугам сүлжээг 

өргөтгөх, шинэчлэх барилгын ажлын явц 70 хувь /100%/ 

 

ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БУЮУ 

40 ХУВИАР ҮНЭЛЭГДСЭН 3 АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 

1. Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийн найдвартай байдал, Өмнөд бүсийн 

цахилгаан эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах шинэ эх үүсвэр 

барих (6.2)  

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц барих төслийн санхүүгийн хаалт хийх 

ажлын явц 100 хувь /40%/ 

- Багануурын 700 МВт-ын ДЦС барих төслийн барилгын ажлын явц 20 хувь /40%/ 

- Баруун бүсийн 60 МВт-ын ДЦС-ын барилгын ажлын явц 20 хувь /40%/ 

- Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх төслийн гэрээ, 

хэлэлцээрийн ажлын явц 100 хувь /40%/ 

- Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн  ТЭЗҮ-г боловсруулж, хүчин 

чадлыг өргөтгөх төслийн, гэрээ, хэлэлцээрийн  ажлын явц 100 хувь /70%/ 

 

2. Шивээ-Овоо, Тэвшийн говь болон бусад нүүрсний ордыг түшиглэн экспортын 

зориулалттай том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн ЦДШ барих төслийг 

эхлүүлэх (6.3) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Төслийн гэрээ хэлэлцээрийн ажлын явц 100  хувь /40%/ 

 

3. Метан хийг ашиглах боломжит нөөцийг бүрдүүлэх судалгааг эрчимжүүлэх, хийн 

хангамжийг хөгжүүлэх эрх зүй, дэд бүтцийн орчныг бүрдүүлэх, нүүрснээс цэвэр 

түлш гарган авах үйлдвэр барих төслийг эхлүүлэх (6.8) 

 

Шалгуур үзүүлэлт: 

- Метан хийн нөөцийг бүрдүүлэх, салбарын хөгжлийг дэмжсэн бүтэц зохион 

байгуулалт бий болгох, норм, дүрэм стандартуудыг батлуулах ажлын явц 100 хувь 

/70%/ 

- Хийн хангамжийг хөгжүүлэх дэд бүтцийг байгуулах зураг төслийн ажлын явц 20 

хувь /40%/ 
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Дөрөв. ДҮГНЭЛТ 

 

1. УИХ-ын 2018 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, 

нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Эрчим хүчний яамны хариуцан 

хэрэгжүүлэхээр 3 зорилтын хүрээнд тусгагдсан 11 арга хэмжээний 2019 оны жилийн 

эцсийн биелэлт 72,7 хувьтай үнэлэгдэж, эхний хагас жилээс 23,6 хувиар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. Эдгээрээс үр дүнтэй 4, тодорхой үр дүнд хүрсэн 4, эрчимжүүлэх 

шаардлагатай 3 арга хэмжээ тус тус байна.    

 

2. Санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдэж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ 

байгуулах, барилгын ажлыг эхлүүлэх ажлуудыг шуурхай зохион байгуулж, удирдлага 

зохион байгуулалт, хариуцлагыг дээшлүүлж ажилласны дүнд хэрэгжилт эхний хагас 

жилээс ахиж, зорилтот түвшингээ хангасан, тодорхой үр дүнд хүрсэн дараах арга хэмжээ 

байна. Үүнд:   

 

- “Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 

ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудыг өргөтгөн шинэчилж, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх” (6.1) арга хэмжээний хүрээнд Эрдэнэтийн ДЦС-ыг 35 МВт-аар 

өргөтгөх барилгын ажлын явц 50%-д хүрч, Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар 

өргөтгөх төслийн гэрээ, хэлэлцээр хийгдэж тус шалгуур үзүүлэлтүүд бүрэн 

хангагдсанаар арга хэмжээний хэрэгжилт өсч тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.  

 

- “Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлэх” (6.4) 

арга хэмжээний хүрээнд Эрдэнэбүрэнгийн 64 МВт-ын УЦС-ын суурь судалгаа 

хийгдсэнээр тус арга хэмжээний хэрэгжилт өсч тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.  

 

- “Бүс нутгийн эрчим хүчний систем, хүнд үйлдвэрүүд, том хэрэглэгчид, эрчим хүчний 

эх үүсвэрүүдийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, 

эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах ажлыг эхлүүлэх” (6.5) арга хэмжээний 

хүрээнд Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, Айраг, Сайншандын 220 кВ-

ын дэд станцын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлж, Төвийн бүсийн дамжуулах 

сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн зээлийн гэрээ байгуулагдаж тус шалгуур 

үзүүлэлтүүд бүрэн хангагдсанаар арга хэмжээний хэрэгжилт тодорхой үр дүнд 

хүрсэн байна. 

 

- “Аймгийн төвүүд болон томоохон хот суурин газарт дулааны станц, шугам сүлжээг 

шинээр барих, өргөтгөх, эрчим хүчээр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх” 

(6.6) ажлын хүрээнд Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системтэй хот суурин газрын 

дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх барилгын ажлын явц 70 хувьд хүрэх 

шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаснаар тус арга хэмжээний хэрэгжилт өсч тодорхой 

үр дүнд хүрсэн байна. 

 

- “Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, цахилгаан түгээх сүлжээний 

өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, алдагдлыг бууруулах, 

шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” (6.6) 

арга хэмжээний хүрээнд Багануур зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт-Булганы цахилгаан 

түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах төслийг 4 аймагт хэрэгжүүлэх ажлын явц 50 

хувьд хүрч шалгуур үзүүлэлтээ бүрэн хангаж тус арга хэмжээ үр дүнтэй буюу 100% 

хэрэгжсэн байна. 
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- “Эрчим хүчний нормативын баримт бичгийн тогтолцоог төгөлдөржүүлж, олон улсын 

стандартыг нутагшуулах, эрх зүйн орчныг сайжруулах” (6.9) арга хэмжээний хүрээнд 

Боловсруулах дүрэм, норм, нормативын баримт бичиг: 2 дүрэм, 2 норм, 5 стандарт 

гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаснаар тус арга хэмжээ 2019 оны зорилтот 

түвшиндээ хүрч 100 хувь хэрэгжсэн байна.  

 

3. Санхүүжилтийн асуудал тодорхойгүй, хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй арга 

хэмжээний хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг гэрээ хэлэлцээр хийх, барилга угсралтын 

ажлын түвшинд төлөвлөсөн нь зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлтийг хангахгүй, 

хэрэгжих боломжгүй байна. Үүнд:  

 

- Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх төслийн гэрээ, 

хэлэлцээрийн ажлын явц 100 хувь,  

- Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн ТЭЗҮ-г боловсруулж, хүчин чадлыг 

өргөтгөх төслийн, гэрээ, хэлэлцээрийн  ажлын явц 100 хувь,  

- Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын 2 хэлхээт 178 км ЦДАШ, дэд станц 

барих төслийн гэрээ, хэлэлцээр хийх ажлын явц 100 хувь,  

- 220 кВ-ын Дархан дэд станцын барилгын ажлын явц 20 хувь, 

 

4. Үндсэн чиглэлд 2 жил дараалан тусгагдсан ч ажлын зохион байгуулалт, уялдаа холбоо 

хангалтгүй, гадаадын зээл тусламж болон концессоор хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 

санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд хугацаа алдсан, гэрээ хэлэлцээр, харилцан 

тохиролцох асуудлууд удаашралтай байгаагаас хэрэгжилт зорилтот түвшингээ 

хангаагүй, үр дүнд ахиц гараагүй, эрчимжүүлэх шаардлагатай дараах арга хэмжээ байна. 

Үүнд: 

 

- Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх барилгын ажлын явц 30 хувь, 

- Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц барих төслийн санхүүгийн хаалт хийх 

ажлын явц 100 хувь,  

- Багануурын 700 МВт-ын ДЦС барих төслийн барилгын ажлын явц 20 хувь, 

- Шивээ-Овоо, Тэвшийн говь болон бусад нүүрсний ордыг түшиглэн экспортын 

зориулалттай том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн ЦДШ барих төслийн  

гэрээ хэлэлцээрийн ажлын явц 100  хувь,  

- Тайшир-Есөнбулагийн 110 кВ-ын 50 км урттай ЦДАШ, Есөнбулаг дэд станцын 

барилгын ажлын явц 80 хувь, 

- Хийн хангамжийг хөгжүүлэх дэд бүтцийг байгуулах зураг төслийн ажлын явц 20 

хувь. 

 

5. Өмнөх жилүүдэд өгч байсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлж 

Бодлого, төлөвлөлтийн газар нь Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, сайдын тушаалаар 

батлуулсан байгаа ч арга хэмжээнүүд төлөвлөгөөнд тусгагдсан хугацаанаас 

хоцрогдолтой, хэрэгжилт удаашралтай, хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байна.  

 

Тав. ЗӨВЛӨМЖ 

 

1. Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгуулах саналыг боловсруулахдаа 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг 

журам”-д нийцүүлэн нөхцөл байдлын болон нийгэм, эдийн засгийн үр ашиг, үр 
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нөлөөний судалгаа, дүн шинжилгээ, тооцоонд үндэслэн төлөвлөж байх /Бодлого, 

төлөвлөлтийн газар/; 

 

2. ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсрогдож урьдчилсан бэлтгэл ажил хангагдсан, гадаадын зээл 

тусламж болон концессоор хэрэгжүүлэхээр тооцсон санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрэн 

шийдвэрлэгдсэн, улсын төсөвт тусгагдсан төсөл, арга хэмжээг барилга угсралтын 

түвшинд төлөвлөж, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг тодорхойлж байх /Бодлого, 

төлөвлөлтийн газар/; 

 

3. Үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээг урт, дунд хугацааны бодлогын зорилттой 

уялдуулах; шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшний үзүүлэлтийг Эрчим хүчний сайдын 2019 

оны 166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого, 

дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан хугацаа, 

хүрэх түвшинтэй уялдуулах /Бодлого, төлөвлөлтийн газар/; 

 

4. Биелэлтийг тайлагнахдаа арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинтэй нь 

уялдуулан гаргах, биелэлтэд санхүүжилтийн талаар огт тусгахгүй байгаад анхаарч 

тухайн арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгө санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг эх үүсвэр тус 

бүрээр нь тайлагнаж байх /Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар, Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар/; 

 

5. Үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах, 

төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээг хариуцсан албан тушаалтан нэг бүрийн гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжилт үр дүнг хариуцлагатай уялдуулж ажиллах /Бодлого, 

төлөвлөлтийн газар, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Түлшний бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулах газар/; 

 

 

 

 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,  

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 
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