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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН  

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД 

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 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Эрчим хүчний салбарын 

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

ажиллагааны гүйцэтгэлийг тухайн онд тавьсан зорилт, хүрэх түвшинтэй харьцуулан 

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

бодит мэдээллээр хангах, дараагийн шатны төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэхэд оршино. 

 

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй  

 

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

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

баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

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

 

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

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 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.  

 

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийн 2019 оны жилийн эцэст хэрэгжүүлсэн ажлын бодит үр 

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

хувиар тодорхойлж үнэлгээг гаргав. 

 

Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн  

 

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

газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан Эрчим хүчний яамны үндсэн хэрэгжүүлэх 56 арга хэмжээ; бусад 

яам, байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх 12 арга хэмжээ; аймаг, орон нутгийн талаар 

тусгайлан оруулсан 13 арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөв.    
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Арга хэмжээний Үүнээс 

Тоо  

Хэрэгжил-

тийн 

дундаж  

Үр 

дүнтэй 

Тодорхой 

үр дүнд 

хүрсэн 

Эрчим- 

жүүлэх 

шаардла-

гатай 

Үр 

дүнгүй 

Үнэлэх 

боломж-

гүй 

100% 70% 40% 0% - 

ЭХЯ-ны үндсэн 

хэрэгжүүлэх 
56 81,2% 26 14 8 - 8 

Аймаг, орон нутгийн 

заалт 
13 86,3% 8 1 2 - 2 

Бусад яамтай хамтран 

хэрэгжүүлэх 
12 100% 9 - - - 3 

Хүснэгт 1. Арга хэмжээнүүдийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт  

 

Эрчим хүчний яамны үндсэн хэрэгжүүлэх 56 арга хэмжээний хэрэгжилт 2019 оны 

жилийн эцсийн байдлаар 81,2 хувьтай үнэлэгдэв. Үүнээс үр дүнтэй хэрэгжсэн 26 арга хэмжээ, 

тодорхой үр дүнд хүрсэн 14 арга хэмжээ, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай 8 арга 

хэмжээ байгаа бол хэрэгжилтийг үнэлэх боломжгүй 8 арга хэмжээ тус тус байна.  

 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Эрчим хүчний яамны үндсэн 

хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээний 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт 81,2 хувьтай 

үнэлэгдсэн нь 2019 оны эхний хагас жилээс 21,7 хувиар, 2018 оны мөн үеэс 12,6 хувиар тус тус 

өссөн үзүүлэлттэй байна.   

 
 

Үр дүнтэй 
Тодорхой үр 

дүнд хүрсэн 

Эрчимжүүлэх 

шаардлагатай 
Үр дүнгүй 

Үнэлэх 

боломжгүй 
ДҮН 

тоогоор хувиар 

2019 оны 

эхний хагас 

жил 

18 8 11 10 9 59,5 

2019 оны 

жилийн эцэс 
26 14 8 - 8 81,2 

Хүснэгт 2. Арга хэмжээнүүдийн эхний хагас жил болон жилийн эцсийн хэрэгжилт 

 

 

 

                         
График 1. Арга хэмжээнүүдийн 2018, 2019 оны эхний хагас жил, жилийн эцсийн хэрэгжилт 

2018 он 2019 он

эхний хагас жил

жилийн эцэс

36,8% 

68,6% 

59,5% 

81,2% 
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2019 оны шалгуур үзүүлэлтэд бүрэн хүрсэн, удирдлага, зохион байгуулалт сайн, үр 

дүн гарсан (100%-тай үнэлэгдсэн) 26 арга хэмжээ байна. Тухайлбал:  

 

Дарханы ДЦС-ыг өргөтгөх; ДЦС-4-ийн үр ашгийг дээшлүүлэх; Нийт 30 МВт-ын хүчин чадал 

бүхий нарны, Нийт 100 МВт-ын хүчин чадал бүхий салхин цахилгаан станцууд тус тус барих; 

Цахилгаан хөдөлгүүртэй автомашиныг цэнэглэх авто зогсоол бий болгох асуудлыг шийдвэрлэх; 

Чойрын 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөн шинэчлэх; Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 

овортой хоѐр хэлхээт 260 км ЦДАШ, 220 кВ-ын Оюутолгой, Тавантолгой дэд станцуудыг 

өргөтгөх; Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл хийх; Багануур, 

Дархан, Эрдэнэт болон бусад хот, суурин газрын дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл 

хийх; Хот суурин газрын 0.4 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлэх; 

Хот суурин газрын цахилгаан түгээх сүлжээнд ухаалаг төхөөрөмж, тоолуур нэвтрүүлэх; Эрчим 

хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон журмууд, Эрчим хүч хэмнэлтийн 

үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхлэх; Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-уудын зуух, 

хяналт удирдлагын системийг шинэчлэх төслүүдийг хэрэгжүүлэх; Улаанбаатар хотод шинээр 

баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудад ЦТС-ний шинэ хүчдлийн түвшин нэвтрүүлэх, 

хотын 6 кВ-ын түгээх сүлжээний хүчдэлийн түвшинг дээшлүүлж алдагдлыг үе шаттайгаар 

бууруулах; Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан халаагуурт шилжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, 

шөнийн хөнгөлөлттэй тарифыг хэрэгжүүлэх. 

 

2019 оны зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрээгүй ч тодорхой ажлууд хийгдэж үр дүн 

гарч эхэлж байгаа, хэрэгжилт, үр дүнг нэмэгдүүлэх шаардлагатай (70%-иар үнэлэгдсэн) 14 

арга хэмжээ байна. Үүнд:  

 

1. Эрдэнэтийн ДЦС-ыг 35 МВт-аар өргөтгөх /2019 оны хүрэх түвшин: Ашиглалтад орох/ 

 

2. Төвийн бүсэд хэрэглээний өсөлтийг хангах шинэ ДЦС барих /2019 оны хүрэх түвшин: БУА 

эхлэх/ 

 

3. Баруун бүсэд 60 МВт-ын ДЦС барих /2019 оны хүрэх түвшин: Санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэж, БУА эхлэх/ 

 

4. Шивээ-Овоогийн нүүрсний орд газрыг түшиглэсэн экспортын зориулалттай том чадлын 

цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн ЦДШ, нүүрсний уурхай, станцын усан хангамжийн 

төслүүдийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж дуусгах /2019 оны хүрэх түвшин: ТЭЗҮ-ийг холбогдох 

яамдын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байх/ 

 

5. Ховд голын УЦС-ыг барих /2019 оны хүрэх түвшин: Газар шорооны ажил эхлэх/ 

 

6. Баруун бүсэд сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх /2019 оны хүрэх 

түвшин: БУА эхлэх/ 

 

7. 10 МВт хүртэл хүчин чадалтай нарны зай болон зай хураагууртай хослон ажиллах нам 

даралтын ус халаалтын зуухны загвар төслийг гэр хороололд хэрэгжүүлэх /2019 оны хүрэх 

түвшин: ТЭЗҮ боловсруулах/ 

 

8. Улаанбаатар хот орчимд 100 МВт хүчин чадалтай усан цэнэгт цахилгаан станц барих 

санаачилгыг дэмжих /2019 оны хүрэх түвшин: Төслийн санхүүжилт шийдвэрлэгдэх/ 
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9. 220 кВ-ын Чойр дэд станцаас Сайншандын 220 кВ-ын хоѐр хэлхээт 216 км ЦДАШ, 220 кВ-ын 

дэд станц барих ажлыг эхлүүлэх /2019 оны хүрэх түвшин: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулж гэрээ 

байгуулах/ 

 

10. Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх /2019 оны 

хүрэх түвшин: Ашиглалатад орох/ 

 

11. Багануур Зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт-Булганы ЦТС-ний алдагдлыг бууруулах төслийг 

хэрэгжүүлэх //2019 оны хүрэх түвшин: БУА 90 хувиас доошгүй байх/ 

 

12. Гэр хорооллын айл өрхөд зориулсан уурын халаалтын нано төхөөрөмж, бага оврын цэвэрлэх 

байгууламжийн хосолсон систем нэвтрүүлэх /2019 оны хүрэх түвшин: ТЭЗҮ боловсруулах/ 

 

13. Метан хийн хангамжийн норм, дүрэм, стандартуудыг боловсруулах /2019 оны хүрэх түвшин: 

Эрх зүйн баримт бичгүүд батлагдах/ 

 

14. Хийн хангамжийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулж, дэд бүтцийг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангах /2019 оны хүрэх түвшин: Зураг төслийн ажил эхлэх/ 

 

 

2019 оны зорилтот түвшиндээ хүрээгүй, удирдлага зохион байгуулалт, хариуцлагыг 

сайжруулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай (40%-иар үнэлэгдсэн) 8 арга 

хэмжээ байна. Үүнд: 

 

1. Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх /2019 оны хүрэх түвшин: БУА эхлэх/; 

 

2. Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх /2019 оны хүрэх түвшин: БУА-ын гүйцэтгэл 50 

хувиас доошгүй байх/; 

 

3. Тавантолгойн 450 МВт-ын ДЦС барих /2019 оны хүрэх түвшин: БУА эхлэх/; 

 

4. Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх /2019 оны хүрэх 

түвшин: Тоног төхөөрөмжийн гэрээ хэлцлийн ажлууд эхлэх/; 

 

5. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, хүчин чадлыг 

өргөтгөх /2019 оны хүрэх түвшин: Тоног төхөөрөмжийн гэрээ хэлцлийн ажлууд эхлэх/; 

 

6. “Нарны зайн дээвэр” хөтөлбөр эхлүүлэх /2019 оны хүрэх түвшин: Нийлбэр 1 МВт-ын 

нарны дэлгэц суурилуулах/; 

 

7. Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг хүртэл 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц барих /2019 оны хүрэх 

түвшин: БУА эхлэх/; 

 

8. ДЦС-3-ын уур хөргөх төхөөрөмж дээр алдагдаж байгаа дулааныг ашиглан ажиллах 3 МВт 

хүртэл чадалтай термоволтын цахилгаан үүсгүүр суурилуулах /2019 оны хүрэх түвшин: 

ТЭЗҮ-ийг боловсруулах/. 
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Төсөв хөрөнгө тодорхойгүй, гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалсан, үнэлэх боломжгүй 8 

арга хэмжээ:  

 

1. Шивээ-Овоогийн төслийн хөрөнгө оруулагч компанитай төслийн бизнес загвар, гэрээний 

хэлцлийг хийж БУА-г эхлүүлэх /2019 оны хүрэх түвшин: Төслийн бизнес загвар, хамтын 

ажиллагааны хэлбэрийг тохирох/; 

 

2. Хашаат цав, Тэвшийн говийн орд газруудыг түшиглэн том чадлын цахилгаан станц, тогтмол 

гүйдлийн ЦДШ, нүүрсний уурхай байгуулах төслүүдийг эхлүүлэх /2019 оны хүрэх түвшин: 

Нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийг холбогдох яамдын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх/; 

 

3. Эгийн голын УЦС-ын дэд бүтцийг байгуулах /2019 оны хүрэх түвшин: Ашиглалтад орох/; 

 

4. Эгийн голын 315 МВт-ын УЦС-ыг барих /2019 оны хүрэх түвшин: Газар шорооны ажил 

эхлэх/; 

 

5. Бага орлоготой малчин өрхөд 100 Вт нарны цахилгаан үүсгүүрийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох 

/2019 оны хүрэх түвшин: Төслийг хэрэгжүүлэх/; 

 

6. 220 кВ-ын Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын хоѐр хэлхээт 178 км ЦДАШ барих, 

дэд станц өргөтгөх /2019 оны хүрэх түвшин: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулж гэрээ байгуулах/; 

 

7. Багануур-Өндөрхаан чиглэлийн 220 кВ-ын хоѐр хэлхээт 202,4 км ЦДАШ, дэд станц барих 

/2019 оны хүрэх түвшин: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулж гэрээ байгуулах/; 

 

8. 220 кВ-ын Дарханы дэд станцыг өргөтгөх, шинэчлэх /2019 оны хүрэх түвшин: БУА эхлэх/; 

 

 

Дөрөв. ДҮГНЭЛТ 

1. Эрчим хүчний яамны үндсэн хэрэгжүүлэх 56 арга хэмжээнээс 26 (46,4%) арга хэмжээ үр 

дүнтэй, 14 (25,0%) арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн, 8 (14,3%) арга хэмжээ 

эрчимжүүлэх шаардлагатай, 8 (14,3%) арга хэмжээ үнэлэх боломжгүй, 2019 оны жилийн 

эцсийн байдлаар хэрэгжилт 81,2 хувьтай үнэлэгдэв. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

        

 

 
           Нийт арга             хэрэгжсэн                 үр дүнд              эрчимжүүлэх               үнэлэх  

             хэмжээ                                                 хүрсэн               шаардлагатай             боломжгүй 

 

100% 

46,4% 

 25,0% 

 
14,3% 

56 

26 

14 

8 8 

14,3% 

 



6 

 

 

Энэ нь 2019 оны эхний хагас жилээс 21,7 хувиар, 2018 оны мөн үеэс 12,6 хувиар тус тус 

өссөн үзүүлэлттэй байна.  

2019 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, 

зөвлөмжийн мөрөөр удаашралтай байгаа зорилт, арга хэмжээг эрчимжүүлэх 

нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан, жилийн эцэст хүрэх түвшин, хариуцах эзнийг 

тодорхойлж, Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулан мөрдөж ажилласнаар хэрэгжилт 

81,2 хувьд хүрч эхний хагас жилээс 21,7 хувиар өссөн байна.  

   

2. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд бусад, яам, 

газартай хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 12 арга хэмжээний хэрэгжилт 100 хувьтай 

байгаа бол аймаг, орон нутгийн талаар тусгайлан оруулсан заалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 13 

арга хэмжээний хэрэгжилт 86,3 хувьтай байна.  

 

3. Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын 

овортой хоёр хэлхээт 260 км ЦДАШ, 220 кВ-ын Оюутолгой, Тавантолгой дэд станцуудыг 

өргөтгөх; Чойрын 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөн шинэчлэх төслийг хугацаанаас нь өмнө 

хэрэгжүүлж дууссан; Дарханы дулааны цахилгаан станцыг 35 МВт-аар өргөтгөх; Дулааны 

дөрөвдүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх зэрэг төсөл арга хэмжээнүүдийг 

ашиглалтад оруулж 2019 оны зорилтот түвшинг бүрэн хангасан нь хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

ахихад нөлөөлсөн.  

 

4. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

ажлуудаас санхүүжилт нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн 

төсөл, арга хэмжээнүүд 2019 оны зорилтот түвшинг бүрэн хангаж, 100 хувь хэрэгжиж 

дууссан байна.    

 

5. Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр улсын төсвийн төсөл, концессийн зүйлийн 

жагсаалт, олон улсын банк санхүүгийн байгууллага зэрэгт холбогдох санал, хүсэлтийг 

хүргүүлж ажилласан хэдий ч санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй, хөрөнгө 

оруулалт тодорхойгүй байгаа Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайн өргөтгөл; 220 кВ-ын 

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

өргөтгөх; Багануур-Өндөрхаан чиглэлийн 220 кВ-ын хоѐр хэлхээт 202,4 км ЦДАШ, дэд 

станц барих; 220 кВ-ын Дарханы дэд станцыг өргөтгөх, шинэчлэх; Бага орлоготой малчин 

өрхөд 100 Вт нарны цахилгаан үүсгүүрийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох зэрэг төсөл арга хэмжээ 

хэзээ эхлэх нь тодорхойгүй, 2020 оны зорилтот түвшингээ хангахааргүй байна.   

 

6. Хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээнүүд тухайн жилийн зорилтот түвшиндээ 

хүрээгүйгээс шалтгаалж тухайн арга хэмжээний 2020 оны зорилтот түвшинг бүрэн хангаж 

чадахааргүй, дараа дараагийн арга хэмжээний хэрэгжилт, түүний үнэлгээнд нөлөөлөхөөр 

байна.    

 

7. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 4 

жилийн хугацаанаас 3 жил нь өнгөрсөн байхад хэрэгжилт хангалтгүй, үлдсэн 1 жилийн 

хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй, санхүүжилт тодорхойгүйгээс хэрэгжих эсэх нь 

тодорхойгүй арга хэмжээнүүд байгаа нь төлөвлөлтийн алдаанаас үүдэлтэй гэж дүгнэж байна: 

 

- Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгуулах саналыг боловсруулахдаа тухайн төсөл, арга 

хэмжээний эдийн засгийн үр ашиг, тэргүүлэх ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлага, үр 
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өгөөжийг урьдчилан тооцоолоогүй, нөхцөл байдал, үр нөлөө, эдийн засгийн судалгаа 

шинжилгээнд тулгуурлаагүй, 

 

- Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх, гэрээ 

хэлэлцээр хийх үе шат, хугацаа зэргийг зөв тооцоолоогүйгээс төсөл, арга хэмжээний 

тухайн жилийн шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хүрэх үр дүнг оновчтой  

тодорхойлоогүй.  

 

Тав. ЗӨВЛӨМЖ 

 

1. Цаашид бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлтийг хийхдээ 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 нөлөөний судалгаа, дүн шинжилгээ, тооцоонд үндэслэн 

төлөвлөж байх /Бодлого, төлөвлөлтийн газар/; 

 

2. Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, 

зорилтот түвшинг тодорхойлохдоо олон улсын банк санхүүгийн байгууллагатай хийх гэрээ 

хэлэлцээрийн үе шат, хугацаа зэргийг зөв тооцоолон  оновчтой, бодитой тодорхойлох 

/Бодлого, төлөвлөлтийн газар/  

 

3. Санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө барилга, угсралтын 

ажлын түвшинд бус, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх түвшинд зорилтот түвшинг 

тодорхойлж байх /Бодлого, төлөвлөлтийн газар/ 

 

4. 2019 онд санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэгдэж, гэрээ хэлэлцээр хийгдэн хэрэгжих 

бүрэн боломжтой болсон Эрдэнэтийн ДЦС-ыг 35 МВт-аар өргөтгөх; Чойбалсангийн ДЦС-ыг 

50 МВт-аар өргөтгөх; Баруун бүсэд сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх; 

220 кВ-ын Чойр дэд станцаас Сайншандын 220 кВ-ын хоѐр хэлхээт 216 км ЦДАШ, 220 кВ-

ын дэд станц барих ажлыг эхлүүлэх; Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг хүртэл 110 кВ-ын 

ЦДАШ, дэд станц барих; Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл 

хэрэгжүүлэх; 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ барих төсөл; 

Хийн хангамжийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулж, дэд бүтцийг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангах зэрэг төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, удирдлага, 

зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч ажиллан 2020 оны зорилтот түвшинд хүргэж 

ажиллах /Бодлого, төлөвлөлтийн газар; Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар/ 

 

5. Засгийн газрын үйл ажилллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

аймаг, орон нутгийн талаар тусгайлан оруулсан заалтууд болон бусад яам, байгууллагатай  

хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтэд яамны газар, нэгжүүд, салбарын 

холбогдох байгууллагууд оролцоогоор хангаж ажиллах, тухайн арга хэмжээний хүрээнд 

яамны хэрэгжүүлсэн ажлыг сайтар тайлагнаж байх /Яамны бүх газар, хэлтсүүд/ 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, 

ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 03 
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ҮНДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ 

/2019 оны жилийн эцэс/ 

№ 
ЗГҮАХ-т 

тусгагдсан зорилт 

Арга 

хэмжээ- 

ний  

№ 

Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ 

Хэрэгжих 

хугацаа 

2019 оны 

зорилтот 

түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 оны жилийн эцэст хүрсэн түвшин, үр дүн 
Хэрэгжил-

тийн хувь 

0 1 2 3 4 5 6 7 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО 

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

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

1 

2.9. Үйлдвэрлэлд 

ашиглагддаг уур, ус, 

дулаан, цахилгааны 

тарифыг тогтвортой 

байлгаж, аажмаар 

бууруулах бодлого 

баримтална. 

1 

Үйлдвэрлэлд 

ашиглагддаг уур, 

ус, дулаан, 

цахилгааны 

тарифыг 

тогтвортой 

байлгах, 

бууруулах замаар 

бүтээгдэхүүний 

өртгийг багасгах 

бодлого 

хэрэгжүүлэх 

2017-2020 

Хэрэгжилтийг 

хангаж  

ажиллах 

2015 оны 07 дугаар сараас хойш 4 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн 

уураар болон усаар түгээх дулаан, цахилгааны энергийн болон чадлын 

тарифыг тогтвортой мөрдсөн бөгөөд 2019 оны 1, 4, 5, 6, 7 саруудад 

хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг үе шаттайгаар дунджаар 

16 хувь, дулааны тарифыг 10 хувиар нэмэгдүүлсэн.  

2016-2019 онд Монгол Улсын хэрэглээний үнийн индексийн өөрчлөлт, 

гадаад орнуудын үйлдвэрлэлийн үнийн индексийн өөрчлөлт, валютын 

ханшны өсөлт зэрэг макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн улмаас 

цахилгаан дулааны өртөг зардалд нэмэгдэх өөрчлөлт гарч байсан 

боловч цахилгааны хэрэглээний өсөлт, хямд өртөг бүхий эрчим хүчний 

эх үүсвэрүүдийг ачааллах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр үнэ тарифыг 

2018 оныг дуустал тогтвортой хадгалж ирсэн.  

Иймээс 2019 онд эрчим хүчний салбарын санхүүгийн байдлыг 

сайжруулах, алдагдлаас гарах зорилгоор үнэ тарифыг боломжит бага 

түвшинд нэмэгдүүлээд байна. Цаашид олон улсад баримталж буй 

жишгийн дагуу бодит өртөг зардал, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 

агуулсан тарифын тогтолцоонд шилжиж, индексжүүлэлтийг 

хэрэгжүүлэх бодит шаардлага гарч байна. 

100 

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

болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

2 

2.97. Улс орны 

эдийн засгийн 

аюулгүй байдал, 

тогтвортой 

хөгжлийн үндэс 

болсон суурь 

салбарын 

тасралтгүй, 

найдвартай 

ажиллагааг хангах 

зорилгоор 

ашиглалтад байгаа 

цахилгаан 

1 

Дарханы  

ДЦС-ыг  

35 МВт-аар 

өргөтгөх 

2016-2018 
Ашиглалтад  

орох 

Төслийн гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан ОХУ-ын АСЕН компанитай 

гэрээ цуцалсан тул барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг ХБНГУ-

ын хуулийн дагуу зохион байгуулан, тус улсын Сэргээн босголтын 

зээлийн банкнаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гүйцэтгэгчээр 

шалгарсан БНХАУ-ын China energy engineering group компантай 2017 

оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр гэрээ байгуулсан. УИХ-аас 5.0 сая 

еврогийн нэмэлт зээлийн хэлэлцээрийг 2017 оны 12 дугаар сард 

соѐрхон баталсан. Төслийн урьдчилгаа санхүүжилт, Монголын талын 

хувь оролцоо болох 4.3 тэрбум төгрөгийг Монгол Улсын Засгийн 

газраас санхүүжүүлсэн. Төслийн бусад санхүүжилт ХБНГУ-ын талаас 

хийгдсэн. Гааль НӨАТ-ын чөлөөлөлт, ажиллах хүчний квотын 

асуудлыг тухай бүр холбогдох байгууллагуудад уламжлан төслийг 

хэвийн үргэлжлүүлэх бүх талын зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 
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станцуудын хүчин 

чадлыг өргөтгөх, 

шинэчлэх ажлыг 

хэрэгжүүлнэ. 

/Чойбалсангийн 

ДЦС, 

Улаанбаатарын 

гуравдугаар ДЦС/ 

ажиллан төслийг 2019 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр ашиглалтад 

хүлээн авсан. 

3 2 

Эрдэнэтийн  

ДЦС-ыг  

35 МВт-аар  

өргөтгөх 

2017-2019 
Ашиглалтад  

орох 

“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц”-ын суурилагдсан хүчин чадлыг 

35 МВт-аар нэмэгдүүлэх төсөлд Засгийн газрын 2018 оны 160 дугаар 

тогтоолоор БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээс 

51.8 сая ам долларыг зарцуулахаар шийдвэрлэсэн тул БНХАУ-ын 

талтай байгуулсан зээлийн хэлэлцээрт заасан нөхцөлийн дагуу тендер 

зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-

ны өдөр гэрээ байгуулсан. Төслийн гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын Хунан 

Индустриал экюпмент инстолэйшн компани шалгарсан. Төслийг 2018 

онд  эхлүүлж, 2020 онд дуусгахаар төлөвлөсөн. Сангийн яамнаас 

БНХАУ-ын талтай зээлийн тусгайлсан хэлэлцээрийг 2018 оны 04 

дүгээр сард байгуулсан. ЭХЯ, БНХАУ-ын “Хунан Индустриал 

Экуйпмент Инстолэйшн” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу БУА-ын 

гүйцэтгэгчид 30%-ийн урьдчилгаа төлбөр төлөх үүрэг хүлээсний  дагуу 

Монголын талын ногдох урьдчилгаа төлбөрийг 2018 оны 10 дугаар 

сард хийсэн. Валютын ханшийн зөрүүгээс шалтгаалан Монгол талаас 

19,0 мянган долларын дутагдал үүссэнийг Эрчим хүчний сайд ажлыг 

шуурхай эхлүүлэх зорилгоор Эрдэнэтийн дулааны станцаас төлбөрийг 

урьдчилан хийлгэн 2019 онд эргэн төлөхөөр зохицуулснаар гүйцэтгэгч 

компани ажлын талбайд ажиллаж зураг төслийн ажлыг эхлүүлсэн.  

Төслийн зохицуулагч, төслийн санхүүгийн ажилтан болон 2 

инженерийг сонгон шалгаруулж томилсон.  

Төслийн гүйцэтгэгч компани жилийн эцсийн байдлаар нийт 12 

ээлжийн тоног төхөөрөмжийг оруулж ирээд байна.  

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг 

олгож, төслийн талбайд турбины өргөтгөлийн барилга, хөргөх цамхаг, 

насос станцын барилгын ажлууд дуусч байна. Нийт тоног 

төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 95 хувьтай, төслийн талбай дээр үндсэн 

тоноглол болох турбингенератор, шугам хоолой бусад тоноглолууд 

ирсэн. Барилга угсралтын ажил 70 орчим хувьтай байна. 

Төслийн ажил гэрээгээр 2020 онд дуусах юм.  

70 

4 3 

Чойбалсангийн 

ДЦС-ыг 50 МВт-

аар өргөтгөх 

2018-2020 БУА эхлэх 

Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх төслийн хөрөнгө 

оруулалтын асуудлыг Засгийн газрын 2018.07.04-ний өдрийн 

хуралдаанд танилцуулж, 29 дүгээр тэмдэглэлээр Хөгжлийн банктай 

хамтран ажиллах шийдвэр гарсан.  

Хөгжлийн банкны шаардлага хангасан ТЭЗҮ, Байгаль орчинд нөлөөлөх 

нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг боловсруулах ажлууд хийгдэж 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2019 оны 03 дугаар 

сарын 13-ны өдөр зарлаж 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12 

цагт тендерийг нээсэн. Тендерийн нээлтэд 9 компани материал 

ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо ирүүлсэн тендерийн материалыг судлан 

үзэж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн компанийг тодруулсан. Гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах явцад тендерт оролцогчоос Сангийн яаманд 

гомдол гаргасан тул тендер шалгаруулалтын хугацааг түр 

түдгэлзүүлсэн. Тус гомдлын дагуу Сангийн яамнаас тендерт оролцогч 
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компаниудын материалыг хянан үзэж 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн албан бичгээр тендерийн шалгаруулалтын үйл ажиллагааг цааш 

үргэлжлүүлэхийг мэдэгдсэн.  

Төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан компанитай гэрээний хэлэлцээр хийх 

үүрэг бүхий  Ажлын хэсэг /ЭХЯ, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Дорнод 

бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК-ийн төлөөлөл бүхий 11 гишүүн/ 

гэрээлэгч тал болох БНХАУ-ын ТBЕА компанитай гэрээний 

хэлэлцээрт орж Монгол Улсын “Иргэний хууль”, “Эрчим хүчний тухай 

хууль”, “ Барилгын тухай хууль”, “Төсвийн тухай” хууль болон бусад 

хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын хүрээнд 

гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцлүүд, гэрээний салшгүй хэсэг 

болох хавсралтуудыг хэлэлцэн, харилцан тохиролцож нэгдсэн 

ойлголтод хүрсэн бөгөөд 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр гарын 

үсэг зурж, гэрээг баталгаажуулсан.  

ЭХЯ-ны Техникийн нөхцлийн 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 

хурлаар 88/2019/87 тоот техникийн нөхцөл олгосон. Мөн ЭХЯ-наас 

зургийн даалгаврыг боловсруулж хүлээлгэн өгсөн. 

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд 52 тэрбум төгрөг 

тусахаас 10 тэрбум төгрөг хуваарилахаар болсон.  

Хятадын талын зээлийн судалгаа хийгдэж байна. Чойбалсангийн 

дулааны цахилгаан станцын 50 МВт-ын өргөтгөлийн төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгж байгуулагдах хүртэл хугацаанд тус компани зээлийн 

асуудлыг Хөгжлийн банктай хамтарч эцэслэх асуудлыг шийдвэрлэхийг 

мэдэгдсэн албан тоотыг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 12 

дугаар сарын 09-ний в/4485 бичгээр хүргүүлсэн. Уг төслийн захиалагч 

болон гүйцэтгэгч, санхүүжүүлэгч Монгол Улсын Хөгжлийн банк, 

төсөл хэрэгжиж буй “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн 

хоорондын ажлын уялдаа холбоог шуурхай хангах үүднээс Төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 

5 4 

Гуравдугаар ДЦС-

ыг 250 МВт-аар 

өргөтгөх 

2018-2020 

БУА-ын 

гүйцэтгэл 50 

хувиас 

доошгүй байх 

“Улаанбаатарын дулааны III цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин 

чадлыг 250 МВт-аар нэмэгдүүлж, цахилгаан, дулаан дамжуулах 

сүлжээг өргөтгөх төсөл”-ийг ОХУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 

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

гарсан.  

Төслийн санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр Засгийн газрын 

2018.01.03-ны хуралдааны шийдвэр, төслийн танилцуулгыг ОХУ-ын 

Засгийн газрын холбогдох байгууллагад хүргүүлэх хүсэлтийг Сангийн 

яам, Гадаад харилцааны яаманд  уламжилсан. ОХУ-ын Уралын 

турбины завод, РОТЕК компани, ВНЕШЭКОНОМ банкны төлөөлөгчид 

Эрчим хүчний сайд, Сангийн яам, Хөгжлийн банктай уулзалт  хийсэн.  

ОХУ-аас олгох зээлийн асуудал эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байгаа ба 

ажлыг эхлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх талаар ОХУ-ын 

холбогдох яамдтай хамтран ажиллаж байна.  

ДЦС-3 ТӨХК-ийн зүгээс ОХУ-ын “ИНТЕР РАО” компанитай хамтран 

ажиллаж, төслийн  урьдчилсан судалгаа, хөрөнгө оруулалтын тооцоог 

хийлгэсэн. “ИНТЕР РАО” компаниас хэт өндөр үнийн санал ирүүлсэн 
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нь дэмжих боломжгүй нөхцөл байдлыг үүсгээд байна.  

Эрчим хүчний яамны ажлын хэсэг ОХУ-ын “Интер РАО Экспорт” 

ХХК-ийн төлөөлөгчтэй 2019 оны 03 дугаар сарын 27, 28-нд хийсэн 

хэлцэлд техникийн асуудал хэлэлцсэн ба 52 сард багтаан барих 

саналыг 42 сар болгон бууруулж, тус хурлын тэмдэглэлийг 

баталгаажуулсан. Мөн МУ болон ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

комиссын хуралдааны протоколд станцын өргөтгөлийн санхүүжилт, 

төсөвт өртгийг харилцан тохиролцсон нөхцөлд хэрэгжүүлэхээр 

тусгасан. ОХУ-ын “Интер РАО Экспорт” компанитай 2019 оны 10 

дугаар сарын 29, 30-нд ДЦС-3 ТӨХК-иар ахлуулсан ажлын хэсэг 

уулзалт хийсэн. Үнийн санал дээр үргэлжлүүлэн хэлцэл хийгдэж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хооронд Эрчим 

хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрт Монгол Улсын 

Ерөнхий сайдын ОХУ-д хийсэн албан айлчлалын хүрээнд 2019 оны 12 

дугаар сарын 03-ны өдөр гарын үсэг зурсан бөгөөд эрчим хүчний 

салбарт хөрөнгө оруулалт хийх талаар тусгагдсан болно. 

6 

2.98. Монгол Улсын 

эрчим хүчний 

хангамжийн 

найдвартай байдал, 

өсөн нэмэгдэж 

байгаа хэрэглээг 

бүрэн хангах шинэ 

эх үүсвэрийг барих 

1 

Тавантолгойн 

450 МВт-ын 

ДЦС барих 

2017-2021 БУА эхлэх 

Монгол Улсын Засгийн газар, Оюутолгой ХХК хооронд 2018 онд 

байгуулагдсан Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээгээр 

Эрчим хүчний яамны зүгээс Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны зүгээс “Эрчим 

хүчний барилга байгууламж барих”, “Цахилгаанаар зохицуулалтгүй 

хангах” зэрэг тусгай зөвшөөрлүүд олгох хугацаат үүрэг хүлээсэн бол 

ОТ компанийн зүгээс Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулахад 

Засгийн газартай хамтран ажиллах, Санхүүжилтийн зарчмуудыг 

тохироход хамтран ажиллах, Тавантолгойн ЦС-ын барилга угсралтын 

ажлыг 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр эхэлж, 2023 оны 06 

дугаар сарын 30-ны өдөр дуусгахаар тус тус үүрэг хүлээсэн. Эрчим 

хүчний зохицуулах хорооноос холбогдох тусгай зөвшөөрлүүдийг 

олгосон.  

Санхүүжилтийн гэрээ байгуулагдах, санхүүгийн хаалт хийгдэхэд 

Засгийн газрын зүгээс хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулж 

гарын үсэг зурах, компанийн хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ 

байгуулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэх шаардлагатай болсон. ОТ 

ХХК-ийн Монголын талын ТУЗ-ийн гишүүд Засгийн газрын энэ 

асуудлаар гарах шийдвэрийг хүлээснээр хөрөнгө оруулалтын гэрээнд 

өөрчлөлт оруулах асуудал удааширсан. Эрчим хүчний яамны зүгээс 

2019.04.16-ны өдрийн а/1472 болон 2019.07.31-ний өдрийн б/2963 тоот 

албан бичгээр яамдаас санал авч нэгтгэн Тавантолгойн ЦС-ын бүтээн 

байгуулалттай холбоотой асуудлаар ЗГХЭГ-т 2019.05.22-ны өдөр 

а/2031, 2019.08.20-ны өдөр а/3147 тоот бичгээр тус тус хандаж станцыг 

бүтээн байгуулахад шаардлагатай асуудлуудыг Засгийн газрын бүрэн 

эрхийн хүрээнд шийдвэрлүүлэхээр хандсан боловч Засгийн газрын 

2019.08.21-ний өдрийн хуралдаанаар Эрдэнэс Монгол компанийн 15 

хувийн эзэмшлийн асуудлаар ЗГХЭГ-ын удирдлагуудад болон Эрдэнэс 

Оюу Толгой, Эрдэнэс Монгол компанийн удирдлагууд нэмэлт тайлбар 

өгөх шаардлагатай болсон зэрэг шалтгааны улмаас удаашраад байна. 
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Цаашид Засгийн газрын шийдвэр гарсан даруйд холбогдох компаниуд 

хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээг тус тусын ТУЗ-өөр албажуулан 

EPC гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажил эхлүүлэх боломжтой 

болно. Дээр дурьдсан Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын 

тухай гэрээний хүрээнд барихаар төлөвлөж буй Тавантолгойн 

цахилгаан станцаас гадна Ньюком ХХК-ийн Говийн ногоон эрчим хүч 

консорциумын зүгээс танилцуулсан нар салхи хосолсон сэргээгдэх 

эрчим хүчний эх үүсвэрийн санал, “М-Си-Эс” ХХК тэргүүтэй 

дотоодын компаниудын нүүрсээр галладаг цахилгаан станцын санал 

судлагдаж байна. Мөн ОТ ХХК-ийн зүгээс шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг 

ЭХЯ-нд 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр танилцуулсан. Станцын 

цаашдын бүтээн байгуулалтын ажил нь УИХ-ын 2019 оны 92 дугаар 

“Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах 

тухай” тогтоолын хүрээнд Засгийн газраас байгуулах ажлын хэсэг 

болон ОТ ХХК-ийн Тавантолгойн ЦС барих үнийн саналыг 

өрсөлдөхүйц түвшинд хүргэж бууруулах зэргээс хамаарна.  

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2019 оны үйл ажиллагааны зардлын 

төсвийг батлуулах асуудлаар Сангийн яамнаас албан бичгээр 

холбогдох чиглэлийг авсан. Сангийн яамнаас Эдийн засгийн хөгжлийн 

сайдын 29 дүгээр тушаалаар баталсан түр журмыг хэрэглэх боломжгүй 

гэсэн тул Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар батлагдсан 

журмын дагуу Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2019 оны зардлын төсвийг 

баталсан болно. Мөн уг төслийн санхүүжилтийг 2019 онд Хөгжлийн 

банкнаас олгохгүй байгаа асуудлаар холбогдох уулзалт 

хэлэлцээрүүдийг хийж байна.  

7 2 

Төвийн бүсэд 

хэрэглээний 

өсөлтийг хангах 

шинэ ДЦС барих 

2017-2021 БУА эхлэх 

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.  

Эрчим хүчний яамнаас нэгж тоноглолын хүчин чадлыг эрчим хүчний 

системийн хэвийн ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх талаар 

Концесс эзэмшигч “Багануур пауэр” ХХК-нд мэдэгдсэн.  

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 04 дүгээр сард БНХАУ-д хийсэн албан 

айлчлалын хүрээнд уулзалт хийж нэгж блокийн хүчин чадлыг Монгол 

Улсын нэгдсэн сүлжээнд эрсдэл учруулахгүй, найдвартай ажиллагааг 

хангахуйцаар 150 МВт хүртэл бууруулах чиглэлээр санал тавьсан. 

Нэгж хүчин чадлыг бууруулж ажиллуулах тохиролцоонд хүрсэнтэй 

холбогдуулан Эрчим хүч худалдах, худалдан авах тухай гэрээнд 

өөрчлөлт оруулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанд оруулахаар 

хүргүүлсэн боловч нэгж блокийн хүчин чадлыг 350 МВт-аас 150 МВт 

хүртэл бууруулах хэлэлцээ хийх дээр дурдсан шинэ нөхцөл байдал 
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үүссэний улмаас буцаан татсан.  

Багануурын станцын концесс эзэмшигч компанитай концессийн 

гэрээнд өөрчлөлт оруулах хэлцэл хийхээр Үндэсний хөгжлийн газартай 

хамтран ажиллаж байна. Үндэсний хөгжлийн газрын даргын 2019 оны 

12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А-218 дугаар тушаалаар концессын 

гэрээний хэлцэл хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Концессын гэрээнд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах гэрээний төсөл дээр ажиллаж байна.  

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2019 оны зардлын төсвийг хянан баталсан. 

8 3 

Баруун бүсэд 60 

МВт-ын ДЦС 

барих 

2017-2019 

Санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх, 

БУА эхлэх 

Баруун бүсэд дулааны цахилгаан станцыг барих хүрээнд Монгол Улсын 

Хөгжлийн банкны төлөөлөгчид БНХАУ-д ажиллаж “Тэлмэний дулааны 

цахилгаан станц” төслийн хөрөнгө оруулагч Blue Ocean Corporate 

Services Limited компани, зээлийн даатгагч SINOSURE корпораци, 

хөрөнгө оруулалтын зуучлагч Хятадын үйлдвэр худалдааны банк 

(ICBC), барилгын ажлын гүйцэтгэгч Электрик компани болон Шинэ 

Азиа группын албаны хүмүүстэй ажил хэргийн уулзалт хийж, төслийн 

санхүүгийн хаалтын гэрээний талаар санал солилцсон. 

2018 оны 04 дүгээр сард БНХАУ-ын Хэнань мужийн Шэньюань 

Электрик компанитай Тэлмэний дулааны цахилгаан станцын  төслийн 

санхүүжилт гүйцэтгэлийн гэрээг байгуулсан. Тус компани Монгол Улсад 

барилгын ажил явуулах зөвшөөрлийг Хятадын хилийн чанадад барилгын 

ажил эрхлэх нийгэмлэгээс авсан байна.  

БНХАУ-ын экспортын зээлийн даатгалын корпораци уг төсөлд зээлийн 

даатгал хийх тухайгаа Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн газарт 

мэдэгдсэн. 

Хөгжлийн банкнаас санхүүжилтийн баталгаа хүлээгдэж байгаа бөгөөд 

санхүүжилтийн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байна. 

70 

9 4 

Багануурын 

нүүрсний уурхайн 

хүчин чадлыг 

өргөтгөх ажлыг 

эхлүүлэх 

2017-2020 

Тоног 

төхөөрөмжийн 

гэрээ хэлцлийн 

ажлууд эхлэх 

1. Эрчим хүчний яамны захиалгаар Багануурын уурхайн хүчин чадлыг 

жилд 4.0-10.0 сая тонн нүүрс олборлох үе шаттайгаар өргөтгөх ТЭЗҮ-

ийг Дэлхийн банкны “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг 

дэмжих төсөл” (Mining Infrastructure Investment Support Project-MINIS)-

ийн хүрээнд 2016 онд боловсруулан УУЯ-ны Эрдэс баялгийн 

мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж ЭХЯ-нд хүлээлгэн өгсөн. 

2. Багануурын уурхайн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд хүндрэл 

үзүүлж байгаа урт хугацааны зээл, зээлийн өр, төлбөр, тулгамдсан 

асуудлыг Засгийн газрын 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны 

хуралдаанаар хэлэлцээд “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн талаар 

авах зарим арга хэмжээний тухай” 132 дугаар тогтоолоор  

 “Багануур” ХК-ийн 37.7 тэрбум төгрөгийн өрийг тухайн 

уурхайд оруулсан хөрөнгө оруулалт болгон тооцох асуудлыг 

шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авах, 

 “Багануур” ХК-ийн үйлдвэрлэлийн найдвартай, хэвийн үйл 

ажиллагааг тасралтгүй хангах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, техник 

технологийн шинэчлэл зайлшгүй хийх хөрөнгө оруулалтад шаардагдах  

хөрөнгийн эх үүсвэрийг судлан шийдвэрлэх арга хэмжээ авах, 

 “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн богино хугацаат өр 

төлбөрийг барагдуулахад шаардлагатай 29.0 тэрбум төгрөгийн тооцоог 
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хянасны үндсэн дээр дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан 2018 оны 6 

дугаар сарын 1-ний дотор шийдвэрлэх, 

 “Багануур” ХК, “Шивээ-Овоо” ХК-иудын нүүрсний үнийн 

асуудлыг судлан холбогдох арга хэмжээг үе шаттай авч 

хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

Техникийн шинэчлэл хийхэд шаардагдах хөрөнгийг Улсын төсөв 

болон бусад эх үүсвэрээс шийдвэрлүүлэхээр санал хүргүүлсэн. 

Уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг эхлүүлэх зорилгоор 

Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайнуудын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх тухай тогтоолын төслийг боловсруулан 2019 оны 02 

дугаар сарын 11-ний өдрийн а/500 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т 

хүргүүлсэн. Мөн Засгийн газрын 2018 оны 132 дугаар тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг хүссэн албан тоотыг холбогдох 

материалын хамт  2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн а/1067 тоот 

албан бичгээр ЗГХЭГ-ын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд хүргүүлсэн. 

10 5 

Шивээ-Овоогийн 

нүүрсний уурхайн 

өргөтгөлийн 

ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж, 

хүчин чадлыг 

өргөтгөх  

2017-2020 

Тоног 

төхөөрөмжийн 

гэрээ хэлцлийн 

ажлууд эхлэх 

Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг жилд 4.5 сая тонн нүүрс олборлох 

хүчин чадлаар өргөтгөх ТЭЗҮ-ийг “Шивээ-Овоо” ХК-ийн захиалгаар 

Уул уурхайн хүрээлэн боловсруулж дуусган Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн яамны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 

батлуулав. Уурхайн өргөтгөлийн ТЭЗҮ 2019 оны 05 дугаар сарын 13-

ны өдөр батлагдсанаар шаардагдах хөрөнгө оруулалт тодорхой болсон 

бөгөөд хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг улсын төсвийн хөрөнгөөр 

шийдвэрлүүлэхээр хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний 

жагсаалтад оруулах саналыг хүргүүлж ажиллав.  

Эрчим хүчний сайдын 2020 оны төсвийн төсөл, 2021-2022 оны төсвийн 

төсөөлөлд тусгуулах саналыг хүргүүлснээс гадна ЗГХЭГ, Сангийн яам 

болон Эрдэнэс Монгол ХХК-д холбогдох саналуудыг хүргүүлэв.  

40 
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2.99. Шивээ-Овоо, 

Тэвшийн говь болон 

бусад нүүрсний 

ордыг түшиглэн 

экспортын 

зориулалттай том 

чадлын цахилгаан 

станц, тогтмол 

гүйдлийн цахилгаан 

дамжуулах шугам 

барих төслийг 

эхлүүлнэ. 

1 

Шивээ-Овоогийн 

нүүрсний орд 

газрыг 

түшиглэсэн 

экспортын 

зориулалттай том 

чадлын цахилгаан 

станц, тогтмол 

гүйдлийн ЦДШ, 

нүүрсний уурхай, 

станцын усан 

хангамжийн 

төслүүдийн 

ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж 

дуусгах 

2016-2017 

ТЭЗҮ-ийг 

холбогдох 

яамдын 

мэргэжлийн 

зөвлөлийн 

хурлаар 

хэлэлцүүлсэн 

байх 

Шивээ-Овоогийн нүүрсний орд газрыг түшиглэсэн экспортын 

зориулалттай том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн 

цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсний уурхай, станцын усан 

хангамжийн “Шивээ-Энержи” цогцолбор төслийн ТЭЗҮ-ийн Монгол 

Улс дахь дэд станц, цахилгаан дамжуулах шугамын судалгааны ажлын 

хүрээнд БНХАУ-ын Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани 

дараах байгууллагуудтай хамтран ажилласан. Үүнд: Станцын усан 

хангамжийн ТЭЗҮ-ийг “Өвөр Монголын ус ашиглалт, усан цахилгаан 

станцын судалгаа төлөвлөлтийн хүрээлэн”, цахилгаан станцын ТЭЗҮ-

ийг “Шандунь эрчим хүчний инженеринг консалтинг институт”, 

нүүрсний уурхайн ТЭЗҮ-ийг “Нүүрсний технологи, инженеринг 

группын Шен Янь төлөвлөлт судалгааны хүрээлэн”, дамжуулах 

шугамын ТЭЗҮ-ийг тус компани өөрөө хариуцаж хийсэн. Төслийн 

ТЭЗҮ боловсруулагдаж дууссан ба State Gread-ийн дотоод хяналтаар  

хянагдаж,  2017.12.20-ноос 22-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион 

байгуулагдсан хоѐр талын хамтарсан ажлын хэсгийн анхдугаар хурлаар 

ТЭЗҮ-ийг хүлээн авсан. Эрчим хүчний сайдын тушаалаар Ажлын хэсэг 

байгуулагдан ТЭЗҮ-ийг судалж дүгнэлтээ гарган Сайдын зөвлөлийн 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэн үүрэг даалгавар, удирдамж авсан. Ажлын 
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хэсэг том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн цахилгаан 

дамжуулах шугам, нүүрсний уурхай, усан хангамжийн талаар өөр өөр 

институтуудын боловсруулсан тус ТЭЗҮ-үүдийг судлан үзээд, 

мэдээллүүдийг нэгтгэх, хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, эцсийн 

үр дүнг тодорхой болгох болон ТЭЗҮ тус бүрт шүүмж өгсөн. Монгол-

Хятадын Ажлын хэсгийн хамтарсан хуралдаан 2018.11.20-ноос 21-ний 

өдрүүдэд ЭХЯ-нд зохион байгуулагдсан. Хуралдаанд ус, нүүрс, 

цахилгаан станц гэсэн 3 ажлын Дэд хэсгүүдэд хуваагдаж төслийн 

техникийн мэдээллийг нарийвчлан ярилцаж яамны ажлын хэсгийн 

дүгнэлтүүдийг тэмдэглэлд тусгуулсан. Хоѐр тал энэхүү хамтран 

хэлэлцсэн асуудлуудаар протокол үйлдсэн бөгөөд Монголын талаас 

Хятадын талд уг төслийн технологийн үзүүлэлт нь Евро стандартын 

шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай талаар саналаа албан ѐсоор 

илэрхийлсэн.  

2019 онд багтаан ТЭЗҮ-ийн эдийн засгийн үр ашгийн хувилбарт 

тооцоо ирүүлэх талаар 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/12 

тоот албан бичгийг хүргүүлсэн бөгөөд эдийн засгийн үр ашгийн 

хувилбарт тооцоо ирүүлэхийг хүлээж байна. 

12 2 

Шивээ-Овоогийн 

төслийн хөрөнгө 

оруулагч 

компанитай 

төслийн бизнес 

загвар, гэрээний 

хэлцлийг хийж 

БУА-г эхлүүлэх 

2017-2020 

Төслийн бизнес 

загвар, хамтын 

ажиллагааны 

хэлбэрийг 

тохирох 

Шивээ-Овоогийн нүүрсний ордыг түшиглэн эрчим хүч үйлдвэрлэж 

экспортлох төслийн ТЭЗҮ-ийг Хятадын талаас 2017.12.22-ны өдөр 

хүлээн авсан. Эрчим хүчний сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын 

хэсэг судлан дүгнэлтээ гаргасан. ТЭЗҮ-ийг эцсийн байдлаар хүлээж 

авч салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлж баталсны дараа бизнес загвар, гэрээний хэлцлийг 

эхлүүлэхээр хүлээгдэж байна.  

Үнэлэх 

боломжгүй 

13 3 

Хашаат цав, 

Тэвшийн говийн 

орд газруудыг 

түшиглэн том 

чадлын цахилгаан 

станц, тогтмол 

гүйдлийн ЦДШ, 

нүүрсний уурхай 

байгуулах 

төслүүдийг 

эхлүүлэх 

2018-2020 

Нарийвчилсан 

ТЭЗҮ-ийг 

холбогдох 

яамдын 

мэргэжлийн 

зөвлөлийн 

хурлаар 

хэлэлцүүлэх   

Хашаат цавын уурхай дээр 3000 МВт-ын экспортын зориулалттай 

цахилгаан станц барих тусгай зөвшөөрөл авсан “Би Эс Юу” ХХК-д  

төслийн ажлын хүрээнд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Тус компани нь 

төслийн ажлыг 3 үе шаттайгаар нийтдээ 10 жилийн хугацаанд барьж 

байгуулахаар төлөвлөж байгаагаа мэдэгдсэн. Эрчим хүчний яамнаас 

БНХАУ-ын холбогдох эрх бүхий байгууллагатай цахилгаан эрчим хүч 

нийлүүлэх, Монголоос экспортлох талаар гэрээгээ байгуулж, хариу 

мэдэгдэх чиглэлийг өгч ажилласан.  

Энэхүү төсөл нь БНХАУ-ын 13 дугаар таван жилийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдаагүй, ирээдүйд судалж үзэх боломжтой төсөл хэмээгдэж байгаа 

учир 2018-2023 онд хэрэгжих боломжгүй байна.   

Иймд уг арга хэмжээг ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнөөс хасах саналыг МУ-ын 

сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад 2019.06.07-ны 

өдрийн а/2297 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Үнэлэх 

боломжгүй 

14 

2.100.Сэргээгдэх 

эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийг 

зохистой 

1 

Эгийн голын 

УЦС-ын дэд 

бүтцийг 

байгуулах 

2016-2019 
Ашиглалтад 

орох 

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 хүртэлх 73,9 км авто зам, 

гүүрийн төслийг БНХАУ-ын Чайна Гэжуба групп лимитэд компаниар 

Үнэлэх 

боломжгүй 
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харьцаагаар 

хөгжүүлж, Эгийн 

голын усан 

цахилгаан станц 

барих ажлыг 

эхлүүлнэ. 

 

хийж гүйцэтгүүлэхээр Засгийн газрыг төлөөлж Хөрөнгө оруулалтын 

газар төсөлд оролцогчтой концессийн гэрээг 2015 онд байгуулсан 

бөгөөд Концесс эзэмшигч Чайна Гежуба групп лимитед компани 2016 

онд барилгын ажлаа хийх зорилгоор Монгол Улсад концессын 

санхүүжилт хийх зөвшөөрөл авахаар БНХАУ-ын Үндэсний хөгжил, 

шинэчлэлийн хороонд хандсан. Эгийн голын УЦС төслийн талаар 

ОХУ-тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх хүртэл концессийн санхүүжилт 

хийхийг тус хорооноос түр зогсоосон.  

Эгийн голын усан цахилгаан станцын мөсний судалгааны ажлын 

даалгаврыг боловсруулж, Эг-Сэлэнгийн бэлчрээс Монгол Улсын хил 

хүртэл Сэлэнгэ мөрний дагууд сонгосон 19 хөндлүүрт голын 

гольдролын өндөржилтийн хэмжилт, судалгааг 14 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй баг 20 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэв. Эг, 

Сэлэнгэ мөрний сав газрыг хамарсан газарзүйн мэдээллийн цахим санг 

үүсгэн нийт цуглуулсан өгөгдөл мэдээг нэгтгэн, уг санд мөсний 

хэмжилтийн хээрийн судалгаагаар хийгдсэн хэмжилтийн дүнгүүдийг 

өргөтгөн уг газарзүйн мэдээллийн санг баяжуулан ажилласан.     

15 2 

Эгийн голын 315 

МВт-ын УЦС-ыг 

барих 

2017-2022 

Газар  

шорооны  

ажил эхлэх 

Концесс эзэмшигч Чайна Гежуба групп лимитед компани Эгийн голын 

УЦС, түүний дэд бүтцийг барихаа илэрхийлж байсан бөгөөд Монгол 

Улсад концессийн санхүүжилт хийх зөвшөөрөл авахаар БНХАУ-ын 

Үндэсний хөгжил, шинэчлэлийн хороонд хандсан, тус хорооноос 

төслийн талаар ОХУ-тай нэгдмэл ойлголтод хүрэх хүртэл концессийн 

санхүүжилт хийхийг түр зогсоосон.  

ЗГ-ын 2017 оны 117 дугаар тогтоолоор “Эгийн голын усан цахилгаан 

станц төсөл”-ийн нэгжийг “Эгийн голын усан цахилгаан станц” төрийн 

өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөн 

байгуулсан. Энэ тогтоолын дагуу Хөгжлийн банк “Төсөл 

санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай” 2,5 сая ам.долларын 

санхүүжилтийн гэрээг байгуулж санхүүжилт хийгдэж байсан боловч 

ЭГУЦС ТӨХХК-ийн 2019 онд санхүүжих байсан 1.56 тэрбум 

төгрөгийн санхүүжилтийг санхүүжүүлэхээс татгалзсан. Улмаар ЗГ-ын 

2019 оны 10-р сарын 30-ны хуралдаанд үүсээд байгаа асуудлыг 

танилцуулж 394 дүгээр тогтоолоор Эгийн голын усан цахилгаан станц 

төсөлд зориулсан Монгол Улсын Хөгжлийн банкны зээл олголт 

зогссонтой холбогдуулан төслийн биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 

нөлөөллийн судалгааны ажил, бусад зардалд шаардагдах 1.56 тэрбум 

төгрөгийг холбогдох эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх асуудлыг судлан 

шийдвэрлэхийг Сангийн сайдад даалгасан. Сангийн сайдад төслийн 

санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

Үнэлэх 

боломжгүй 

16 3 
Ховд голын  

УЦС-ыг барих 
2017-2022 

Газар шорооны 

ажил эхлэх 

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төслийг Засгийн газрын 2018 оны 160 дугаар 

тогтоолоор БНХАУ-ын 1,0 тэрбум ам.долларын зээлийн хөрөнгөөс  

санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.  

Хятадын ЗГ-аас төслийн ТЭЗҮ-ийг шинэчлэх шаардлагатай гэж 

мэдэгдсэний дагуу ЗГХЭГ-т төслийг хэрэгжүүлэх тулгамдсан асуудлыг 

танилцуулж, ЗГ-ын 2019-03-06-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийн 

дагуу БНХАУ-ын Төрийн өмчит China Water Resources Beifang 

70 
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Investigation Design and Research /BIDR/ компанитай хамтран ажиллах 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулах ажлыг зохион 

байгуулж, ТЭЗҮ-ийн судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. БНХАУ-ын BIDR 

компаниас ТЭЗҮ-ийг шинэчлэн боловсруулж, Эрчим хүчний яаманд 

2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн бөгөөд 

салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 07-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн, ТЭЗҮ-ийг дэмжсэн шийдвэр 

гарсан. Улмаар СЯ-нд 2019-11-12-ны өдрийн а/4137 тоот албан бичгээр 

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах баримт 

бичгийг хүргүүлж, БНХАУ-ын талд төслийг хэрэгжүүлэх хүсэлтийг 

уламжилж өгөхийг хүссэн албан бичгийг хүргүүлсэн. БНХАУ-ын 

Эксим банкинд ТЭЗҮ болон Байгаль орчны үнэлгээг хүргүүлэн 

Зээлийн тусгайлсан хэлэлцээрийг байгуулахаар ажиллаж байна. 

Зээлийн тусгайлсан хэлэлцээр байгуулагдсаны дараагаар гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулна. 

17 4 

Баруун бүсэд 

сэргээгдэх эрчим 

хүчийг 

дэлгэрүүлэх  

төсөл 

хэрэгжүүлэх 

2017-2020 
Төслийн  

БУА эхлэх 

2019 оны 02 дугаар сард МУ-ын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 

хооронд зээл, буцалтгүй тусламжийн гэрээнүүд байгуулагдсан. Азийн 

хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжих Сэргээгдэх эрчим хүчийг 

дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 41 МВт суурилуулсан 

чадалтай сэргээгдэх эрчим хүчний тархмал эх үүсвэр барьж байгуулах 

юм. Үүнд: Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутагт 10 МВт суурилуулсан 

чадалтай салхин цахилгаан станц, Говь-Алтай аймгийн төв Есөнбулагт 

10 МВт суурилуулсан чадалтай нарны цахилгаан станц, Говь-Алтай 

аймгийн Алтай сумын төвд 0.5 МВт суурилуулсан чадалтайн нар-

салхины цэнэг хураагуурын систем бүхий хосолмол систем, Завхан 

аймгийн төвийн 5 МВт-ын суурилуулсан чадалтай нарны цахилгаан 

станц цэнэг хураагуурын системтэй хамт, Завхан аймгийн Тэлмэн 

сумын нутагт 5 МВт суурилуулсан чадалтай салхин цахилгаан станц, 

Хөвсгөл аймгийн Мөрөнд 10 МВт суурилуулсан чадалтай нарны 

цахилгаан станц, Ховд аймгийн төв болон төслийн бүс нутгийн 

хүрээнд 5 байрлалд газрын гүний халаалтын систем зэрэг болно. 

Төслийн менежментийн зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтыг 2018 оны 

12 дугаар сард Азийн хөгжлийн банкнаас зарлаж, 2019 оны 06 дугаар 

сард гэрээ байгуулах зөвлөмжийг ЭХЯ-нд ирүүлсэн. Гэрээг 2019 оны 

07 дугаар сард байгуулсан. Зөвлөх 2019 оны 08 дугаар сард ажилдаа 

орж тендерийн баримт бичгүүдийг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж 

байна. 

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 10МВт нар, Завхан аймгийн 

Улиастай хотын 5МВт нар ба эрчим хүчний хураагуур, Говь-Алтай 

аймгийн Алтай сумын сэргээгдэх эрчим хүчний хосолмол систем 

байгуулах дэд төслүүдийн тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 

техникийн үзүүлэлт, шаардлага, тендерийн бичиг баримт боловсруулах 

ажлыг дуусгасан. 

70 
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Нийт 30 МВт-ын 

хүчин чадал 

бүхий нарны 

2016-2020 

Нийлбэр 5 

МВт-с 

доошгүй эх 

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд 10 МВт-ын нарны цахилгаан 

станцыг 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр, Төв аймгийн Сэргэлэн 

суманд 15 МВт-ын нарны цахилгаан станцыг 2019 оны 06 дугаар сарын 

100 
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цахилгаан 

станцууд барих 

үүсвэр 

ашиглалтад 

орох 

04-ний өдөр тус тус ашиглалтад оруулсан. 2019 онд нийлбэр 25 МВт-

ын нарны эх үүсвэрийг ашиглалтад оруулсан. 

19 6 

Нийт 100 МВт-ын 

хүчин чадал 

бүхий салхин 

цахилгаан 

станцууд барих 

2017-2020 

Нийлбэр 25 

МВт-с 

доошгүй эх 

үүсвэр 

ашиглалтад 

орох 

Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд баригдсан “Сайншанд салхин 

парк” ХХК-ийн 55 МВт-ын салхин цахилгаан станцыг байнгын 

ашиглалтад оруулж, сүлжээнд залгасан. 

100 

20 7 

“Нарны зайн 

дээвэр” хөтөлбөр 

эхлүүлэх 

2017-2020 

Нийлбэр 1 

МВт-ын 

нарны дэлгэц 

суурилуулах 

Бага оврын сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэгдсэн сүлжээнд 

холбохтой үүсэх харилцааг зохицуулах журмын төслийг боловсруулж 

Эрчим хүчний яамны цахим хуудсанд байршуулан санал авсан. Мөн 

салбарын байгууллагуудыг урьж оролцуулан нээлттэй хэлэлцүүлгийг 

зохион байгуулсан. Улмаар эрчим хүчний салбарын байгууллагуудаас 

журмын төсөлд тусгах саналыг авч нэгтгэсэн.  

Нарны дээвэр төсөл хэрэгжүүлэхээр төслийн анхдагч баримт бичгийг 

бэлтгэж, ХБНГУ-ын Эдийн засаг, хамтын ажиллагааны яам, Германы 

техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, KfW банк, Европын сэргээн 

босголт, хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, БНХАУ-ын Далайн чанадын 

эдийн засгийн хамтын ажиллагааны корпорци зэрэг доноруудад 

хандсан. Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх талаар Европын сэргээн 

босголт, хөгжлийн банктай хамтарч ажиллахаар тохиролцон төслийн 

баримт бичгийг урьдчилсан байдлаар боловсруулж зээл авах хүсэлтийг 

Сангийн яаманд хүргүүлээд байна.   

40 
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10 МВт хүртэл 

хүчин чадалтай 

нарны зай болон  

зай хураагууртай 

хослон ажиллах  

нам даралтын ус 

халаалтын зуухны 

загвар төслийг гэр 

хороололд 

хэрэгжүүлэх 

2017-2020 
ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах 

Судалгаагаар нарны зай болон зай хураагууртай хослон ажиллах нам 

даралтын ус халаалтын зуух барих төслийн үзүүлэх үр нөлөө бага 

байхаар байна. Нарны систем хосолсон бага оврын халаалтын эх 

үүсвэрийн төслийн судалгааг НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөртэй 

хамтран хэрэгжүүлэх саналыг хүргүүлж, судалгааны ажлыг 2018 онд 

эхлүүлсэн. Судалгааны технологийн сонголтоор дулааны насосыг 

ашиглах нь нарны эрчим хүчийг ашиглахаас илүү үр ашигтай байх 

тооцоо гарсан. Төслийн хөрөнгө оруулалтын тооцоог Хонхор тосгонд 

хэрэгжүүлэхээр тооцсон.  

Дулааны хуримтлуур бүхий цахилгаан халаагуурын стандартыг эрчим 

хүчний салбарын Шинжлэх, ухаан, технологийн зөвлөлөөс дэмжсэнээр 

Стандартчилал, хэмжил зүйн төвийн Техникийн зөвлөлөөр батлуулсан. 

Гэр хороололд дулааны хуримтлуур бүхий цахилгаан халаагуур 

нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхээр Сангийн яам, Дэлхийн банк 

хооронд нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулах асуудал Засгийн 

газраар дэмжигдэн УИХ-аар соѐрхон батлуулах шатанд байна.  

 

 

70 
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Цахилгаан 

хөдөлгүүртэй 

автомашиныг 

цэнэглэх авто 

зогсоол бий 

болгох асуудлыг 

2018-2020 
Загвар төсөл 

хэрэгжих 

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 

цахилгаан машиныг бодлогоор дэмжин Нийслэлийн захиргаанаас 

замын хөдөлгөөнд дугаарын хязгаарлалтгүй, эгнээ байр харгалзахгүй 

оролцож болохоор зохицуулсан төдийгүй авто зам ашигласны 

төлбөрөөс чөлөөлөх шийдвэр гаргасан. Цахилгаан эко автомашиныг 

төрийн зүгээс бодлогоор дэмжиж автомашиныг цэцэглэх станцуудыг 

100 
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шийдвэрлэх нийслэлийн бүх цэгт байршуулахаар, ажлыг хувийн хэвшлийн 

оролцоотой хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажлыг хэрэгжүүлж байна. 

Станцын аюулгүй ажиллагааны дүрэм боловсруулж батлуулах, 

цахилгаан тэжээлт автомашины улсын дугаарыг ялгах тэмдэгтэй 

болгох асуудлыг төрийн захиргааны байгууллагууд хамтран 

шийдвэрлэн ажиллаж байна.  

Загвар төслийн хүрээнд “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” 

ТӨҮГ-аас шинэ технологи, смарт хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын 

стандартад нийцсэн нарны зайн дээвэр бүхий цахилгаан машин 

цэнэглэх зогсоолыг 2019 оны 05 дугаар сард ашиглалтад оруулсан.  

Байгальд ээлтэй технологи, цахилгаан автомашины хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх зорилготой уг зогсоолд цахилгаан автомашинтай иргэд 

үнэ төлбөргүй үйлчлүүлж байна. Уг зогсоолын ажиллах зарчим нь 

нарны зайн дэлгэцээр цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн үүгээрээ 

цахилгаан автомашиныг 3-4 цагт бүрэн цэнэглэх хүчин чадалтай юм. 

Мөн эрчим хүч дутсан үед төвийн эрчим хүчээс авч ажиллахаар 

зохицуулагдсан. 

23 10 

Улаанбаатар хот 

орчимд 100 МВт 

хүчин чадалтай 

усан цэнэгт 

цахилгаан станц 

барих 

санаачилгыг 

дэмжих 

2017-2020 

Төслийн 

санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх 

ЭХЯ-ны зүгээс усан цэнэгт цахилгаан станц барих санал, санаачилгыг 

дэмжин ажиллаж байна.  

- Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг “Морьт Импекс” ХХК 

100МВт-ын чадалтай усан цэнэгт станц байгуулахаар төлөвлөж 

ирсэн боловч уг компани төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 

санхүүжилтийн эх үүсвэрээ шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байгаагаас уг 

төсөл удааширсан байна.  

- Эрчим хүчний яамны зүгээс 100 МВт-ын хүчин чадалтай Усан цэнэгт 

цахилгаан станц барьж байгуулах боломжтой газруудын талаарх 

урьдчилсан судалгааны ажлыг хийж Хэрлэн голд 3, Ерөө голд 1, 

Орхон голд 1 байршлыг тус тус илрүүлж, урьдчилсан тооцоо, 

судалгааны дүнд Дэлхийн банктай хамтран Хэрлэн голд Усан цэнэгт 

цахилгаан станц барих байрлалыг олох, ТЭЗҮ хийх төсөл 

хэрэгжүүлэхээр тохиролцож судалгааны ажлыг 2020 оны 1-р улиралд 

эхлүүлэхээр ажиллаж байна.  

- Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутаг, Хэрлэн голын эрэгт 

барихаар төлөвлөж буй 45 МВт-ын хүчин чадалтай ус хуримтлуурт 

цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэгч “Эрдэнэс пауэр” ХХК-д 

эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийг олгох 

тухай зөвлөмжийг ЭХЗХ-нд өгсөн.  

- Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд барихаар төлөвлөж буй “Эрдэнэт 

усан цэнэгт цахилгаан станц” ХХК-ийн 50МВт-ын хүчин чадалтай 

станцын төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжиж ажилласан. 

- “Улаанбаатар усан цэнэгт цахилгаан станц” ХХК-ийн барихаар 

төлөвлөж буй 100МВт-ын хүчин чадалтай усан цэнэгт цахилгаан 

станцын техник, эдийн засгийн үндэслэлийг насос-турбин хосолсон 

үр ашигтай тоног, төхөөрөмжөөр техник эдийн засгийн үндэслэлийг 

баяжуулж, шинэчлэх шаардлага тавин ажилласан. 

70 
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малчин өрхөд 

100 Вт нарны 

цахилгаан 

үүсгүүрийг 

хөнгөлөлттэй 

үнээр олгох 

хэрэгжүүлэх хүрээнд Азийн хөгжлийн банктай хамтран ажиллаж, тус банкны 

буцалтгүй тусламжаар Нарны эх үүсвэр бүхий гэр ахуйн цахилгаан 

хэрэгслийн иж бүрдлийг тус хөтөлбөрийн гишүүн орнуудад загвар 

төсөл болгон нийлүүлэх төсөлд Монгол Улсыг хамруулах шийдвэр 

гарсан.  

Азийн хөгжлийн банкны зүгээс Монгол Улсад малчин өрхийг нарны 

цахилгаан эх үүсгүүрээр хангах төсөл өмнө нь амжилттай хэрэгжсэн 

тул энэ удаад Төв Азийн бүсийн бусад орнуудад эхний ээлжинд 

хэрэгжүүлэхээр болж, энэхүү төсөлд хамрагдах Монгол Улсын 

дараалал хойшлогдож, уг арга хэмжээ хэзээ  хэрэгжих нь тодорхойгүй 

байна.  

Иймд уг арга хэмжээг төлөвлөгөөнөөс хасах саналыг МУ-ын сайд, 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад албан 

бичгээр хүргүүлсэн.   

боломжгүй 

25 

2.101. Бүс нутгийн 

эрчим хүчний 

систем, хүнд 

үйлдвэрүүд, том 

хэрэглэгчид, эрчим 

хүчний эх 

үүсвэрүүдийг 

холбосон цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станцыг 

барьж, эрчим 

хүчний нэгдсэн 

систем байгуулах 

ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

1 

Чойрын 220 кВ-

ын дэд станцыг 

өргөтгөн 

шинэчлэх 

2017-2020 БУА эхлэх 

Чойр дэд станцын өргөтгөлийн БУА-ыг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр 

барьж байгуулахаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 180 

дугаар тогтоол гарсан. Өмнө хийгдсэн концессийн гэрээний хэлцлийг 

үргэлжлүүлэх саналыг Үндэсний хөгжлийн газарт гаргаж, концесст 

шалгарсан “Алтай трест” компанитай гэрээний хэлэлцээр хийж, гэрээг 

байгуулсан. Төслийн нийт төсөвт өртөг - 31.7 сая ам доллар. 

Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу Чойр дэд станцын барилга 

угсралтын ажил бүрэн дуусч, Техникийн комисс ажиллаж дэд станцыг 

хүчдэлд залгасан. Эрчим хүчний сайдын тушаалаар байгуулагдсан 

Улсын комисс 2019 оны 3 сард ажиллан ашиглалтад хүлээж авав.  

100 
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Улаанбаатар-

Мандалговийн 

330 кВ-ын 

овортой хоѐр 

хэлхээт 260 км 

ЦДАШ, 220 кВ-

ын Оюутолгой, 

Тавантолгой дэд 

станцуудыг 

өргөтгөх  

2017-2020 

БУА-ын 

гүйцэтгэл 80 

хувиас доошгүй 

байх 

Засгийн газрын 2018 оны 160 дугаар тогтоолоор БНХАУ-ын 1,0 тэрбум 

ам.долларын зээлээс төслийн нийт төсөвт өртгийн 85 хувь буюу 102,5 

сая ам.долларыг санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. БНХАУ-ын зээлийн 

хэлэлцээрт заасан нөхцөлийн дагуу санхүүжүүлэгч талаас нэрсийг нь 

ирүүлсэн 3 компанийн дунд тендер зарлаж ТБЕА компанитай гэрээ 

байгуулсан. Сангийн яамны зүгээс БНХАУ-ын ЭКСИМ банктай 

зээлийн тусгайлсан хэлэлцээрийг 2017 оны 5 дугаар сард байгуулсан. 

2017 оны 06 дугаар сард барилга угсралтын ажил эхэлсэн.  

Нийт 249 км 330 кВ-ын ЦДАШ-ын урсралтын ажил, дэд станцын 

ажлууд буюу төсөл бүрэн хэмжээгээр дууссан.  

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас хэрэгжүүлж буй Сонгино дэд 

станцын барилга угсралтын ажил гэрээний хугацаандаа хийгдээгүй 

хүлээгдэж байгаагаас болж БНХАУ-ын зээлээр хэрэгжсэн дээрх шугам 

дэд станцын ажилд бүрэн хэмжээний хүчдэл өгч турших боломжгүй 

байна. Сонгинодэд станцын төслийн нийт барилга угсралтын ажил 95 

орчим хувьтай хэрэгжиж байгаа бөгөөд одоогоор техникийн комиссын 

акт баталгаажих шатандаа байна. 

100 
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220 кВ-ын 

Багануур дэд 

станцаас Чойр 

хүртэл 220 кВ-ын 

хоѐр хэлхээт 178 

2018-2020 

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж  

гэрээ байгуулах 

220 кВ-ын Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын хоѐр хэлхээт 

178 км ЦДАШ барих, дэд станц өргөтгөх ажлын хөрөнгө оруулалтыг 

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк болон Сангийн яам хооронд 

байгуулсан 300 сая ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн 

хүрээнд санхүүжүүлэх боломжийг судлан дэмжиж өгөх тухай албан 

Үнэлэх 

боломжгүй 
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км ЦДАШ барих, 

дэд станц 

өргөтгөх 

тоотыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

Санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа энэ төслийн ажил 

эхлэх тул хэрэгжих хугацаа тодорхойгүй байна. 

28 4 

Багануур-

Өндөрхаан 

чиглэлийн 220 

кВ-ын хоѐр 

хэлхээт 202,4 км 

ЦДАШ, дэд станц 

барих 

2019-2020 

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж  

гэрээ байгуулах 

Багануур-Өндөрхаан чиглэлийн 220 кВ-ын хоѐр хэлхээт 202.4 км 

ЦДАШ, дэд станц барих ТЭЗҮ-ийг боловсруулан салбарын ШУТЗ-ийн 

хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. 

Төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр Монгол Улс, БНХАУ, 

ОХУ-ын “Эдийн засгийн коридор”-ын төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтад 

оруулсан. Мөн Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгахаар саналаа 

Үндэсний хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.  

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк болон Сангийн яам хооронд 

байгуулсан 300 сая ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн 

хүрээнд санхүүжүүлэх боломжийг судлан дэмжиж өгөх тухай албан 

тоотыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

Санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа энэ төслийн ажил 

эхлэх тул хэрэгжих хугацаа тодорхойгүй байна. 

Үнэлэх 

боломжгүй 
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220 кВ-ын Чойр 

дэд станцаас 

Сайншандын 220 

кВ-ын хоѐр 

хэлхээт 216 км 

ЦДАШ, 220 кВ-

ын дэд станц 

барих ажлыг 

эхлүүлэх 

2019-2020 

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж  

гэрээ байгуулах 

Сангийн яам болон Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк хооронд 

байгуулсан зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд уг төслийг 

санхүүжүүлэх боломжийг судлан дэмжиж өгөхийг хүссэн Эрчим 

хүчний сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн а/2357 тоот 

албан бичгийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк 

хоорондын “Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр”-т хоѐр тал 2019 оны 

04 дүгээр сард гарын үсэг зурсан бөгөөд энэхүү хэлэлцээрийн 300 сая 

ам.доллларын санхүүгийн эх үүсвэрээс Чойр-Сайншандын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийг санхүүжүүлэх 

асуудлыг Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 

ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Европын сэргээн босголт 

хөгжлийн банктай төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд 

холбогдох арга хэмжээг аван ажиллаж байна. 

70 

30 6 

Тайширын УЦС-

аас Есөнбулаг 

хүртэл 110 кВ-ын 

ЦДАШ, дэд станц 

барих 

2018-2020 БУА эхлэх 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 

388 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын 2019 оны төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газраас зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээний 

жагсаалт”-д Эрчим хүчний сайдын багцаас Тайширын УЦС–аас 

аймгийн төв уруу татах 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станц /Говь-Алтай/ төсөл, арга хэмжээ тусгагдсан.  

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас уг төсөл, арга 

хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан талаарх зөвлөмжийг 

Эрчим хүчний яаманд ирүүлээгүй байна.  

40 
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220 кВ-ын 

Дарханы дэд 

станцыг өргөтгөх, 

шинэчлэх 

2017-2020 БУА эхлэх 

Уг төсөл арга хэмжээ нь улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр 

төлөвлөгдсөн.  

Дархан дэд станцын өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр 

2017, 2018, 2019 оны төсвийн төсөлд тусган санал хүргүүлсэн боловч 

батлагдаагүй. 2020 оны улсын төсөвт зураг төсөл боловсруулахад 

Үнэлэх 

боломжгүй 
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шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх санал хүргүүлсэн боловч 

улсын төсөвт тусгагдаагүй.  

Энэхүү арга хэмжээ нь Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ч санхүүжилтийн эх үүсвэр 

шийдвэрлэгдээгүй байна.  

Монгол, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 

“Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг 

дээшлүүлэх төсөл” нийтдээ 20,45 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтаар 

хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. Төслийн хүрээнд 220, 110 кВ-ын дэд 

станцуудад ашиглагдаж буй ашиглалтын хугацаа дууссан, насжилт 

болон элэгдэл ихтэй 110, 35 кВ-ын хүчдэлийн түвшний дэд станцуудыг 

өргөтгөж шинэчилнэ. ЭХЯ, СЯ, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний 

сүлжээ” ТӨХК болон KfW банкны төслийн үнэлгээний багийн хооронд 

хэлэлцэн тохиролцсон асуудлуудыг нэгтгэн Харилцан Ойлголцлын 

Санамж Бичиг (ХОСБ) байгуулсан. Зээлийн хэлэлцээрийг УИХ-д 

соѐрхон батлуулахаар өргөн барьсан. УИХ-аас зээлийн хэлэлцээрийг 

соѐрхон баталсны дараа хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар 

хүлээгдэж байна.  

Энэхүү төслийн хүрээнд Дархан дэд станцын 220, 110 кВ-ын 

хуучирсан ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн реле хамгаалалт, автоматик, 

хяналт, удирдлагын систем  (HIM/SCMS)-г шинэчлэхээр төлөвлөөд 

байна.  

32 8 

Төвийн бүсийн 

дамжуулах 

сүлжээний үр 

ашгийг 

дээшлүүлэх 

төсөл 

хэрэгжүүлэх 

2017-2019 
Ашиглалтад 

орох 

Монгол, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын 2014 оны 9 дүгээр сарын 

хэлэлцээрийн дагуу “Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх 

сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл”-д 10 сая еврогийн 

хөнгөлөлттэй зээл олгохоор шийдвэрлэсэн. Мөн 2016.11.24-нөөс 25-ны 

өдрийн Монгол, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн 

дагуу нэмж 10 сая 450 мянган еврогийн урт хугацааны хөнгөлөлттэй 

зээл олгохоор 2 талаас тохиролцсон. Уг төсөл нь нийтдээ 20,45 сая 

еврогийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. Төслийн 

хүрээнд 220, 110 кВ-ын дэд станцуудад ашиглагдаж буй ашиглалтын 

хугацаа дууссан, насжилт болон элэгдэл ихтэй 110, 35 кВ-ын 

хүчдэлийн түвшний дэд станцуудыг өргөтгөж шинэчилнэ. Уг төслийн 

зөвлөхөөр ХБНГУ-ын Fitchner компани ажиллаж урьдчилсан шатны 

судалгааг ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкинд хүргүүлсэн. 

ЭХЯ, СЯ, ЦДҮС ТӨХК болон KfW банкны төслийн үнэлгээний багийн 

хооронд хэлэлцэн тохиролцсон асуудлуудыг нэгтгэн Харилцан 

Ойлголцлын Санамж Бичиг (ХОСБ) байгуулсан.  

“Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг 

дээшлүүлэх төсөл”-ийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр, 

зээлийн болон төслийн гэрээг соѐрхон батлах тухай хуулийн төслийг 

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 2019 оны 11 

дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж дэмжсэн ба УИХ-

ын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн 

хуралдаанаар хэлэлцэж баталсан. 

Хууль зүйн, дотоод хэргийн яам нь “Төвийн бүсийн цахилгаан 
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дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл”-ийн  

зээлийн болон төслийн гэрээний хууль зүйн дүгнэлтийг холбогдох 

хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу нягтлан судалж хууль зүйн 

дүгнэлтийг гаргасан. Хууль зүйн, дотоод хэргийн сайдын 2019.12.09-

ний өдрийн 1-1/5453 албан тоотоор хуулийн дүгнэлтийг ХБНГУ-ын 

Сэргээн босголт зээлийн банкинд хүргүүлээд байна. 

33 

2.102. Аймгийн 

төвүүд болон 

томоохон хот 

суурин газарт 

дулааны станц, 

шугам сүлжээг 

шинээр барих, 

өргөтгөх, эрчим 

хүчээр бүрэн хангах 

ажлыг үе шаттай 

хэрэгжүүлнэ. 

1 

Сүхбаатарын 

дулааны станцын 

хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, 

Архангай, 

Баянхонгор,  

Говь-Алтай, 

Говьсүмбэр, 

Дундговь, Завхан, 

Өвөрхангай, 

Хэнтий, Төв 

аймгуудад 

байгаль орчинд 

ээлтэй дулааны 

станц, дулааны 

шугам сүлжээ 

барих 

2017-2020 
БУА-ууд 

эхлэх 

Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, 

Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий, Төв аймгийн төвд дулааны станц,  

дулааны шугам сүлжээ барих төслийн Зээлийн гэрээнд Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНСУ-ын “Экспорт-Импорт банк”-ны холбогдох албан 

тушаалтнууд 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр гарын үсэг зурж, 

2018 оны 12 сарын 26-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон.   

Сангийн сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 26 дугаар 

тушаалаар Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулагдан үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна.  

2019 онд Монголын талаас төслийн зөвлөх үйлчилгээний худалдан 

авалтыг зохион байгуулсан. Зөвлөх үйлчилгээний урилгыг БНСУ-ын 3 

компанид хүргүүлсэн ба нэг оролцогч оролцсон. Төслийн зөвлөх 

компаниар БНСУ-ын “КDHEC” компанийг шалгаруулан гэрээний 

хэлцэл хийж, 2019 оны 07 дугаар сард гэрээ байгуулсан.  

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар зураг төсөл боловсруулах, 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг 

боловсруулах болон судалгааны ажлууд хийгдэж дуусан үл татгалзах 

авахаар БНСУ-ын Экспорт-Импорт банкинд явуулаад байна.  

Зөвлөх компанид гэрээний дагуу урьдчилгаа 10 хувь, гүйцэтгэлийн 10 

хувь, нийт 20 хувийн санхүүжилт олгогдсон.   

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын “Экспорт-Импорт банк”-ны 

хооронд 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр байгуулсан Зээлийн 

хэлэлцээрийн Хавсралт С-д заасан төсөл хэрэгжүүлэх хуваарьт төслийн 

барилга угсралтын ажил 2020 оны 3 дугаар сард эхлэхээр 

төлөвлөгдсөн. 
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34 2 

Дарханы дулаан 

хангамжийн 

системд 

шинэчлэлийн 

төсөл 

хэрэгжүүлэх 

2018-2020 БУА эхлэх 

Дарханы дулаан хангамжийн системд шинэчлэлийн төсөл хэрэгжүүлэх 

саналыг Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкинд 2017 онд тавьсан. 

Гэвч тус банкнаас санхүүгийн чадавхийг харгалзан дулаан хангамжийн 

системд шинэчлэл хийх төслийг Дарханд бус Улаанбаатарт 

хэрэгжүүлэхээр сонгосон.  

Дарханы дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх 

судалгааг “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК өөрийн хэрэгцээнд 

тулгуурлан гаргасан. Хэрэгцээний халуун усны ухаалаг тоолуурыг 

нэвтрүүлэх судалгааг хийж, 2018 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

2017, 2018 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Шинэ, хуучин 

Дарханыг холбосон 2,6 км дулааны магистраль шугамыг өргөтгөн 

шинэчилж ашиглалтад оруулан Дарханы дулаан хангамжийн 

системийн хүчин чадлыг өргөтгөх, шинэчлэх ажил амжилттай 

хэрэгжсэн. БХБЯ-ны сайдын багцаас Дархан-Уул аймгийн төв Дархан 

сумын 5,6,7,8 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн 

100 
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инженерийн хангамжтай болгох төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

Төслийн хүрээнд 12 ус, дулаан дамжуулах төв, халаалт халуун ус, 

хүйтэн усны дамжуулах, түгээх нийт 22 км шугамын ажил хийгдэж 

байна. Ажлын гүйцэтгэл 50 орчим хувьтай, он дамжин хэрэгжих юм.  

Ирэх онуудад хийгдэх хөрөнгө оруулалтын саналыг хүлээн авч нэгтгэн 

төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөлд санал боловсруулж өгсөн. 

35 3 

Улаанбаатар 

хотын дулааны 

шугам сүлжээний 

өргөтгөл 

шинэчлэл хийх 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ажил 

хийгдэх 

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар 

батлагдсан Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх 

төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад тусгагдсан 

“Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их 

засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/ (XVI.2.1)” арга хэмжээний хүрээнд 

хэрэгжих 4 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн 

шалгаруулалтыг зохион байгуулж, барилга угсратын ажилд хяналт 

тавин ажиллаж байна. Доорх ажлууд нь он дамжин хэрэгжих бөгөөд 

2019 оны гүйцэтгэлээр 100 хувийн биелэлттэй байна. Үүнд: 
I. Дулааны 9А магистралийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил. БУА-ын 

гүйцэтгэл 75% 

II. Шинэ Яармаг хорооллын дулааны магистраль шугам /гэр 

хорооллоос төв зам дагуу/. БУА-ын гүйцэтгэл 100% 

III. Дулааны 8А магистралийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил. БУА-ын 

гүйцэтгэл 100% 

IV. Мамба дацан орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд 

холбох. БУА-ын гүйцэтгэл 100% 

Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох барилга угсралтын 

ажил /Улаанбаатар/ (XVI1.7)-ын хүрээнд /2 багц/ ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах тендерийн шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 

барилга угсратын ажилд хяналт тавин ажиллаж байна. Үүнд: 

I. У-18 цэгээс 7И магистраль ДХ7138 дугаар цэг хүртэл шинээр 

2Ф700 мм-ийн голчтой дулааны шугам шинээр татах ажил. БУА-

ын гүйцэтгэл 45% 

II. ТЭЦ-4-өөс Яармаг хүртэлх дулааны Ф600мм голчтой шугамын гэр 

хороолол доторх үргэлжлэл. БУА-ын гүйцэтгэл 100% 

100 
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Багануур, Дархан, 

Эрдэнэт болон 

бусад хот, суурин 

газрын дулааны 

шугам сүлжээний 

өргөтгөл 

шинэчлэл хийх 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ажил 

хийгдэх 

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн 

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний 

шугам засвар, шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажил бүрэн дуусч 

2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын комисс ажиллан байнгын 

ашиглалтад хүлээн авсан.  

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн хөрөнгөөр Дорноговь аймгийн 

Сайншанд сумын Дулааны станцын зуух, шугам сүлжээний  

шинэчлэлтийн ажлын Багц-1 буюу дулааны станцын зуухны 

шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэгчээр “Дулааны техник, үйлдвэр, 

экологийн хүрээлэн”, “Эрчим дөл” ХХК-ийн түншлэл шалгаран, гэрээ 

байгуулагдсан. Хуучин зуухны буулгалтын ажил хийгдэж дууссан, 

шинээр угсрах зуухны суурийн цутгалтын ажил хийгдсэн, зуух, туслах 

тоног төхөөрөмжийг захиалсан, зуухны хийцүүд үйлдвэрлэгдэн, 

тээвэрлэлт хийгдсэн. Барилга угсралтын ажил графикийн дагуу 
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хийгдэж байна. Багц-2 буюу дулааны станцын дулаан дамжуулах 

төвүүд шинээр барих ажлын гүйцэтгэгчээр “Одкон холдинг” ХХК 

шалгаран, гэрээ байгуулагдсан. Дулаан дамжуулах төвийн барилга 

баригдаж байна. Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийгдсэн.  

Дээрх ажлууд гэрээний дагуу он дамжин хэрэгжих юм.   

37 5 

Хот суурин 

газрын 0.4 кВ-ын 

цахилгаан түгээх 

сүлжээг 

шинэчлэх ажлыг 

үргэлжлүүлэх 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд  

ажил хийгдэх 

2019 оны улсын төсөвт тусгагдсан “Томоохон баг, суурин газруудыг 

эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, 

шинэчлэлт” төсөл арга хэмжээг 16 багц ажлын хүрээнд зохион 

байгуулав. Үүнээс улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн 

авсан 14 ажил, барилга угсралтын ажил хийгдэж буй 2 ажил тус тус 

байна.  

Мөн 2019 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Сумдын 

0.4, 0.22 кВ-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамыг төмөр бетон тулгууртай СИП утсаар солих, дэд станцын 

өргөтгөл” төсөл арга хэмжээний хүрээнд 10 аймгийн 47 суманд 6 

багцын хүрээнд тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, барилга 

угсралтын ажлыг дуусган, улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад 

оруулав.  

100 

38 

2.103. Сумын 

төвүүдийг 

төвлөрсөн 

цахилгаан системд 

бүрэн холбож 

дуусган сэргээгдэх 

эрчим хүч болон 

цэвэр технологид 

суурилсан 

төвлөрсөн 

инженерийн 

байгууламж буюу 

дулаан хангамж, 

цэвэр бохир усны 

сүлжээтэй болгох 

ажлыг үе шаттай 

хэрэгжүүлнэ. 

1 

Хот суурин 

газрын цахилгаан 

түгээх сүлжээнд 

ухаалаг 

төхөөрөмж, 

тоолуур 

нэвтрүүлэх 

2016-2020 

Төсөл үе 

шаттай 

хэрэгжих  

Хот суурин газрын цахилгаан түгээх сүлжээнд ухаалаг төхөөрөмж, 

тоолуур нэвтрүүлэх ажлыг Дэлхийн банкны эрчим хүчний төсөл-2-ын 

хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Үүнтэй холбогдуулан тоолуурын 

системийн нэгдсэн цогц техникийн шийдлийг хангах ухаалаг 

тоолуурын систем нэвтрүүлэх 4  бүрэлдэхүүн хэсэг болох 1. “Ухаалаг 

тоолуурын техникийн тодорхойлолт (30 шаардлагатай)”, 2.”Ухаалаг 

тоолуурын систем буюу програм хангамжинд тавигдах техникийн 

шаардлага (32 шаардлагатай)”, 3.”Ухаалаг тоолуурын мэдээлэл 

дамжуулах төхөөрөмжинд (дата концентратор) тавигдах техникийн 

шаардлага (14 шаардлагатай)”, 4.”Ухаалаг тоолуурын мэдээлэл 

цуглуулах төхөөрөмжинд (дата коллекторт) тавигдах техникийн 

шаардлага (7 шаардлагатай) техникийн тодорхойлолт, шаардлага”-ыг 

тус тус Үндэсний стандартаар батлуулсан.  

2019 оны эрчим хүчний салбарын хэмжээнд Ухаалаг эрчим хүчний жил 

болгон зарлаж, “Диспетчерийн Үндэсний төв”  ХХК-ийн  бүтэц, зохион 

байгуулалтад “Ухаалаг эрчим хүчний систем”–ийг салбарт нэвтрүүлэх 

чиг үүрэг бүхий нэгжийг байгуулан ажиллаж байна. 

“УБЦТС” ТӨХК-ийн эзэмшлийн 35кВ-ын дэд станцууд, 6,10 кВ-ын 

хуваарилах байгууламжууд дээрх нийт тоолууруудыг мэдээллийг 

автомат нэгдсэн систем HEAD END SYSTEM-д холбож, 102 модем-

концентратор суурилуулж, сүлжээний утас татсанаар 35кВ-ын 50 дэд 

станц, 6,10 кВ-ын 55 хуваарилах байгууламжийн оролт гаралтын нийт 

1114 ш тоолуурт алсаас хяналт тавьж, ReadEn2 программын сүлжээний 

болон холболтын зөрчил, алдааг шүүж илрүүлэн зөрчлийг цаг алдалгүй 

арилган хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.   

100 

39 2 

Сумдад 

уламжлалт болон 

нарны халаалтын 

2016-2020 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ажил 

Сумдад уламжлалт болон нарны халаалтын систем хосолсон бага 

оврын халаалтын эх үүсвэр, дулааны шугам сүлжээ барих төслийн 

танилцуулга, загвар төсөл хэрэгжүүлэх төслийн санал, танилцуулгыг 

100 
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систем хосолсон 

бага оврын 

халаалтын эх 

үүсвэр, дулааны 

түгээх сүлжээ 

барих ажлыг 

санаачлан 

хэрэгжүүлэх 

хийгдэх Жайка олон улсын байгууллагын төслийн танилцуулгын стандартын 

дагуу бэлтгэн Сангийн яамаар уламжлан 2019 оны 06 дугаар сард 

Жайкад хүргүүлсэн. Жайкагийн төлөөлөгчдөөс Эрчим хүчний яаманд 

ажил хэргийн уулзалт хийсэн тухай тус төслийн саналыг хэлж, 

тэмдэглэлд тусгуулж байв.  

Обьектын зориулалтаар сэргээгдэх эрчим хүчээр дулаан хангамжийг 

шийдвэрлэх төслийн ТЭЗҮ боловсруулах саналыг Даян дэлхийн 

ногоон хөгжлийн байгууллагад хүргүүлж, ТЭЗҮ хийлгэсэн ба БОАЖЯ-

наас хэрэгжүүлсэн Ногоон барилгын төсөлтэй уялдуулан 

Сонгинохайран дүүргийн 122 дугаар сургуульд 2019 онд хэрэгжүүлсэн. 

Туршилт тохируулга хийгдэж улсын комисст өгөхөөр ажиллаж байна. 

40 

2.104. Эрчим 

хүчний хэмнэлт, үр 

ашгийг дээшлүүлэх, 

алдагдлыг 

бууруулах, 

инновацын түвшний 

шинэ техник 

технологи 

нэвтрүүлэх 

чиглэлээр тодорхой 

арга хэмжээ, төсөл 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ. 

1 

ЭХ хэмнэлтийн 

тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон 

журмууд, ЭХ 

хэмнэлтийн 

үндэсний 

хөтөлбөрийг 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлж эхлэх 

2017-2018 - 

Эрчим хүч хэмнэлтийн хууль тогтоомж болон түүнийг дагаж гарсан 

эрхзүйн акт, зохицуулалтын баримт бичгийг боловсронгуй болгох, 

сайжруулах ажлын хүрээнд “Эрчим хүчний аудит хийх журам”, 

“Эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн 

байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэх 

журам”, “Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн 

хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэдгээрийг 

боловсруулах аргачлал, хэрэгжилтийг тайлагнах журам”-уудыг тус тус 

шинэчлэн боловсруулж ЗГ-ын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний 

өдрийн “Тогтоолын хавсралт шинэчлэн батлах тухай” 181 дүгээр 

тогтоол болон “Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний жилийн 

хэрэглээний босго хэмжээг тогтоох тухай” 182 дугаар тогтоолыг тус 

тус шинэчлэн батлуулав. 

Мөн Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд заасан “Эрчим хүчний 

хэрэглээний ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хчналт тавих 

журам”, “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, 

машин, тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, 

импортлох болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж хэмнэлт 

гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, 

урамшуулал олгох журам”-ын төслүүдийг боловсруулав.  

Европын холбооны (EN) эрчим хүчний аудитын стандартын цувралууд, 

IEC-ийн эргэлдэгч цахилгаан машины алдагдал, үр ашгийг 

тодорхойлох, хувьсах гүйдлийн цахилгаан хөдөлгүүрийн үр ашгийн 

ангилал, хүчний трансформаторын эрчим хүчний үр ашгийг 

тодорхойлох MNS EN 16247-3:2019, MNS EN 16247-4:2019, MNS IEC 

60034,  MNS IEC 60034-30-1:2019, MNS IEC 60076-20-1:2019, MNS IEC 

60076-8-1:2019 стандартууд, Олон Улсын Стандартчиллын 

Байгууллагын гаргасан эрчим хүчний удирдлагын тогтолцооны бүлэг 

стандартууд болох ISO 50001:2018, ISO 50002:2014, ISO 50003:2014, 

ISO 50004:2014, ISO 50006:2014, ISO 50007:2017 стандартуудыг тус тус 

Стандарт хэмжил зүйн газрын Эрчим хүчний техникийн хорооны 

хурлаар батлуулав. 

100 

41 2 

ЭХ-ний  

хэмнэлтийн 

хуулийн үүрэг 

2016-2020 - 

ЗГ-аас баталсан Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний жилийн 

хэрэглээний босго хэмжээг давсан эрчим хүчний хэрэглээ бүхий нийт 

229 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 2016-2019 онд үүрэг хүлээсэн 

100 
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хүлээсэн 

хэрэглэгчдэд 

хэмнэлтийн арга 

хэмжээг 

хэрэгжүүлэхэд нь 

дэмжлэг үзүүлэх, 

ЭХ-ний аудитор, 

хэмнэлтийн 

менежер, 

хэмнэлтийн 

үйлчилгээ үзүүлэх 

мэргэжлийн 

байгууллагуудыг 

хөгжүүлэх 

хэрэглэгчээр тодорхойлж, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар ханган 

ажиллав. 

Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу эрчим хүчний 

аудиторын эрх олгох, хэмнэлтийн менежер бэлтгэх сургалтыг зохион 

байгуулж нийтдээ эрчим хүчний аудитор 82, хэмнэлтийн менежер 195 

бэлтгэж эрх гэрчилгээ олгосон бөгөөд үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн 90 

хувь нь өөрийн байгууллагад эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр ажиллах 

хэмнэлтийн менежерийг томилон ажиллуулж байна.  

2019 онд эрчим хүчний аудитын үйлчилгээ үзүүлэх 12 байгууллага, 

эрчим хүчний үр ашгийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх 1 

байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгож, эрчим хүчний үүрэг хүлээсэн 

хэрэглэгчдэд хэмнэлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

42 3 

ДЦС-4-ийн үр 

ашгийг 

дээшлүүлэх 

2016-2018 
Ашиглалтад  

оруулах 

Төслийг 2 багц болгон зохион байгуулсан. Үүнд, төслийн БУА-ын 1 

дүгээр багцын гүйцэтгэгчээр Японы “Yokogawa” компани, 2 дугаар 

багцын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчээр Японы “MHPS” 

компани болон “М-Си-Эс” ХХК ажилласан. 

1 дүгээр багц: Улаанбаатар хотын цахилгаан, дулааны эрчим хүчний 

тогтвортой хангамжийг бүрдүүлэх зорилгоор өвлийн оргил ачааллын 

үед “ДЦС-4” ТӨХК нь 6-7 уурын турбинтэйгээр ажиллах нөхцөл үүсч, 

Турбогенератор №4-ыг засварын ажилд зориулан зогсоох боломжгүй 

болсон тул уг төслийн хүрээнд хийгдэх Турбогенератор №4-ын 

тохируулгын систем, хяналт удирдлагын өөрчлөлт, шинэчлэлтийн 

ажлыг хойшлуулан, “ДЦС-4” ТӨХК-иас ирүүлсэн саналын дагуу 

барилга угсралтын ажлыг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 

эхлүүлсэн. Үүнтэй уялдуулан төслийн ажил 2019 он уруу шилжсэн. 

Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр "ДЦС-4" ТӨХК-ийн 1-4 дүгээр 

турбины шинэчлэлтийн ажлын төслийг станц өөрөө хэрэгжүүлж байгаа 

бөгөөд уг төслийн барилга угсралтын ажлаас шалтгаалан Японы 

төслийн ажил удааширсан. Одоогоор төслийн ажил харилцан уялдаж 

дуусах шатандаа орсон. Техникийн комисс ажиллуулах бэлтгэлийг 

хангаж байна. 

2 дугаар багц: Уг төслийн ажлын 2 дугаар багцын ажил бүрэн дууссан. 

Техникийн комиссын акт 2019.05.23-ны өдөр, Улсын комиссын акт 

2019.09.23-ны өдөр тус тус баталгаажсан. Төслийг 2 багцаар авч үзвэл 

нийт барилга угсралтын ажил 95 хувьтай хэрэгжиж байна. 

Төслийн үр дүнд станцын суурилагдсан хүчин чадал цахилгаанаар 23 

МВт-аар, дулаанаар 12 ГКал/ц-аар нэмэгдсэн. Турбины ажиллах 

цагийн нөөц 220 мян.цагаар нэмэгдсэн нь тус станцын дотоод 

хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчийг бууруулж, үйлдвэрлэлийн үр 

ашгийг дээшлүүлсэн.  

100 

43 4 

ДЦС-3-ын уур 

хөргөх 

төхөөрөмж дээр 

алдагдаж байгаа 

2017-2020 
ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах 

ДЦС-3-ын уур хөргөх төхөөрөмж дээр алдагдаж байгаа дулааныг 

ашиглан ажиллах 3 МВт хүртэл чадалтай термовольтын цахилгаан 

үүсгүүр суурилуулах урьдчилсан судалгааг хийж, АНУ-ын “Бэркен 

энержи” компанид “Solid state Renewable Generator RTV and TVG” 
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дулааныг 

ашиглан 

ажиллах 3 МВт 

хүртэл чадалтай 

термоволтын 

цахилгаан 

үүсгүүр 

суурилуулах 

технологийг нэвтрүүлэх, суурилуулах, ашиглах талаар хамтран 

ажиллах санал хүргүүлж, ижил төстэй төслийг АНУ-д хэрэгжүүлсэнтэй 

танилцсан. Төслийн суурь судалгаанд ДЦС-3, Амгалан ДС, ДЦС-2 

компаниудын уурын хөргөлтийн системийн болон сүлжээний усны 

температурын өгөгдлүүдийг цуглуулан анхдагч тооцоог хийсэн. 

Тооцооны үр дүнгээр сүлжээний буцах усны температурыг ашиглах нь 

үр дүнгүй, харин ДЦС-2-ын хөргөлтийн системийн дулааныг 

ашиглахад 7 МВт хүртэл цахилгаан үйлдвэрлэх термовольтын 

цахилгаан үүсгүүр суурилуулах боломжтой гэсэн үр дүн гарсан.  

Төсөл зөвхөн саналын түвшинд урьдчилсан тооцоо хийсэн байдалтай 

байна. 

44 5 

Дархан, 

Эрдэнэтийн ДЦС-

уудын зуух, 

хяналт 

удирдлагын 

системийг 

шинэчлэх 

төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх 

2016-2020 

Тоног  

төхөөрөмж 

суурилуулагдаж 

ашиглалтад 

орох 

2016 оны Герман-Монголын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр уг 

төслийг Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-ын шинэчлэлд 30 сая еврогийн 

зээлийг хэрэгжүүлэх талаар Монголын талаас санал тавьсан. 2018 оны 

12 дугаар сард болсон Монгол–Германы Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээрээр уг асуудлын саналыг дахин тавьсан боловч Германы 

талаас хойшлуулсан.  

Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-ууд өөрийн хөрөнгөөр, техник зохион 

байгуулалтын арга хэмжээгээр үе шаттайгаар шинэчлэл, засварыг хийж 

гүйцэтгэсэн. Дарханы ДЦС-ын  зуухнуудыг бүрэн, Эрдэнэтийн ДЦС-

ын 5 зуухны хяналт удирдлагын системийг шинэчлэх ажлыг их засвар, 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусган  хэрэгжүүлсэн. 
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Багануур Зүүн 

өмнөд бүс,  

Эрдэнэт-Булганы 

ЦТС-ний 

алдагдлыг 

бууруулах 

төслийг 

хэрэгжүүлэх 

2017-2020 

БУА-ын 

гүйцэтгэл  

90 хувиас 

доошгүй байх 

Уг төсөл нь 2017-2022 онуудад хэрэгжих бөгөөд 2017 оны 07 дугаар 

сарын 05-ны өдөр Дэлхийн банктай Санхүүжилтийн гэрээг байгуулсан. 

Дэлхийн банкны зээлээр авч буй 42 сая ам.долларын зээлийн 

санхүүжилт болон 12.4 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар дараах 

ажлууд хийгдэнэ. Үүнд:  

1. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээнд 16,187,000 ам.доллар 

/Архангай, Булган, Өвөрхангай, Эрдэнэтийн шугам сүлжээг шинэчлэх 

ажилд/ 

2. Багануур Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээнд 12,583,000 

ам.доллар, /Багануур дүүрэг, Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, 

Хэнтийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажилд/  

3. Баруун бүсийн эрчим хүчний системд 25,000,000 ам.доллар (үүнээс 

12,400,000 ам.долларын буцалтгүй тусламж),  /Мянгад 10 МВт-ын 

нарны станц, Мянгад дэд станцын өргөтгөл/ 

4. Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээнд 630,000 ам.долларын 

санхүүжилт.  

Төслийн хүрээнд түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах, ухаалаг 

тоолуур суурилуулах, ухаалаг тоолуур, борлуулалтын нэгдсэн 

программ хангамж нэвтрүүлэх ажил хийгдэж байна. Борлуулалт, 

арилжааны программ нэвтрүүлэх ажлын хувьд "ECM" ХХК-тай хийсэн 

гэрээний дагуу программыг нийлүүлж, хэрэгжүүлж, хүлээн авах ажил 

нь Орхон, Булган, Өвөрхангай, Хархорин, Архангай салбаруудад 

мэдээллийн бааз хөрвүүлж сургалт хийгдсэнээр гүйцэтгэл 90% болж 

одоогоор борлуулалт шинэ бүтцээр ажиллах бүрэн боломжтой болсон.  
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Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлуудаас Говьсүмбэр аймгийн төвийн  

шугам сүлжээг шинэчлэх ажил 55,1 хувь; Багануур дүүргийн шугам 

сүлжээг шинэчлэх ажил 19,2 хувь; Өвөршанд 35/10кВ-ын 10МВА дэд 

станцын БУА 54 хувь; Булган аймгийн төвийн шугам сүлжээний 

шинэчлэлт 64,8 хувь; Архангай аймгийн төвийн шугам сүлжээний 

шинэчлэлт 86,1 хувь; Эрдэнэтийн 35/6кВ-ын 2*10МВА дэд станц 63 

хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. Төслийн хүрээнд 2020 онд 

зарлагдах тендерийн бэлтгэл ажлууд хангагдаж байна. 

46 7 

Төвийн бүсийн 

цахилгаан 

дамжуулах 

сүлжээ, түгээх 

сүлжээнүүдийн 

мэдээлэл, 

хяналтын тоон 

системийг 

өргөжүүлэх, дэд 

станцуудын 

удирдлагыг тоон 

системд үе 

шаттайгаар 

шилжүүлж эхлэх 

2018-2020 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ажил 

хийгдэх 

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх Эрчим хүчний 

төсөл-2, ХБНГУ-ын KFW банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх 

Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх 

төслүүдийн хүрээнд энэхүү ажил үе шаттайгаар хэрэгжих юм.  

1. Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх Эрчим хүчний 

төсөл-2-ийн хүрээнд “Багануур Зүүн Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх 

сүлжээ”, “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-иудын 

мэдээлэл, хяналтын тоон системийг өргөтгөх, эрчим хүчний 

төлөвлөлтийн програм хангамжийг сайжруулах зэрэг ажлын хүрээнд 

Ухаалаг тоолуур нийлүүлэх тендерийн бичиг баримт боловсруулж 

Дэлхийн банкинд хүргүүлсэн. 

Багануур дүүрэг, Архангай, Булган, Говьсүмбэр аймгуудын цахилгаан 

түгээх сүлжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 

үнэлгээ хийж дуусган Дэлхийн банкнаас “үл татгалзах” авахаар 

хүргүүлсэн. 

БЗӨБЦТС, ЭБЦТС ТӨХК-иудад шаардлагатай, сервер болон техник 

хангамж, үйлдлийн систем нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэж дууссан. 

Цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтын программ хангамж 

суурилуулж, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, ухаалаг тоолуурын 

системтэй холбож автоматжуулсан систем үүсгэх ажлын тендерийг 

зарлахаар ажиллаж байна. 

Мөн Зээлийн хэлэлцээр болон батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2019 

онд зохион байгуулагдах тендерийн үнэлгээний хороодыг ТНБД-ын 

тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.  

2. ХБНГУ-ын KFW банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх Төвийн 

бүсийн дамжуулах сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн хүрээнд 

220, 110 кВ-ын дэд станцуудад ашиглагдаж буй ашиглалтын хугацаа 

дууссан, насжилт болон элэгдэл ихтэй 110, 35 кВ-ын хүчдэлийн 

түвшний дэд станцуудыг өргөтгөж шинэчилнэ. ЭХЯ, СЯ, “Цахилгаан 

дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК болон KfW банкны төслийн 

үнэлгээний багийн хооронд хэлэлцэн тохиролцсон асуудлуудыг 

нэгтгэн Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичиг (ХОСБ) байгуулсан. 

Зээлийн хэлэлцээрийн төслийг 2018.06.05-ны өдрийн Засгийн газрын 

хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн нь дэмжигдсэн.  

“Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг 

дээшлүүлэх төсөл”-ийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр, 

зээлийн болон төслийн гэрээг соѐрхон батлах тухай хуулийн төслийг 

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 2019 оны 11 
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дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж дэмжсэн ба УИХ-

ын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн 

хуралдаанаар хэлэлцэж баталсан. 

Хууль зүйн, дотоод хэргийн яам нь “Төвийн бүсийн цахилгаан 

дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл”-ийн  

зээлийн болон төслийн гэрээний хууль зүйн дүгнэлтийг холбогдох 

хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу нягтлан судалж хууль зүйн 

дүгнэлтийг гаргасан. Хууль зүйн, дотоод хэргийн сайдын 2019.12.09-

ний өдрийн 1-1/5453 албан тоотоор хуулийн дүгнэлтийг ХБНГУ-ын 

Сэргээн босголт зээлийн банкинд хүргүүлээд байна. 
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Гэр хорооллын 

айл өрхөд 

зориулсан уурын 

халаалтын нано 

төхөөрөмж, бага 

оврын цэвэрлэх 

байгууламжийн 

хосолсон систем 

нэвтрүүлэх 

2017-2020 
ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах 

Гэр хорооллын айл өрхөд зориулсан уурын халаалтын нано 

төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх хүрээнд цахилгаанаар уур үйлдвэрлэн 

халаалтын системд ашиглах төслийг судалж үзэхэд дулааны 

хуримтлуур бүхий цахилгаан халаагуурыг хэрэглэх нь илүү зохимжтой 

гэсэн үр дүн гарсан.   

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор 

Сонгинохайрхан, Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн 

35 хорооны 41 964 айл өрхийг цахилгаан халаагуураар халаах 

техникийн боломжийг бүрдүүлсэн.  

Дэлхийн банкны нэмэлт санхүүжилтийн төслөөр хийгдэх 

хуримтлууртай цахилгаан халаагуур суурилуулах ажилд бодлогын 

удирдамжаар хангаж ажиллаж байна. Одоогоор Дэлхийн Банкны 

хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын 

цэвэр агаар төсөл”-ийн нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Улсын Их 

Хурлаар соѐрхон батлуулах тухай асуудлыг Засгийн газрын 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Сангийн яам бэлтгэл ханган ажиллаж 

байна. Мөн 2019 оны 9 дүгээр сард дулаан хуримтлуурт цахилгаан 

халаагуур, техникийн ерөнхий шаардлагын стандарт MNS 67802019 

Хэмжил зүйн техникийн ерөнхий хороогоор батлагдсан. 

70 

48 9 

УБ хотын 

төвлөрсөн дулаан 

хангамж 

системийн 

мэдээлэл, 

хяналтын тоон 

системийн хүрээг 

өргөжүүлэх, 

удирдлагыг тоон 

системд 

шилжүүлэх ажлыг 

үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх 

2018-2020 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ажил 

хийгдэх 

2019 онд дулааны тоолуур суурилуулах, дулааны тоолуурын техникийн 

нөхцлийн хүсэлтийг холбогдох материалуудын хамт цахимаар хүлээн 

авдаг болж мэдээллийн сан үүсгэсэн хэрэглэгч, хүсэлтийн явц, 

шийдвэрийг Улаанбаатар дулааны сүлжээ өөрийн цахим хуудсаар 

дамжуулан харах боломжтой болгосон. 2019 оны байдлаар мэдээллийн 

менежментийн систем нь:  

- 318,6 км дулааны шугам, 1050 худаг  

- 1-р хэлхээний 630 км дулааны шугам, 2800 худаг 

- 2-р хэлхээний 640 км дулааны шугам, 2700 худаг 

- Дулаан хангамжийн системд холбогдсон 11400 барилга, 

тоноглолын мэдээлэлтэй болсон.  

2019 онд алсын зайнаас мэдээлэл авах, хянах зорилгоор 14 дулаан 

дамжуулах төвийн техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж, холбох 

ажлыг гүйцэтгэж, нийт хяналт удирдлагын 29 цэгтэй болсон. Мөн 

дулаан дамжуулах сүлжээний хяналт удирдлагын систем нэвтрүүлэх, 

автоматжуулах шаардлагатай 39 цэгийг тодорхойлсон.  

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн үр 
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ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр төслийн судалгааг Дэлхийн банк, 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкууд хийсэн. Европын сэргээн 

босголт хөгжлийн банкны хийсэн төслийн судалгааны ажлын 

даалгаварт Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

удирдлага хяналтын системийг өргөжүүлэх, тоон системд шилжүүлэх 

ажил тусгагдсан бөгөөд банк ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан. Европын 

сэргээн босголт хөгжлийн банктай байгуулах зээлийн ерөнхий 

хэлэлцээрийн хүрээнд тус төслийг санхүүжүүлэхээр хамруулсан. 

Зээлийн тусгайлсан гэрээнд гарын үсэг зурах асуудлыг  Засгийн газрын 

2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны хуралдаанаар хэлэлцэж Сангийн 

сайдад гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг олгосон. Төслийг 

хэрэгжүүлснээр Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний онцлог 

11 цэгт алсын удирдлага бүхий таслах хаалтууд, мэдээллийн анхдагч 

суурилуулан дулаан хангамжийн системийн СКАДА системийг 

өргөтгөх ач холбогдолтой төсөл хэрэгжих юм.   
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Улаанбаатар 

хотод шинээр 

баригдаж байгаа 

орон сууцны 

хорооллуудад 

ЦТС-ний шинэ 

хүчдлийн түвшин 

нэвтрүүлэх, хотын 

6 кВ-ын түгээх 

сүлжээний 

хүчдэлийн 

түвшинг 

дээшлүүлж 

алдагдлыг үе 

шаттайгаар 

бууруулах 

2017-2020 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд ажил 

хийгдэх 

Улаанбаатар хотод шинээр баригдаж байгаа орон сууцны 

хорооллуудын цахилгаан хангамж болон гэр хорооллын инженерийн 

шугам сүлжээг 10 кВ-ын хүчдэлийн түвшинтэйгээр байгуулж байна. 

“Улаанбаатар цахилгаан  түгээх сүлжээ” ТӨХК өөрийн хөрөнгөөр 2019 

онд 6 кВ-оос 10 кВ уруу шилжүүлэн алдагдлыг бууруулах зорилгоор 

ДЦС-2-оос тэжээлтэй Химийн шингэн фидерийг хувааж 10 кВ-ын РП-

45-аас Бетон зуурмаг фидер болгон хувааснаар техникийн алдагдал 

0.25 пунктээр буурсан байна. Мөн 35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцаас 

Буянт-Ухаа, Эрэг фидерийг хувааж 10 кВ-ын Бурхант фидер болгон 

хувааснаар алдагдал 2%-иар буурсан байна.  

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 6-10 кВ-ын 

25 шугам, фидерийн ачааллыг хувааж хөнгөлөх, 13 шугамын 

нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлснээр техникийн алдагдал 4.12%-иас 

3.34% буюу 0.7 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна.   
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2.105. Дулаан, 

цахилгааны үнийг 

тогтвортой 

байлгана. 

1 

Эрчим хүчний 

үйлдвэрүүдийн 

дотоод 

хэрэгцээний 

хэрэглээ, 

алдагдлыг 

бууруулах, үр 

ашгийг 

сайжруулах 

замаар 

үйлдвэрлэлийн 

өөрийн өртгийг 

бууруулах арга 

хэмжээ авах  

2016-2020 

Хэрэгжилтийг 

хангаж  

ажиллах 

Төвийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүнгээр 2019 онд Дулааны 

цахилгаан станцууд дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хувь 

хэмжээг төлөвлөсөн (13,99%)-өөс 0.3 нэгжээр хэмнэж 15.4 сая кВтц 

цахилгаан буюу үүнийг хэрэглэгчдэд худалдах үнээр тооцвол 2.2 

тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргасан.  

Төвийн бүсийн хэмжээнд цахилгаан дамжуулалтын алдагдлыг 

төлөвлөсөн (3,4%)-өөс 0.15 нэгжээр хэмнэж, цахилгаан түгээлтийн 

алдагдлыг төлөвлөсөн (15,1%)-өөс 0.9 нэгжээр хэмнэж, 34.1 сая кВтц 

цахилгааны хэмнэлт гаргасан байна. 

100 

51 2.106. Метан хийг 1 Метан хийн 2016-2017 Холбогдох Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны хүрээнд хэрэгжүүлэх 100 
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ашиглах боломжит 

нөөцийг бүрдүүлэх 

судалгааг 

эрчимжүүлэх, хийн 

хангамжийг 

хөгжүүлэх эрх зүй, 

дэд бүтцийн орчныг 

бүрдүүлэх, 

нүүрснээс хийн 

цэвэр түлш гарган 

авах үйлдвэр барих 

төслийг эхлүүлнэ. 

нөөцийг 

бүрдүүлэх болон 

салбарын 

хөгжлийг 

дэмжсэн бүтэц 

зохион 

байгуулалтыг  

бий болгох 

шийдвэрүүд 

гарах 

“Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-ний 

бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөгчийг 

шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллав. 2019 оны 4, 6, 10, 11 

дүгээр саруудад Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөгчтэй уулзалт хийж 

төслийн цар хүрээг тодорхойлов. Мөн төсөл хэрэгжүүлэх зөвлөхийн 

ажлын даалгаврыг боловсруулав.  

2019 оны 09 дүгээр сард төслийн санхүүжилтийн асуудал 

шийдвэрлэгдэн мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг эхлүүлэх 

боломж бүрдэж Эрчим хүчний яам, Сангийн яам болон Азийн 

хөгжлийн банкны төлөөлөл “Метан хийн хангамжийн сүлжээг 

хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх САНАМЖ БИЧИГ”-т 

гарын үсэг зурсан. Мастер төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх сонгон 

шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, төслийн ажлыг эхлүүлэхээр 

ажиллаж байна.  

Санамж бичгээр 2019 оны 12 дугаар сараас 2022 оны 1 дүгээр сарын 

хооронд мастер төлөвлөгөөг боловсруулахаар төлөвлөсөн. 

Энэхүү мастер төлөвлөгөөгөөр метан хийн хангамжийн сүлжээг 

хөгжүүлэх стратеги боловсруулах, хийн хангамжийн дэд бүтцийн 

урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах болон дэд бүтцийн хүчин чадлыг 

сайжруулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 

52 2 

Метан хийн 

хангамжийн  

норм, дүрэм, 

стандартуудыг 

боловсруулах 

2017-2019 

Эрх зүйн 

баримт 

бичгүүд 

батлагдах 

ЭХЯ-наас “Хийн хангамжийн сүлжээ. Нэр томьѐо, тодорхойлолт”, 

“Хийн хангамжийн сүлжээ. Хийн ерөнхий шаардлага”, “Хийн 

хангамжийн сүлжээ. Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар 

ашиглах хийн техникийн шаардлага” стандартуудыг боловсруулан 

Стандарчиллын Үндэсний Зөвлөлөөр батлуулсан.  

Метан хийг сүлжээнд нийлүүлэхэд бэлтгэх болон газар доорх хий 

хадгалах байгууламжийн технологийн төлөвлөлтийн нормчлол, Метан 

хий хадгалах байгууламж – Барилгын норм ба дүрэм, Метан хий 

дамжуулах сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм, Орон сууцанд метан 

хийгээр ажилладаг тоног төхөөөрөмжийг байршуулах ажлын зураг 

хийх заавар, Амины орон сууц болон зуслангийн байшинд метан хийн 

төхөөрөмж суурилуулах, инженерийн шугам хоолойн зураг хийх, 

угсралтын ажил гүйцэтгэх заавар зэрэг норм, дүрмүүдийн төслийг 

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн орчуулгад дахин редакци хийх шийдвэр гарч 

ажлыг зохион байгуулж байна. Норм, дүрмийн орчуулгад редакци 

хийгдсэний дараа холбогдох байгууллагуудаас санал авч, салбарын 

Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр 

ажиллаж байна. 

70 

53 3 

Хийн хангамжийг 

хөгжүүлэх мастер 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, дэд 

бүтцийг 

байгуулах бэлтгэл 

ажлыг хангах 

2017-2020 
Зураг төслийн 

ажил эхлэх 

Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны хүрээнд хэрэгжүүлэх 

“Метан хийн хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-ний 

бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөгчийг 

шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллав. 2019 оны 4, 6, 10, 11 

дүгээр саруудад Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөгчтэй уулзалт хийж 

төслийн цар хүрээг тодорхойлов. Мөн төсөл хэрэгжүүлэх зөвлөхийн 

ажлын даалгаврыг боловсруулав.  

70 
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2019 оны 09 дүгээр сард төслийн санхүүжилтийн асуудал 

шийдвэрлэгдэн мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг эхлүүлэх 

боломж бүрдэж Эрчим хүчний яам, Сангийн яам болон Азийн 

хөгжлийн банкны төлөөлөл “Метан хийн хангамжийн сүлжээг 

хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх САНАМЖ БИЧИГ”-т 

гарын үсэг зурсан. Мастер төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх сонгон 

шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, төслийн ажлыг эхлүүлэхээр 

ажиллаж байна.  

Санамж бичгээр 2019 оны 12 дугаар сараас 2022 оны 1 дүгээр сарын 

хооронд мастер төлөвлөгөөг боловсруулахаар төлөвлөсөн. 

54 4 

Нүүрснээс нийлэг 

байгалийн хий  

гаргах 

үйлдвэрийн 

ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж, 

үйлдвэрийг барьж 

байгуулах гэрээ 

хэлцлүүдийг хийх 

2016-2020 

Гэрээ 

хэлцлийг 

эхлүүлэх 

Эрчим хүчний сайдын тушаалаар “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий 

үйлдвэрлэн Улаанбаатар хотын айл өрхийг хангах төсөл”-ийн гэрээний 

нарийвчилсан бэлтгэлийг хангах, хэлцлийг хийх үүрэг бүхий 

Техникийн дэд ажлын хэсгийг байгуулсан. 

Техникийн дэд ажлын хэсэг дэд бүлгүүдээр ажиллаж, төсөл санаачлагч 

“По Гоулден Гэр Ресурсез” компанитай төлөвлөгөөний дагуу уулзалт, 

тодруулах хэлцлийг хийж, ажлын хэсгээс төсөл санаачлагч компаниас 

бэлтгэн ирүүлсэн гэрээний төсөл дээр ажиллан холбогдох дүгнэлт, 

зөвлөмж гаргаж хүргүүлсэн.  

Мөн холбогдох хуулинд заасан чиг үүрэг, эрхийн дагуу Эрчим хүчний 

зохицуулах хороо нь төслийн ТЭЗҮ-д дүн шинжилгээ хийн, гарааны 

үнийг хянаж, зохих шийдвэр дүгнэлт, шийдвэр гаргах учир төсөл 

хэрэгжүүлэгч компанид Эрчим хүчний зохицуулах хороонд хүсэлт 

гарган, гэрээний асуудалд дүгнэлт гаргуулан ирүүлэх талаар чиглэл 

өгөөд байна. 

100 

55 5 

“ДЦС-2” ТӨХК-

ийн дэргэд хагас 

коксон түлш 

гаргах ус 

халаалтын зуух  

барих 

2018-2020 БУА эхлэх 

Дулааны хоѐрдугаар цахилгаан станцыг түшиглэн байгуулсан 

сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн нэг дамжлагаар Ухаа 

худагийн нүүрсний уурхайн угааж баяжуулсан эрчим хүчний нүүрс 

(УБЭХН)-ийг ашиглан шахмал түлш үйлдвэрлэн, турших ажлыг 

зохион байгуулсан. Туршилтын ажил амжилттай явагдаж тус үйлдвэр 

нь хэвийн горимоор ажиллан сайжруулсан түлш үйлдвэрлэж байна. 

Энэхүү ажилтай холбогдуулан Засгийн газрын 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 25-ны өдрийн 18 дугаар тэмдэглэлийн дагуу сайжруулсан 

шахмал түлш үйлдвэрлэх чиг үүрэг бүхий "Таван толгой түлш" ХХК-

ийг байгуулсан бөгөөд тус компани нь шинээр жилд 200 мянган тонн 

сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийн Техник эдийн 

засгийн үндэслэлийг боловсруулан салбарын Шинжлэх ухаан, 

технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Улмаар 

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хорооны нутаг 

дэвсгэрт байрлах Толгойт өртөөнд 5000 м2 талбай бүхий сайжруулсан 

шахмал түлшний үйлдвэрийг барьж, 2018 оны 11 дүгээр сард 

ашиглалтад оруулсан. Тус үйлдвэрт сайжруулсан шахмал түлшний 

үйлдвэрлэлд технологийн хатаалга хийх 2 зуух, барилгын халаалтын ус 

халаах 2 зуух суурилагдсан. 

100 
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Тэргүүлэх зорилт №4.1. Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, хомсдлоос 

сэргийлэх, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс 

болгоно. Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. 

56 

4.1.6. Хот, суурин 

газрын агаар, ус, 

хөрсний бохирдлыг 

бууруулж, хог 

хаягдлын зохистой 

менежментийг 

хэрэгжүүлнэ. 

2 

Гэр хорооллын 

айл өрхийг 

цахилгаан 

халаагуурт 

шилжүүлэх 

боломжийг 

бүрдүүлэх, 

шөнийн 

хөнгөлөлттэй 

тарифыг 

хэрэгжүүлэх 

2016-2020 

УБ хотын гэр 

хорооллын 24 

мянган өрхийг 

цахилгаан 

халаагуурт 

шилжүүлэхэд 

цахилгаан 

дамжуулах, 

түгээх 

сүлжээний 

найдвартай 

ажиллагааг 

хангах 

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, түүнтэй 

холбогдож гарсан тогтоол, шийдвэрүүдийн дагуу Улаанбаатар хотын 

агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын 41 964 айл 

өрхийг цахилгаан халаагуураар халаах түгээх сүлжээний техникийн 

боломжийг бүрдүүлэх барилга угсралтын ажлыг 2017-2019 онд хоѐр үе 

шаттайгаар хэрэгжүүлж дуусгав. Уг ажлаар нийслэлийн агаарын 

чанарыг сайжруулах 1 ба 3-р бүсэд байрлах Сонгинохайрхан, Баянгол, 

Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн 35 хорооны 41 964 айл өрх 

хамрагдсан.  

2019 онд II үе шатны 20602 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан 

халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 

нийт 24 багц ажил гүйцэтгэснээс 23 багцын ажлыг улсын комиссоор 

хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулсан бол 1 ажилд техникийн 

комисс ажиллан туршилтын хүчдэлд залгасан, улсын комиссын 

бэлтгэлийг хангаж байна.  

Дээрх айл өрхүүдэд 4 кВт цахилгаан халаагуураар залгах боломж 

бүрдүүлэхийн тулд 110 кВ-ын 1 дэд станц, 35 кВ-ын 1 дэд станц, 10 кВ-

ын 3 хуваарилах байгууламж, шинээр 6-10 кВ-ын 246 дэд өртөө, 

хуучин байсан 152 дэд өртөөний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, 6-10 кВ-

ын 25 шугам, фидерийн ачааллыг хувааж хөнгөлөх, 13 шугамын 

нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, 35 цэгт сүлжээг секцлэн хуваах 

автомат таслуурын пунктыг шинээр суурилуулах, 7 фидерийн 

хүчдэлийг 6 кВ-оос 10 кВ болгон нэмэгдүүлэх, 0.4 кВ-ын 561 км шугам 

шинэчлэх, 20 602 айлын оруулгын утсыг шинэчлэн солих ажлыг тус 

тус гүйцэтгэв.  

6-10 кВ-ын агаарын шугамын ачааллыг хөнгөлөх, дамжуулагчийн 

нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, 6 кВ-оос 10 кВ-д шилжүүлэх, шугам 

фидерийг алсын удирдлагатай таслуураар секцлэн хувааснаар гэр 

хорооллын хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг 

дээшлүүлж, сүлжээний горим ажиллагааг оновчтой болгож аваари 

утсгах хугацааг бууруулсан. Мөн нэг хэрэглэгчид ногдох тасалдлын 

дундаж хугацаа (САЙДИ) 45.9 минутаас 28.3 минут болж 17.6 

минутаар (38%) буурч, нэг хэрэглэгчид ногдох тасалдлын тоо 0.75-аас 

0.54 удаа болсон. Мөн фидерийг автоматаар секцлэн хуваах төхөөрөмж 

суурилуулснаар нэгж тасралтад хамрагдах хэрэглэгчийн тоог 23%-иар 

бууруулсан.  

2017 оноос эхлэн Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр 

тогтоол, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 317,318 дугаар, 

2019 оны 433, 434 тогтоолуудаар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 

тарифт тоолууртай айл өрхүүдийн цахилгааны шөнийн хэрэглээний 

төлбөрийг 100 хувь, аймаг болон 10 мянгаас дээш өрхтэй сум, суурин 

газрын айл өрхүүдийн цахилгааны шөнийн хэрэглээний төлбөрийг 50 

хувь хөнгөлөх ажлыг хэрэгжүүлж ажиллаж ирсэн.  
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2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 112670 хэрэглэгчдэд нийт 12,3 

тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлээд байна.   

 

   2017 2018 2019 

Хэрэглэгчийн тоо тоо 104290 109654 112670 

Хэрэглээ сая кВт.ц 91.8 109.2 131.5 

Тарифынхөнгөлөлт тэрбум төгрөг 7.9 9.4 12.383 

2019 оны судалгаагаар гэр хорооллын 159535 хэрэглэгчийн 147404 нь 

тарифт тоолууртай, 9690 хэрэглэгч дан цахилгаанаар халдаг, 27022 

хэрэглэгч ердийн галлагаа болон цахилгаан халаагуур хослуулан 

ашигладаг байна. Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн оргил ачааллыг өмнөх 

оны мөн үеийнхтэй харьцуулвал 8.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй цаашид 

хүйтны эрч нэмэгдвэл цахилгаан ачаалал нэмэгдэх төлөвтэй байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 

62 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын Баянгол, Баянзүрх, 

Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахилгаан, дулааны эрчим хүч 

үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээс бусад иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 

эхлэн түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосонтой холбогдуулан 

“Тавантолгой түлш” ХХК нь 2019-2020 оны халаалтын улиралд гэр 

хорооллын айл өрхүүдийг сайжруулсан шахмал түлшээр хангах үүрэг 

хүлээн ажиллаж байна. Тус үйлдвэр нь 12 дугаар сарын байдлаар 

56,608.9 тн сайжруулсан шахмал түлш, 756,881 тн түүхий эд буюу 

мидлингийн нөөцтэй байгаа бөгөөд хоногт 2096 орчим тн сайжруулсан 

шахмал түлшийг үйлдвэрлэж байна. Хоногт 1800-2000 тн сайжруулсан 

шахмал түлшийг дундын агуулах болон түгээлтийн цэгүүдэд хүргүүлж 

байна. Сайжруулсан шахмал түлшний  MNS 5679: 2019 стандартыг 

Стандарт Хэмжил Зүйн газрын Техникийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 

батлуулсан.  

Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо 129 дүгээр сургууль, 211 

дүгээр цэцэрлэг, 196 дугаар цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар 

хороо 139 дүгээр сургууль, 221 дүгээр цэцэрлэг, Баянзүрх дүүргийн 21 

дүгээр хороо 127 дугаар сургуулиудад суурилуулсан хийн зуух нь 

“Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн цэцэрлэгийн нам даралтын 

зуухыг хийн зуухаар солих” ажлын хүрээнд хийгдэж, дулаанаар хэвийн 

ханган ажиллаж  байна. 
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