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Агуулга:

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр танилцуулга

Ач холбогдол, үр нөлөө

Хэрэгжүүлэх арга зам, хамтын ажиллагаа

ЭХХҮХ-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө



3

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

ТОГТООЛ

2017 оны 9 дүгээр Улаанбаатар 

сарын 20-ны өдөр Дугаар 274 хот

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

зорилгоор Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3, Эрчим хүч

хэмнэлтийн тухай хуулийн 5.1.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас

ТОГТООХ нь:

1.“Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2017 онд багтаан

баталж, хэрэгжилтийг мэргэжил, арга зүйн удирдлага, зохицуулалтаар ханган

ажиллахыг Эрчим хүчний сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүүд даалгасугай.

3.Хөтөлбөрийн зорилт, үйл ажиллагааг жил бүр эдийн засаг, нийгмийг

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд, улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг

улсын болон орон нутгийн төсвийн төсөлд тусгаж, гадаад улс, олон улсын

байгууллагын зээл, тусламжид хамруулан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд

шийдвэрлэх замаар санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Эрчим хүчний сайдын

үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүү, Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Чойжилсүрэн болон

Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

4.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар

ханган хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж, явцыг жил бүрийн I улиралд багтаан Засгийн

газарт тайлагнаж байхыг Эрчим хүчний сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Ганхүү, Эрчим

хүчний зохицуулах хороо (А.Тлейхан)-нд үүрэг болгосугай.
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Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр 

/2018-2022он/

Ерөнхий
Зорилго

18 зорилт

53 үйл 

ажиллагаа

30 шалгуур, 

үр дүн
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ЗОРИЛГО: Эрчим хүч хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэх

үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар ханган уялдуулах,

инновацид суурилсан эрчим хүчний хэмнэлттэй

дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, хэрэглэх

замаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, уур

амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад энэхүү

хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Нийтлэг 

зорилт:

БАРИЛГА:

АЖ ҮЙЛДВЭР:

ТЭЭВЭР:
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Нийтлэг барилгаас 1,9 дахин их

Нормын дагуу 6,2 дахин их
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6.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн 

үйл ажиллагааг зохицуулсан 

эрх зүйн орчин цогц 

байдлаар бүрдэнэ.

6.1.2.эрчим хүч хэмнэх 

талаар хэрэгжүүлж байгаа 

бодлого, үйл ажиллагааны 

уялдаа холбоо сайжирсан 

байна.

6.1.3.эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд 

сөрөг нөлөө багатай дэвшилтэт техник, 

технологийг нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаандаа 

ашиглах боломж бүрдсэн байна.

6.1.4.эрчим хүчийг үр ашигтай 

зарцуулахад чиглэсэн нийтийн 

боловсролыг дэмжсэн арга хэмжээг 

хэрэгжих, иргэд, олон нийтэд эрчим 

хүчийг хэмнэх, зохистой хэрэглэх арга 

барил төлөвшсөн байна.

6.1.5.эрчим хүчний үйлдвэрлэл, 

хэрэглээнээс бий болж байгаа 

байгаль, экологийн бохирдол, 

хүлэмжийн хийн ялгарал 

бодитоор буурсан байна.

Хөтөлбөрийн үр дүн, шалгуур 

үзүүлэлт

6.1. 

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлснээр 

дараах үр дүнд 

хүрнэ:
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Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч:

36 байгууллага

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч:

76 байгууллага

Эрчим хүчний салбар:

28 байгууллага

НИЙТ:

135 аж ахуйн нэгж, байгууллага 

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН ХЭРЭГЛЭГЧЭЭР 

бүртгэгдсэн.

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох

Хуулийн дагуу Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийг

тодорхойлж, 2016, 2017, 2018 онуудад ЭХЗХ-ны

мэдэгдэл хүргүүлээд байна.



Эрчим хүч хэрэглэгчдийн бүтцээр:
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1988 сая кВт.ц=57%



Бодит боломж:
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Төсөөлж буй үр дүн

• Эрчим хүчний хэмнэлтийн үр дүнд 685,5 сая кВт.ц буюу 

678,6 мянган тн СО2 хүлэмжийн хийг агаар мандалд 

ялгаруулахаас урьдчилан сэргийлнэ;

• 685,5 сая кВт.ц гэдэг 228,0 мянган өрхийн жилийн эрчим 

хүчний хэрэглээ;

• Хэрэглэгч талдаа үйл ажиллагааны зардлаасаа 90 орчим 

тэрбум төгрөг хэмнэнэ.

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэчдийн эрчим хүчний хэрэглээ 

2017 оны гүйцэтгэлээр:

Цахилгаанд: 4239 сая кВт.ц = 56%

Дулаанд: 280870 Гкал/жил = 4%
Нийт: 4570 сая кВн.ц

15% хэмнэлт гаргахад



Ач холбогдол 
ХЭРЭГЛЭГЧ танд:
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Зардал 
буурна.

• Зардлын хэмнэлтээс 
бий болсон хөрөнгийг 
өөр зүйлд зарцуулах, 
хөрөнгө оруулах боломж 
бүрдэнэ. 

Бүтээмж 
нэмэгдэнэ.

• Үр ашиг бүхий техник 
технологийг үйл 
ажиллагаандаа ашиглах 
боломж бүрдэнэ.

Өрсөлдөх 
чадвар 

сайжирна.

• Нэгж 
бүтээгдэхүүний 
чанар сайжрах, 
өртөг буухар 
боломж бүрдэнэ.

Улс орны эдийн 
засаг хурдсах



2000 оноос өмнө баригдсан 3 сая м2 талбай бүхий 430 орчим
угсармал орон сууц байна.

10 сая м2 талбайг халаах дулааны эрчим хүчээр 3 сая м2 талбайг
халааж, нийт түгээж буй дулааны 20% орчмыг зарцуулдаг.
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Барилга

Дулааны нийт 

хэрэглээ

(кВтцаг/жил)

Халаах талбайн 

хэмжээ

(м2)

1м2 талбайд 

ноогдох хэмжээ

(кВтцаг/м2)

Шинэчлэн дулаалсан 

барилга
221.900 1435 154.63

Харьцуулсан барилга 397.490 1435 277

Хэмнэлт 30%

Барилгын салбарт эрчим хүч хэмнэх боломж:



Төсвийн байгууллагуудад 
эрчим хүч хэмнэх боломж:

2017 оны байдлаар:

• Төсвөөс санхүүждэг 2909 байгууллага, эдгээр

байгууллагын 80% орчим нь дулааны тоолуургүй байна.

• Улсын хэмжээнд нийт 640 сургуулийн барилга байна.

Түүний халаалтад 173 тэрбум төгрөг төсөвлөн

зарцуулснаас 480 орчим нь задгай тооцдог буюу

тоолуургүй.

• Ижил талбайтай 2 сургуулийн халаалтын зардалд 

тоолууртай нь 17 сая, тоолуургүй нь 40 сая төсвөөс 

санхүүжсэн.
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Орон нутагт эрчим хүч хэмнэх талаар 
хэрэгжүүлсэн сайн туршлага:

• ХОВД, ЗАВХАН аймаг;

• 2014-2017 оны хооронд;

• Нийт 16 сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, г.м.

• Дулаалахаас өмнө 7,75 сая кВт.ц жил

• Дулаалсаны дараа 2,98 сая кВт.ц жил

• Хэмнэлт 61%
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 

САЙДЫН ТУШААЛ

2018 оны 04 дүгээр Улаанбаатар 

сарын 09-ны өдөр Дугаар 59 хот

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.6 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-

ны өдрийн 274 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр(2018-2022 он)-ийг

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.“Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл

ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг салбар хоорондын уялдааг

ханган зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж

ажиллахыг Эрчим хүчний зохицуулах хороонд даалгасугай.

3.Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг жил бүрийн эдийн засаг

нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг

улс, орон нутгийн төсөвт тусган, гадаадын зээл тусламж, хувийн хэвшлийн

хөрөнгө оруулалт, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг ашиглах замаар

санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг бүх сайд, аймаг нийслэлийн Засаг

дарга нарт тус тус зөвлөсүгэй.
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Үйл ажиллагаа – 60, Бүтээгдэхүүн – 83, 
Хамтран хэрэгжүүлэгч - 43:

БХБЯ

БХТ

НЗДТГ

21 аймаг

ТББСХЗГ

СЯ

БОАЖЯ

ЭХЯ

ЭХЗХ



Санхүүжилтын эх үүсвэр
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№ Санхүүжилтын эх 

үүсвэр

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа

Төсөв 

/сая төг/

1 Гадаадын зээл тусламж 27 4250

2 Норм, Нормчлолын сан 11 250

3 Хувийн хэвшил 9 2100

4
Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл
7 2000

5 Улс, орон нутгийн төсөв 5 5500

Нийт 64 13650



1. 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, хүрсэн үр дүнгээс нь
хамааруулан татварын бодлогоор дэмжих тогтолцоог бүрдүүлэх;

2. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, төсвийн
байгууллагад эрчим хүчний хэмнэлтийг дэмжсэн урамшууллын тогтолцоог
бий болгох, зардлын хэмнэлт, хүрсэн үр дүн, бодит хэмнэлттэй уялдсан
урамшууллын хэмжээ, шалгуур үзүүлэлтийг хамтран тодорхойлох,
тоолууржуулах арга хэмжээг нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх;

3. Эрчим хүчний хэмнэлтээс бий болсон жилийн урсгал зардлын хэмнэлтийн
тодорхой хувийг эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх дараагийн үйл
ажиллагаанд зарцуулах тогтолцоог бүрдүүлж, хэмнэх сэдэл, санаачилгыг
дэмжих;

4. Төсвийн алдагдал, үр ашиггүй зардлыг бууруулах зорилгоор Төрийн
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хуулийн дагуу худалдан авах бүтээгдэхүүн, бараа,
ажил, үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжид эрчим хүчний хэмнэлттэй,
ашиглалтын хугацааны зардал бага байх шалгуурыг тогтоох, тооцоо
судалгааг хамтарч гүйцэтгэх; 40

САНГИЙН ЯАМТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ
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1. Барилгын эрчим хүчний хэрэглээний ангилал, зэрэглэлийг тогтоох

судалгааг хийж гүйцэтгэх, барилга байгууламжийн эрчим хүчний

хэрэглээний түвшинг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, эрчим хүчний

аудитыг барилгын салбарт үе шаттайгаар хийж эрчим хүчний хэрэглээний

түвшинг тодорхойлох, ногоон барилгын үнэлгээний системийг

хэрэгжүүлэх, эрчим хүчний хэрэглээг үндэслэн шошгожуулах, хяналт

тавих үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

2. Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах эрчим хүч хэмнэх үйл

ажиллагааг дэмжсэн зээл, санхүүжилтийн механизм бий болгоход

холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

3. Барилга байгууламжийг эрчим хүчний хэмнэлттэй төлөвлөх, хэрэгжилтийг

хангуулж, гүйцэтгэлд тавих хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, холбогдох эрх

зүйн баримт бичиг, стандарт, норм, дүрмийг боловсронгуй болгох

чиглэлээр хамтран ажиллах;

4. Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр

ажиллах хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавх бэхжүүлэх, эрчим хүчний

хэмнэлттэй барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, хэрэглээг

дэмжих, олон нийтийг мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах;

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМТАЙ ХАМТРАН 

АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ
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1. Ногоон хөгжлийн бодлого, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний

хөтөлбөр, Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийн уялдааг ханган үр

дүнтэй хэрэгжүүлэх, бодлогын баримт бичгүүдэд туссан зорилго, зорилтыг

хэрэгжүүлэхэд жишиг төсөл, хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх;

2. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээнээс ялгарч байгаа хүлэмжийн хийг

тооцох үндэсний онцлогт тохирсон аргачлалыг олон улсын стандартад

нийцүүлэн боловсруулж, үндэсний хэмжээний хүлэмжийн хийн тооллогын

системийг бэхжүүлж мэдээллийн сан бий болгох;

3. Эрчим хүч хэмнэх төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх зохицуулалтыг бий

болгож, уур амьсгалын сан, олон улсын байгууллагаас хөрөнгө оруулалт

хийх боломжийг бүрдүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжүүлэхэд

хамтран ажиллах;

4. Эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагаанд төр, иргэн, аж ахуйн нэгж,

байгууллагын хамтын ажиллагаа, хүчин чармайлтыг өрнүүлж салбар

хоорондын уялдааг хангах ерөнхий чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг

үзүүлж, хамтран ажиллах;

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМТАЙ 

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ
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1. Уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, аж үйлдвэрийн

салбар дахь нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

зарцуулах эрчим хүчний зарцуулалтын нормыг тодорхойлж, эрчим

хүчний зарцуулалтыг үе шаттайгаар бууруулах;

2. Уул уурхай, хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа

явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад эрчим хүч хэмнэлтийн

бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нь бодлогын хувьд дэмжлэг үзүүлж,

чиглэл өгч ажиллах, тус салбарын үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн

үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналт, хяналтын тогтолцоонд

эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлыг дүгнэх

үзүүлэлтийг оруулах;

3. Үйлдвэрлэлийн салбарт шинэ дэвшилтэт техник, технологи

нэвтрүүлэх, эрчим хүчний удирдлагын тогтолцооны стандартыг

нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах;

4. Салбарын инженер, техникийн ажилтныг чадавхжуулах, хэмнэлт,

үр ашгийн чиглэлээр мэдлэг олгоход хамтран ажиллах;

УУХҮЯ, ХХААХҮ ЯАМДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 

ЧИГЛЭЛ
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1. Эрчим хүчний хэмнэлт, зохистой хэрэглээний хичээлийг ерөнхий

боловсролын сургалтын агуулгад тусгах, эрчим хүчний хэмнэлт,

зохистой хэрэглээний хичээлийг улсын хэмжээнд түгээн

дэлгэрүүлж, тогтмолжуулахад бодлогоор дэмжих;

2. Бүх шатны боловсролын байгууллага, олон нийтэд эрчим хүчний

хэмнэлт, үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой хөгжлийн боловсрол

олгох чиглэлд мэргэжил, арга зүйн зөвлөмж өгч, дэмжлэг үзүүлэх;

3. Яамны харьяа үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийг хуулиар хүлээсэн

үүргээ биелүүлэхэд бодлогын хувьд дэмжиж ажиллах, сургууль,

цэцэрлэгийн эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах чиглэлээр

бодлогын хувьд зөвлөмж өгч, хамтран ажиллах;

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН 

ЯАМТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ



ЭРЧИМ ХҮЧЭЭ ХЭМНЭЖ
ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАЙРЛААРАЙ
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Cанал болгож буй эрчим хүч хэмнэлтийн арга хэмжээ:



Ердийн улайсан чийдэнг ЛЕД 
чийдэнгээр солих
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Төсөвт байгууллага

Дулаан эргүүлэн ашигчлагчтай агаар 
сэлгэлтийн систем ашиглах

Барилгын гадна хана, дээвэр, шал, 
хучилтын дулаан тусгаарлалтыг 
сайжруулах

Барилгын битүүмжлэлийг 
сайжруулах, цонх, хаалгыг солих

Дотор агаарын мэдрэгч бүхий 
дулааны автомат узель суурилуулах

Халаалтын системийг сайжруулах, 
термостат хаалт, тоолуур 
суурилуулах


