
Эрчим хүчний сэргэлт: Үр ашиг, алдагдал

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол: 

“Эрчим хүчний сэргэлт - үр ашиг, алдагдал” хэлэлцүүлгээр эрчим хүчний салбарыг 
санхүү, эдийн засгийн хувьд алдагдалгүй, хэрэглээг бүрэн хангаж ажиллах, улс орны 
эдийн засгийн хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд “Шинэ сэргэлтийн 
бодлого”-д эрчим хүчний чиглэлээр тусгагдсан төслүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар 
төр, хувийн хэвшил, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид, эрдэмтэн судлаачдын олон 
ургальч санал, шүүмжийг хэлэлцэх явдал юм.

Хэлэлцүүлгийн зорилго: 

Эрчим хүчний эх үүсвэр, цахилгаан, дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний насжилт 
өндөрсөж, ашиглалтын хугацаа дууссан, нэг хүнд ногдох аваари саатлын тоо нэмэгдэх 
болсон, дотоодын үйлдвэрлэл, импортын цахилгаан эрчим хүчний чадлын хэмжээ 
бодит хэрэгцээнээс багассан, хөрөнгийн эх үүсвэрийн дутагдлаас компаниудын 
засвар, шинэчлэлийн ажлууд бүрэн хийгдэхгүй байгаа зэрэг бодит шалтгааны улмаас 
эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангаж чадахааргүй эрсдэл тулгараад байна. 
Хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн 
эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх сүлжээний үйл ажиллагааг найдваржуулах, 
өргөтгөл, шинэчлэл хийх, шинээр барьж байгуулах зэрэг эрчим хүчний төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн хүндрэлтэй байдал, 
хэрэглэгчийн эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх асуудлыг хэлэлцэн боломжит 
шийдэл, гарцыг тодорхойлох зайлшгүй шаардлагатай байна.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Хэлэлцүүлгийн хүлээгдэж буй үр дүнг Төр нь эрчим хүчний салбарын санхүүгийн 
алдагдлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, үнэ тарифыг индексжүүлэх зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт татах хууль, татварын тогтвортой, зөв 
бодлоготой, хувийн хэвшил нь хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлсэн эрх зүйн 
орчинтой байх явдал гэж үзэж байна.
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ЭНХЦЭЦЭГ ОРЧЛОН

URECA PTE LTD компанийн 
үүсгэн байгуулагч 

Сингапурт төвтэй уур амьсгалын өөрчлөлтийг саармагжуулах технологийн чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг URECA PTE LTD компанийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд гүйцэтгэх 
захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр өмнө нь Монголын томоохон хөрөнгө оруулалтын 
компаниудын нэг болох Ньюком Группын ТУЗ-ийн гишүүн болон Хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан. 

Мөн Ньюком болон Японы Софтбанк группийн хамтран байгуулсан Клин Энержи Ази 
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Клин Энержи Ази нь Өмнөговь аймагт 
50 МВт-ын хүчин чадалтай Цэций салхин цахилгаан станцыг ажиллуулж буй Монголын 
сэргээгдэх эрчим хүчний томоохон үйлдвэрлэгчдийн нэг юм.Монголын бизнесийн орчныг 
сайжруулах чиглэлээр идэвхтэй хувь нэмрээ оруулдаг бөгөөд Монголын Бизнесийн 
Зөвлөлийн ТУЗ-ийн дэд даргын албыг давхар хашдаг. Монгол Улсад сэргээгдэх эрчим 
хүчний салбарыг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлэн Forbes Asia сэтгүүлийн 
2019 оны Ази тивийн 30 хүртэлх насны тэргүүлэгчийн нэгээр шалгарч байсан.

Тайланд дахь Азийн Технологийн Институтэд Бизнесийн удирдлагын магистр, Франц дахь 
Европын Менежментийн Сургуульд Шинжлэх ухааны магистр зэрэг хамгаалж, бизнесийн 
удирдлага, олон улсын санхүү болон эдийн засгийн мэргэжлээр боловсрол эзэмшсэн. 
Мөн АНУ-д Мичиганы Их Сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр сурсан. 

МОДЕРАТОР



ПАНЕЛИСТ

ГАНЗОРИГ ТЭМҮҮЛЭН
Улсын Их Хурлын гишүүн 

2006-2009 онуудад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Гэрээлэлтийн хэлтэст 
мэргэжилтэнээс хэлтсийн дарга болон дэвшиж, Төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК-д 
дэд захирал, Оюу толгой ХХК-д Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсын 
Уул уурхайн яамны дэд сайд, Нийгмийн ардчилал монголын залуучуудын холбооны 
ерөнхийлөгч, 2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн бөгөөд Хүнд үйлдвэрлэлийн 
дэд хорооны даргаар ажиллаж байна. АНУ-ын Америкийн Их Сургуулийг Олон улсын 
харилцаа мэргэжлээр төгссөн бөгөөд тус сургуулийн Нийтийн захиргааны удирдлагын 
магистрын зэргийг хамгаалсан.



НАНСАЛ ТАВИНБЭХ

Эрчим хүчний сайд

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх нь эрчим хүчний 
салбарт тасралтгүй 33 дахь жилдээ ажиллаж байна.  Сүүлийн 22 жил байгууллагын 
удирдах албан тушаалд ажилласан туршлагатай. 2020 оноос хойш Эрчим хүчний 
сайдаар 2 удаа томилогдон ажиллаж байна.

Техникийн их сургууль, Удирдлагын академи, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийг 
тус тус магистрын зэрэгтэй төгссөн. Мөн АНУ, Япон, ОХУ-д тус тус мэргэжил дээшлүүлэн 
суралцсан. 

ПАНЕЛИСТ



ЭНХБАТ БОЛОРМАА

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 
ахлах зөвлөх бөгөөд Ажлын 
албаны дарга

ПАНЕЛИСТ

Дэлхийн банк, НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын 
банк зэрэг олон улсын байгууллагад ажилласан туршлагатай бөгөөд одоо Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх бөгөөд Ажлын албаны даргаар ажиллаж байна. 

Э.Болормаа нь АНУ-ын Орегоны Их сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн 
бөгөөд АНУ-ын Колумбын их сургуульд Төрийн удирдлагын чиглэлээр магистрын зэрэг 
хамгаалсан.



ПАВИТ РАМАЧАНДРАН

Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол 
Улс дахь Суурин Төлөөлөгч

Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын Захирал бөгөөд 
Суурин төлөөлөгч юм. Тэрээр Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол улс дахь үйл ажиллагааны 
стратеги, төсөл хөтөлбөр болон мэдлэгийн менежментийг хариуцан ажилладаг. Сүүлийн 
23 жилийн хугацаанд Ази, Номхон далайн 10 гаруй улс оронд олон улсын хөгжлийн төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд төрийн болон хувийн хэвшлийн салбаруудад 
улс орны ба бүсийн хэмжээний олон хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, удирдан хэрэгжүүлсэн 
чадварлаг мэргэжилтэн юм. Тэрээр стратегийн алсын хараа тодорхойлох, төсөл 
хөтөлбөр боловсруулах, олон талт түншлэл цогцлоох, үйл ажиллагаа төлөвлөх, удирдан 
хэрэгжүүлэх зэрэг чиглэлээр мэргэшсэн. АНУ-ын Коллеж Парк хот дахь Мэрилэндийн 
Их сургуулийг Төрийн Удирдлагын магистрын зэрэгтэй, Энэтхэг Улсын Делигийн Эдийн 
Засгийн Их сургуулийг Хөгжлийн социологийн магистр зэрэгтэй төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



ПАНЕЛИСТ

АЛМАЛИК ТЛЕЙХАН

Эрчим хүчний зохицуулах 
хорооны дарга

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга А.Тлейхан нь эрчим хүчний салбарт 46 дахь 
жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол улсын их сургуулийг 1976 онд дулааны инженер 
мэргэжлээр төгссөн, инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй, Америкийн Нэгдсэн Улс, болон 
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсад мэргэжил дээшлүүлсэн, Аж үйлдвэрийн гавъяат 
ажилтан, Удирдлагын ухааны доктор (Ph.D), Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн 
Хүндэт профессор, Монгол Улсын Зөвлөх инженер юм.

А.Тлейхан нь 1976 оноос “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц”-д мастер, ахлах 
инженер, цехийн дарга, ерөнхий инженер, 1990 оноос тус цахилгаан станцын дарга, 
1995-1997 онд Төвийн эрчим хүчний системд Хөрөнгө оруулалт технологийн шинэтгэлийн 
төвийн захирал, мэргэжилтэн, 1997-2004 онд Эрчим хүчний удирдах газар, Түлш, эрчим 
хүчний ерөнхий газарт хэлтэс, албаны дарга, 2004-2008 онд Түлш, эрчим хүчний яамны 
Эрчим хүчний судалгаа хөгжлийн төвийн орлогч даргаар тус тус ажиллаж байсан. Мөн 
1992-1996 онд Улаанбаатар хотын депутатаар, 2008-2016 онд Монгол Улсын Их хурлын 
гишүүнээр 2 удаа сонгогдон ажилласан бөгөөд 2012 онд Нийгмийн бодлого, боловсрол 
соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны даргаар ажиллаж байлаа. А.Тлейхан нь 2016 оны 
11 дүгээр сараас эхлэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооны даргаар томилогдон ажиллаж 
байна. 



ПАНЕЛИСТ

ЦЭВЭГМИД ТҮМЭНЦОГТ

Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн 
Удирдах Зөвлөлийн Дарга

“ТАБ” ХХК - д менежер, МУЗГ-ын дэргэдэх Өмч хувьчлалын комисс (Төрийн өмчийн 
хороо) – т мэргэжилтэн, Дэд бүтцийн яаманд мэргэжилтэн, Эрчим хүчний зохицуулах 
газрын зохицуулагч, Зөвлөлийн гишүүн, Түлш, эрчим хүчний яаманд Сайдын зөвлөх, 
Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга, Дэлхийн банкны Төлөөлөгчийн газарт дэд 
бүтцийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн, төслийн удирдагч, АНУ-ын “Женерал электрик” 
компанийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгч, Гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажилласан. 

2016 – 2018 онд “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2018 - 2020 онд “Оюу 
Толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн 2019 – 2021 онд “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал 2020 оноос Монголын Бизнесийн Зөвлөл ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн 
дарга, 2021 оноос Project Management Institute (PMI) олон улсын байгууллагын Монгол 
дахь салбарын Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.  ОХУ-ын Москва хотын Эрчим хүчний 
дээд сургууль, Эрчим хүчний магистр, АНУ-ын Индианагийн их сургууль, Төрийн 
удирдлагын магистрын зэрэгтэй.


