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НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН
ТАЙЛАН
2019 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 03 дугаар сарын 30

Тайлан бичиж дуусгасан огноо: 2019-04-12

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ НЭГЖ
Энэхүү баримт бичиг нь Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төслийн 2019 оны 01 дүгээр
улиралд хийсэн ажлын явцыг нэгтгэсэн тайлан болно.
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1. ТӨСЛИЙН ТУХАЙ
Төслийн нэр:

УЛААНБААТАР ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

Эхэлсэн болон дуугавар
болох хугацаа:

2012/06/30 – 2019/06/30

Төслийн хэрэгжүүлэгч:

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)
Төслийг Удирдах Нэгж (ТУН)

Төслийн дугаар:

5039-MN

Төслийн нийт өртөг:

21.89 сая ам.доллар. Үүнээс Дэлхийн Банк (ДБ)-ны
санхүүжилт 15.00 сая ам.доллар

Төслийн хөгжлийн
зорилт:

Гэр хороололд амьдарч байгаа хэрэглэгчдийг утаа бага
гаргадаг халаалтын хэрэгслээр хангаж цаашид
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах дунд
хугацааны тодорхой арга хэмжээг боловсруулах

Төслийн бүрэлдэхүүн
хэсэг

А.Гэр хорооллын нарийн тоосонцорыг бууруулах
Б. Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн нарийн
тоосонцорыг бууруулах
В. Олон нийтийн ухамсарыг дээшлүүлэх, хөтөлбөрийн
зохицуулалт ба төслийн менежмент
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1.1

Хураангуй

2019 оны 01 дүгээр улирлын гол үр дүнг дараах байдлаар тоймлов. Үүнд:
-

-

-

-

-

-

Төслийн удирдах хороо (ТУХ)-г хуралдуулж төслийн 2019 оны үйл ажиллагааны
болон худалдан авах ажиллагаа (ХАА)-ны төлөвлөгөөг батлуулав.
Хөндлөн галлагааны зарчимд суурилсан 4 ширхэг зуухны эцсийн хувилбар
буюу загварыг гаргаж сайжруулсан түлшээр гэрийн нөхцөлд галлаж туршив.
Туршилтыг сайжруулсан түлшээр хийсэн ба уг түлш үнсний шүүрэн дээр гүйх
хөдөлгөөн дутмаг байна. Иймд түлш хадгалах бункерт шатах үйл явц өндөр
байгаа нь тухайн зуухны хэвийн ажиллагааг алдагдуулж байгаа тул сайжруулалт
хийхээр ажиллаж байна.
Дулаалга аян-3-ыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангаж хамрагдах хүсэлтэй айл
өрхүүдийг бүртгэв.
Дулаалга аян -1-т хамрагдсан айл өрхүүдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг авав.
Судалгаанд нийт 119 өрх хамрагдснаас 94% (112 өрх) нь сэтгэл хангалуун
буйгаа илэрхийлсэн ба 97% (116 өрх) нь цаашид 2019 онд “Дулаалга аян-3”
хэрэгжвэл найз нөхөд, хамаатан садандаа санал болгох хүсэлтэй байна.
Нийт 42 ширхэг дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурыг сонгогдсон
байршил дахь 29 айлд суурилуулан туршилт судалгааг хийж дүгнэлт гаргуулав.
Дүгнэлтээс онцолвол, хуримтлуур бүхий цахилгаан халаагуурын шөнө
хуримтлуулсан дулаанаар гэр болон барилгыг дулаацуулах хугацаа тухайн
сууцны дулааны алдагдлаас ихээхэн хамаарч буй ажээ. Дулаан алдагдал
багатай сууцны тухайд гадаа -25оС хэмтэй үед хуримтлуулсан дулаанаараа 1012 цаг халах ажээ.
Төслийн нэмэлт санхүүжилтээр хийгдэхээр төлөвлөж байгаа гэр хорооллын
айл өрхийг дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуураар хангах төслийн
бэлтгэл ажлын хүрээнд Герман улсын дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуур
бүтээгдэхүүнийг судлахаар томилолтын баг Дюсселдорф хотноо ажиллав.
Байгууллагын үндсэн вэбсайтад / www.usip.mn/ 4 мэдээ байршуулж, Facebook
page –ээр https://www.facebook.com/dulaalgaayan/ хуудсанд 6 мэдээ нийтэлж
22810 орчим хүнд төслийн үйл ажиллагааны мэдээллийг хүргэв.
Төслийн ХАА төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байна.
Төслийн хугацаа дуусгавар болох гэж буй тул төслийн “Төгсгөлийн тайлан”гийн загварыг гаргав.
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1.2

Хүндрэл бэрхшээл








1.3

Дулаалга аяны хэрэгжих хугацаа хэт богино байна.
Хаврын улиралд иргэдийн байшингаа дулаалах идэвх оролцоо сул байх
магадлалтай.
Дулаалга аянд хамруулахаар төлөвлөсөн айл өрхийн тоо маш бага атал
хүсэлтээ илэрхийлсэн иргэд олон байна.
Иргэд байшин сууцаа төслийн төлөвлөсөн хугацаанд дулаалж дуусгахад
санхүүгийн хувьд бэрхшээлтэй байгаа нь нөлөөлөх эрсдэлтэй байна.
Төслийн аливаа санхүүжилт болон харилцагчийн төлбөрүүдийн 2 дугаар гарын
үсэг НЗДТГ-ын дарга М.Отгонбаяраар зурагдах болсноор Тамгын газар дээр 3аас дээш хоногоор саатах болсон.
ХАА-ны ажиллагааг зохион байгуулах, Үнэлгээний хороо байгуулах эрх бүхий
ажилтан, удирдлагуудыг тодорхойлох зэрэг төслийн үйл ажиллагаанаас үл
шалтгаалсан шийдвэр гаргагч байгууллагуудын түвшний асуудлууд үүссэн нь
удаан хугацааны дараа ЗАРИМ нь тодорхой болсон. Энэ нь төслийн ХАА-нд
төлөвлөсөн ажлууд хугацаандаа амжихгүй байх эрсдлийг үүсгээд байна.

Цаашид хийх ажил





Дулаалга аян -3-ыг төлөвлөсөн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах
ХАА-ны төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаандаа шахаж дуусгахад онцгойлон
анхаарч ажиллах
Төсөл дуусгавар болох гэж буй тул санхүүжилт, төлбөр тооцооны асуудлыг
цэгцэлж хугацаанд нь тайлагнах
Төслийн төгсгөлийн тайланг боловсруулахад шаардлагатай байгаа өгөгдөл
мэдээллийг нэгтгэх
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2. ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦ
2.1

Бүрэлдэхүүн хэсэг А- Гэр хорооллын нарийн тоосонцорыг бууруулах
үйл ажиллагаа

(А1)-1: Бүрэн шаталтат, сайжруулсан зуухыг дотооддоо үйлдвэрлэгч нарын
чадавхийг бэхжүүлэх
Хөндлөн галлагааны зарчимд суурилсан 4 ширхэг зуухны эцсийн хувилбар буюу
загварыг сайжруулсан түлшээр гэрийн нөхцөлд галлаж туршсан. Туршилтын дүнг
Хавсралт 1-ээс үзнэ үү.
№

1

2

Зуухны
нэр

МN4.2
ХГЗ

Дулаан
ХГЗ
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Тайлбар

Дүрс зураг

Керамик доторлогоотой, овор
хэмжээ том, бункерыг дүүргэж
галлахад орчиндоо хэт халалт
үүсдэггүй давуу талтай, олон
дахин үнсийг авдаггүй, ул ширэм
түлшний савнаас галын хотол руу
нүүрсийг нааш цааш нь түлхэж
өгөх
зориулалттай
хийгдсэн.
Сайжруулсан түлшийг тус зууханд
галласнаас хойш орчиндоо 1 цаг
30 минутын дараа дулаанаа өгч
эхэлдэг.
Керамик
доторлогоотой,
нүүрсний бункертай. Түлшний
багтаам 12-13 кг, жижиг тогоо
тавьж хоол хийх боломжтой.
Зуухыг галласнаас хойш орчиндоо
30-40 минутын дараа дулаанаа
өгч эхэлдэг.
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3

4

ЗХТ-3
ХГЗ

Дулаан
УХХГЗ

Керамик доторлогоотой,
бункертай, түлшний багтаамж 1213 кг. Жижиг тогоо тавьж хоол
хийх боломжтой, Сайжруулсан
түлшийг тус зууханд галласнаас
хойш орчиндоо 30-40 минутын
дараа дулаанаа өгч эхэлдэг.

Керамик
доторлогоотой,
буикертэй. Түлшний багтааж 12-13
кг. Халаах усны эзлэхүүн 120-150 л
багтаамжтай.
Сайжруулсан
түлшийг тус зууханд галласнаас
хойш орчиндоо 1 цаг 30 минутын
дараа дулаанаа өгч эхэлдэг.

Сайжруулсан түлшийг хэрэглэж эхэлсэнээр айлын түлшний зарцуулалт түүхий
нүүрстэй харьцуулахад 2 дахин бага түлш хэрэглэж байна гэсэн тооцоог гаргасан.
/Хавсралт 2-ыг үзнэ үү/
Туршилт хийгдсэн айлуудын сэтгэгдлээс харахад сайжруулсан түлш нь тортог багатай
хэрэглэхэд цэвэрхэн, дулаанаа удаан хадгалж галлагааны тоог цөөрүүлж байгаа давуу
талтайгэж үзсэн.

Зураг1: Дулаан-2 гэрийн зуухны туршилтын зураг.

Үр дүн: Нийт туршигдсан 4 ширхэг зуухны туршилтын үр дүнгээс харахад дараах
дүгнэлтийг хийж болохоор байна.
- Зуух тус бүр нь өөрийн гэсэн хийцлэл онцлогтой боловч бүгд хөндлөн галлагааны
зарчимд суурилсан болно.

6

-

-

Туршилтаар сайжруулсан түлш нь түүхий нүүрснээс ашиглалт болон, ач холбогдол
өндөртэй байна. Утаа бага, дулаан гаргалт харьцангуй өндөр байна.
Сайжруулсан түлшийг хөндлөн галлагааны зарчимд суурилсан дээрх 4 зууханд
хэрэглэхэд тохиромж муутай байна.
Тухайн түлш нь үнслэг чанар болон шатаасны дараах бутрамтгай чанар бага тул
үнсний шүүрэн дээр гүйх хөдөлгөөн дутмаг байна. Иймд түлш хадгалах бункерт
шатах үйл явц өндөр байгаа нь тухайн зуухны хэвийн ажиллагааг алдагдуулж
байна.
Цаашид туршилтын үр дүнгээс хамаарч нэг зуухыг сонгон авч сайжруулалт хийхээр
ажиллаж байна.

(A1)-2: Дулаалга аяны 3-р шат
НИЙЛҮҮЛЭГЧ

СУДАЛГАА

АЙЛ ӨРХ

ПРОГРАМ

ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ

Нийлүүлэгчдэд оролцох хүсэлтийг I) өмнө оролцож байсан нийлүүлэгчдэд дахин санал
тавих ii) шинээр нийлүүлэгчдийг оролцуулах зорилгоор вэб сайт болон сонинд зар
тавих байдлаар оролцох санал тавьсан. Үүний үр дүнд 7 байгууллага 21 төрлийн
дулаалгын материалыг нийлүүлэхээр болоод байна.

Зураг2. Дулаалгын бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчдийг аянд орохыг урьж, “Өдрийн сонин”,
”Өнөөдөр сонин”, www.usip.mn, facebook.com/ubcap зэрэг сайтууд дээр нийтлэв.

Саналаа ирүүлсэн компани, тэдгээрийн нийлүүлэх бүтээгдэхүүн
No Нийлүүлэгч
1 Эм Эн Ти Прожект ХХК
2 Эм Эн Ти Прожект ХХК
3 Пирамид Индастри ХХК
4 Дэлгэр констракшн
5 Гүрэн Өргөө ХХК
6 Гүрэн Өргөө ХХК
7 Гүрэн Өргөө ХХК
8 Дэлгэр констракшн
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Нэр
Энгийн эмульстэй - INSULTECH -Угсардаг
хөөсөнцөр хавтан
Чулуутай эмульстэй - INSULTECH -Угсардаг
хөөсөнцөр хавтан
Хөөсөнцөр хавтан (EPS) чулуун өнгөлгөөтэй
Хөөсөнцөр хавтан (EPS) чулуун өнгөлгөөтэй
Энгийн эмульстэй - Хөөсөнцөр хавтан (EPS)
чулуун өнгөлгөөтэй
Чулуутай эмульстэй - Хөөсөнцөр хавтан (EPS)
чулуун өнгөлгөөтэй
Дулаалгатай металл хавтан
SIP-EPS ОСP өнгөлгөөтэй

Байршил
Хана
Хана
Хана
Хана
Хана
Хана
Хана
Хана

7

No Нийлүүлэгч
9 Росторг ХХК

Байршил
Хана

13 Монгол Базалт ХХК
14 Эко ноос ХХК
15 Росторг ХХК

Нэр
Кнауф TS040 - Хуванцар сайдинг
өнгөлгөөтэй
Кнауф TS037- Хуванцар сайдинг өнгөлгөөтэй
Кнауф TS040 - VOX Хуванцар сайдинг
өнгөлгөөтэй
Кнауф TS037 - VOX Хуванцар сайдинг
өнгөлгөөтэй
Хуванцар сайдингтай чулуун хөвөн
Хуванцар сайдингтай хонины ноос
Кнауф TS040 - Төмөр сайдинг өнгөлгөөтэй

16 Росторг ХХК

Кнауф TS037 - Төмөр сайдинг өнгөлгөөтэй

Хана

17 Эко ноос ХХК

Хана

18 Росторг ХХК

Кнауф Эко ролл- Төмөр сайдингтай хонины
ноос
Адрын эрдэс хөвөн (кнауф)

19 Монгол Базалт ХХК

Чулуун хөвөн

Адар

20 Эко ноос ХХК

Хонины ноос

Адар

21 Росторг ХХК

XPS Пеноплекс шахмал 5см

Суурь

10 Росторг ХХК
11 Росторг ХХК
12 Росторг ХХК

АЙЛ ӨРХ

СУДАЛГАА

ПРОГРАМ

Хана
Хана
Хана
Хана
Хана
Хана

Адар

ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн агаар бохирдол ихтэй 75 хорооны өрхүүдийн аянд
оролцох хүсэлт1ийг 2019 оны 2-р сарын 25-аас 3-р сарын 15 хооронд авсан бөгөөд
нийт 300 өрх гаран өрх хүсэлтээ ТУН-д биечлэн ирэх болон онлайн хэлбэрээр
ирүүлээд байна. Одоогийн байдлаар эдгээр өрхүүдийг хяналтын инженерүүд нэг
бүрчлэн хянаж, шалгуур хангасан байшингийн хэмжилтийг хийж байна.

Хороодын засаг дарга нараар дамжуулан Айл өрхийн байшингийн хэмжилт хийж
айл өрхүүдэд аяны мэдээллийг хүргэв
байна
ПРОГРАМ

СУДАЛГАА

1

Холбогдох хороодын айл өрхүүдэд мэдээлэл түгээсэн байдлыг Олон нийтийн ухамсрыг дээшлүүлэх
мэдээлэл сурталчилгааны ажил хэсгээс үзнэ үү.
8

Дулаалга аянд вэбэд суурилсан мэдээллийн
системийг үйл ажиллагаа найдвартай,
хурдан шуурхай мэдээлэл солилцох, хяналт
хийх зорилгоор боловсруулж, хөгжүүлсэн.
Уг ажлын хүрээнд борлуулагч, нийлүүлэгч,
ТУН, хяналтын инженерүүд тус тусын эрхтэй
байх бөгөөд i)борлуулалтын ажилтан гэрээ
байгуулж, төлбөрийн мэдээлэл оруулах ii)
нийлүүлэгч болон хяналтын инженерүүд өрх болон түгээлтийн мэдээлийг авч
түгээлтийг хийх iii) Төсөл өрхийн бүртгэл, явцын хяналт болон татаасны мэдээллийг
авч тус тус ажиллахаар боловсруулсан.
Уг мэдээллийн системийг системийг серверт тохируулж, шинээр ажиллагаанд
бэлтгэж, төслийн хяналт, санхүүгийн хэсгийг холбогдох мэргэжилтнүүдээр хянуулж,
ажиллагаанд оруулаад байна.
СУДАЛГАА - Өмнөх аянд хамрагдсан айл өрхүүдээс авав.

Айл өрхийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
“Дулаалга аян”-д 2017 онд хамрагдсан 178 өрхөөс судалгаа авсан бөгөөд түүнээс
67% буюу нийт 119 өрх судалгаанд оролцсон болно.(SPSS судалгааны програм дээр

боловсруулав)
Байшингаа дулаалснаар гарах айл өрхийн сэтгэл ханамжийн байдал:
Судалгаанд оролцсон айл өрхийн сэтгэл ханамжийн байдал өндөр байсан:
Судалгаанд 119 өрх оролцсоноос ихэнх хувь нь буюу 94% (112 өрх) сэтгэл хангалуун
байдлаа илэрхийлж байсан бөгөөд 97% (116 өрх) нь цаашид 2019 онд “Дулаалга аян3” хэрэгжвэл найз нөхөд, хамаатан садандаа санал болгох хүсэлтэй байсан.

Судалгаанд оролцсон айл өрхийн сэтгэл ханамжийн байдал
1%
5%

94%

Сэтгэл хангалуун байгаа өрх
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Дунд зэрэг

Сэтгэл хангалуун бүс
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Найз нөхөд, хамаатан садандаа санал болгох эсэх

1%

2%

97%

Бусдад санал болгоно

Үгүй

Одоогоор мэдэхгүй

Түлшний хэрэглээ:
Нүүрсний хэрэглээ буурчээ: Асуулгад оролцсон өрхүүдийн түлшний хэрэглээ хувьд
нүүрсний хэрэглээ өндөртэй айлууд буюу 2.5 тн-оос дээш нүүрс хэрэглэдэг айл
өрхүүдийн тоо 87.7%-аар буурчээ. Харин цахилгаан хэрэглэдэг айлуудын тоо өмнөх
онтой ижил түвшинд байна. Цахилгаан халаагуур сонгох явц өмнөх оныхтой(2016)
харьцуулахад 60% нэмэгджээ.
Дулаалга аян -1 хүрээнд хамрагдсан айл өрхийн түлшний хэрэглээ
/2016-2017/
Цахилгаан буюу эко түлш

12

Хосолмол /Нүүрс + цахилгаан халаагуур/

13

Нүүрс 2.5 тн-оос доош
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Нүүрс 2.5 тн-оос дээш
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2.2

Дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурын туршилтын төсөл

Зорилго: УБ хотын агаарын бохирдлын бүсэд амьдарч өргөтгөсөн цахилгааны утас
орсон айл өрхүүдэд дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурыг туршиж, айл өрхийг
халааж чадах эсэхийг тогтоох
Үргэлжилсэн хугацаа: 2019.1.14-2.28
Хамрагдсан өрхийн тоо: 29
Хэрэгжүүлэгч: Зөвлөх баг
Хийсэн ажлууд:
ХАЛААГУУР

АЙЛ ӨРХ

УУЛЗАЛТ

СУУРИЛУУЛАЛТ

ТУРШИЛТ

ДҮГНЭЛТ

Дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуур:
Гадаад болон дотоодын зах зээлд ашиглагдаж байгаа дулаан хуримтлуурт цахилгаан
халаагуур(ДХЦХ)-ын судалгааг хийв. БНХАУ-д ДХЦХ-ын судалгаа хийж, 3
байгууллагын 6 төрлийн нийт 16 ДХЦХ-ийг туршилтад оруулах хүсэлт гарган захиалж
туршихаар болов.
Дотооддын зах зээл дээр ДХЦХ нийлүүлэгч 3 байгууллагатай хамтран ажиллаж
төрлийн 26 ДХЦХ-ийг туршилтад хамруулав.

Зураг3: Туршилтад оролцсон дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурууд

ХАЛААГУУР

АЙЛ ӨРХ

УУЛЗАЛТ

СУУРИЛУУЛАЛТ

ТУРШИЛТ

ДҮГНЭЛТ

Айл өрхийн судалгаа:
2018 оны 11-р сараас эхлэн СХД-ийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийн нөхцлийг
сайжруулсан байршлуудаас 11, 28-р хорооны айлуудын жагсаалтыг нарийвчлан
тодруулж, 11-р хорооны хэсгийн ахлагч Н.Ариунзул, Б.Ичинноров нартай
тохиролцон зөвлөх багийнхан 250 гаруй айлуудаар явж судалгааг хийн дараах
шалгуураар туршилтын төсөлд хамрагдах айлуудыг сонгов.
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Зураг4: Айл өрхүүдийн цахилгааны тоолуур болон ДХЦХ-ийг суурилуулах хүсэлтэй
эсэхийг асууж судлан тодруулав.

Шалгуур хангасан 8ш гэр, 8ш нэг өрөөтэй, 13ш хоёр өрөөтэй нийт 29 айл оролцохоор
болов.
Айл өрхийн дэлгэрэнгүй хүснэгтийг хавсралтаас үзнэ үү.
ХАЛААГУУР

АЙЛ ӨРХ

УУЛЗАЛТ

СУУРИЛУУЛАЛТ

ТУРШИЛТ

ДҮГНЭЛТ

Айл өрхийн нэгдсэн уулзалт:
Туршилтад оролцож байгаа айл өрхүүдийн дунд уулзалтыг 2019.01.28-ны өдрийн
18:00 цагт зохион байгуулж, шөнийн дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурыг
турших туршилтын төслийн танилцуулга, зорилго, хамтран ажиллах талаар чөлөөт
ярилцлага өрнүүлэв. Нийт 19 өрхийн төлөөлөлд мэдээлэл өгөв.

Зураг5: Дулаалга аяны уулзалтад оролцсон өрхүүд

12

ХАЛААГУУР

АЙЛ ӨРХ

СУУРИЛУУЛАЛТ

УУЛЗАЛТ

ТУРШИЛТ

ДҮГНЭЛТ

Тоног төхөөрөмж суурилуулалт:
ДХЦХ, автомат монтаж, дулаан мэдрэгч, тоолуур зэрэг 100 орчим төхөөрөмжийг
хамрагдаж буй айл өрхийн сууцанд суурилуулав.

Зураг6: Туршилтын төслийн бэлтгэл ажлууд:

8 гэрт суурилуулав

1 өрөөтэй 8 айлд суурилуулав

2 өрөөтэй 13 айлд суурилуулав

Ашиглалтын зааврыг өгсөн байсан.
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Айл өрх бүрт ШДХЦХ-т ашиглах 25А40А-ийн нэмэлт автомат суурилуулж,
цахилгааны монтаж нь хийв.

Айл өрхийн ерөнхий
бүртгэж байгаа нь.

мэдээллийг

Өмнө ашиглаж байсан зуухнуудыг Дулаан мэдрэгчийг байшингийн дотор
амбаар саванд байрлуулсан/ дахин ханад суурилуулсан
ашиглахгүй болгосон байв.

Дулаан хэмжигчийг байшингийн гадна
суурилуулсан

Айл өрхүүдэд ухаалаг тоолуур
суурилуулсан байдал.

14

Айл өрхийн ШДХЦХ-ийн цахилгаан ШДХЦХ-ын цагийн системийн удирдлага
зарцуулалтын тоолуурыг суурилуулсан
суурилуулсан
(21:00-06:00
цагийн
хооронд ажиллахаар тохиргоо хийгдсэн)
ХАЛААГУУР

АЙЛ ӨРХ

УУЛЗАЛТ

СУУРИЛУУЛАЛТ

ТУРШИЛТ

ДҮГНЭЛТ

Туршилт, судалгаа:
Суурилуулалт хийсний дараагаар буюу 01 дүгээр сарын 20-аас 03 дугаар сарын 1
хүртэлх хугацаанд туршилтыг хийв. Зөвлөх баг айл өрх тус бүрийн дулаан техникийн
дүнг тооцохын зэрэгцээгээр сэтгэл ханамжийн судалгааг авсан.

Зураг7: Туршилтын төслийн судалгаа, хэмжилт

Айл өрхүүд үүдний тамбар барьснаар
дулаан алдагдал бага болж байв.

Термометр суурилуулав.

ШДХЦХ-ын хувьд доогуураа үлээдэг СХД-ийн 11-р хорооны оршин суугч
хувилбар илүү тохиромжтой байв
З.Сүхээ гуай байшингаа энэ жил
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дулаалахаар төлөвлөж байгаагаа хэлж
байв. Байшингаа дулаалсны дараа

ШДХЦХ-ийг ашиглах нь илүү үр дүнтэй.

СХД-ийн 11-р хорооны оршин суугч
Ж.Сайнчимэд гуай ээлжийн ажилтай
хүмүүст ихэд тохирсон эд болохыг
онцлов.

СХД-ийн
11-р
хорооны
суугч
Г.Цэрэннадмид
гуайн
халаагуурын
пийшингийн улаан гэрэл эвдэрснийг
холбогдох нийлүүлэгчийн засварчнаар
засуулав.

Айл өрхөд суурилуулсан ДХЦХ-уудын Зөвлөх баг айл өрхийн дулааны метрийг
хувьд байшингийн дулаан алдагдлаас сольж, датаг хуулж авсан.
шалтгаалж, дулаан барилт ялгаатай
байна.
ХАЛААГУУР

АЙЛ ӨРХ

УУЛЗАЛТ

СУУРИЛУУЛАЛТ

ТУРШИЛТ

ДҮГНЭЛТ

Дүгнэлт:
1. ДХЦХ-ын шөнө хуримтлуулсан дулаанаар гэр болон барилгыг дулаацуулах
хугацаа тухайн сууцны дулааны алдагдлаас ихээхэн хамаарч байна. Дулааны
алдагдал багатай барилгын хувьд гадна агаарын температур -25 оС хүртэл байх
тохиолдолд шөнө хуримтлуулсан дулаанаар 10-12 цаг барих боломжтой
байна.
2. Монватт ХХК-ийн үйлдвэрлэж байгаа “Тулгат” ДХЦХ монгол гэрт
тохиромжтой байгаа бөгөөд гадна агаарын температур -25 оС-ээс хүйтэрсэн
үед өдрийн 14 цагаас 2-3 цаг халаагуурыг цахилгаанд залган ажиллуулбал
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

орой 9 цаг хүртэл гэрийн доторх температурыг хэвийн хэмжээнд барих
боломжтой байна.
Дулаалга сайтай 30 хүртэл м2 талбай бүхий 1 өрөө байшингийн хувьд 3 кВт-ын
халаагуур ашиглах боломж байна. Гэвч туршилтанд хамрагдсан айлуудын
ихэнх байшин хийцлэл, материалын хувьд муу, дулаан алдагдал ихтэй
байснаас үр дүн тааруу байлаа. Ялангуяа нэг өрөөнд динамик болон статик
ажиллагаатай цагийн ба температурын тохируулгатай халаагуур хэрэглэх нь
илүү үр дүнтэй байна.
Динамик ажиллагаатай халаагууруудын хувьд өрөөний температурыг мэдэрч
ажилладаг нь нилээд тохиромжтой шийдэл болох нь хэмжилтийн үр дүнгүүдээс
харагдаж байгаа боловч халуун агаар сэлгэн үлээх сэнсний чадлыг зөв сонгон
хэрэглэхгүй бол өдрийн цахилгаан хэрэглээ үндсэн хэрэглээн дээр нэмэгдэж,
айлын санхүүгийн ачаалал нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Бүх төрлийн ДХЦХ-уудын туршилтын үр дүнгээс харахад гадна агаарын
температур -25 оС-ээс доош хүйтэн байх тохиолдолд хуримтлуулсан дулаанаар
халаах хугацаа дээд тал нь 8 цаг орчим болж, 13 цагаас хойш дахин 2-3 цаг
нэмж цэнэглэх шаардлагатай болж байна.
Гэр хороололд амьдарч буй иргэд ихэвчлэн хэт халуун буюу нормт хэмжээ
(18оС)-нээс өндөр (25-35оС) температурт амьдарч дассанаас шалтгаалан зарим
айл халаагуур халааж дийлэхгүй, даарч хөрж байна гэж гомдол гаргаж байсан.
Иймд хүмүүсийн амьдралын хэвшилд өөрчлөлт оруулах сургалт, сурталчилгааг
сайн явуулах шаардлагатай юм.
2 өрөөтэй байртай айл өрхүүдэд суурилуулсан 2 халаагуурын нийт чадал 5-5.6
кВт болж байгаа тул эдгээр айлуудын нийт хэрэглээ 7 кВт болно гэж тооцоолон
40А-ийн дифференциал автоматууд суурилуулсан. Туршилтын үр дүнд
тулгуурлан УБЦТС ТӨХК өрхийн нийт хэрэглээг хангахад хуучин 32А
дифференциал автоматыг буцаан тавьж ашиглах боломжтой гэсэн
зөвлөмжийг өгсөн.
Гэр хороолол нь шугам сүлжээний найдваржилтын 3-р зэрэглэлд хамаарагддаг
учраас цахилгааны хязгаарлалт хийдэг тул айл өрхийг тогтмол дулаан байлгах
зорилгоор цахилгаан тасарсан үед гал түлэх боломжийг ханган зуухыг хэвээр
нь үлдээх хэрэгтэй.
Туршилтанд хамрагдсан айл өрхийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнгээс
харахад нийт өрхийн 97% нь үнс, тоосгүй болж гэр цэвэр, өглөө босоход нэг
хэвийн дулаан байж ая тухтай болсон, галлагааны тоо эрс буурсанаар түлшний
хэрэглээ багасан хэмнэлттэй байна гэж дүгнэсэн. Үлдсэн 3% нь сайн халаахгүй,
цахилгааны төлбөр нэмэгдсэн гэсэн гомдол гаргаж байв.
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2.3

Бүрэлдэхүүн хэсэг В – Олон нийтийн ухамсарыг дээшлүүлэх,
хөтөлбөрийн зохицуулалт ба төслийн менежмент

(В2) Хөтөлбөрийн зохицуулалтыг дэмжих
ХБНГУ-ын Дюссельдорф хотноо 2019 оны 3-р сарын 10-17-ны өдрүүдэд
зохион байгуулагдах "Energy Storage Europe 2019" үзэсгэлэнд оролцов. Нийслэлийн
Засаг даргын 2019 оны А/119 захирамжаар дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилолтын
баг уг үзэсгэлэнд оролцсон. Үүнд:
№

Нэр
М.Отгонбаяр
Б.Цацрал
С. Мягмаржав
М. Гансүх
Б. Алтандуулга
Н. Баяртогтох
Д. Дарьсүрэн

Албан тушаал
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, төслийн
захирал
Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын дарга
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл,
хөтөлбөр,хамтын ажиллагааны тасгийн дарга
Эрчим Хүчний Яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын
мэргэжилтэн
Эрчим Хүчний Яамны Бодлогын хэрэгжилтийг
зохицуулах газрын мэргэжилтэн
Төслийн зохицуулагч
Төслийн санхүүгийн ажилтан

Уг сургалт аяллын зорилго болон томилолтын тайланг дараах хүснэгтээс үзнэ үү. нь
дараах зорилгоор зохион байгуулагдсан. Үүнд:
Сүүлийн үеийн
ХБНГУ-ын Халаалтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн
дэвшилтэт технологийн үндэсний холбооны дарга хатагтай Барбара Кайсэртэй
бүтээгдэхүүний
уулзаж Германы айл өрхийн болон хэсэгчилсэн
хувилбаруудтай
халаалтын сүүлийн үеийн технологийн үзэсгэлэнд
танилцах
оролцож санал солилцож туршлага судаллаа.
Герман улсад айл өрхийн хувьд болон хэсэгчилсэн
дулаан хангамжыг байгалд ээлтэй сэргээгдэх эрчим
хүчийг түлхүү ашигласан технологийг илүү хөгжүүлж
байна. Цахилгааныг хамгийн бага өртгөөр үйлдвэрлэх,
үйлдвэрлэсэн цахилгаанаа хамгийн хэмнэлттэйгээр
хэрэглэх тал дээр онцгой анхаарч айл өрхийн эрчим
хүчний хэрэглээг зөвхөн ганц эх үүсвэрээс бус хосолсон
эх үүсвэрээр шийдэх нь хамгийн зөв шийдэл болохыг
санал болгож байв. Жишээ нь: Газ+газрын гүний
дулаан, Нарны эрчим хүч+газрын гүний дулаан, Салхин
сэнс+ газ гэх мэт
Халаалтын
Герман улсын Дюсселдорф хотод зохиогдсон Энерги
бүтээгдэхүүн/төхөөрөмж хуримтлуурын олон улсын үзэсгэлэнд 2019.03.14-15 ны
ийн талаарх үндсэн
өдрүүдэд оролцож Германы болон бусад улсын байгалд
мэдээлэл, мэдлэгтэй
ээлтэй
технологоор
энергийг
хуримтлуулах,
болох, бага хуралд
хуримтлуулсан энергийг хамгийн хэмнэлттэйгээр удаан
оролцох
хугацаанд ашиглах талаар туршлага судаллаа. Цахилгаан
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эрчим хүчийг хамгийн бага зардлаар эко аргаар
үйлдвэрлэх нь Германы болон Европын улсуудад нэн
тэргүүний зорилт болсон байна.
Халаалтыг дангаар нь шийдэх асуудал биш айл
өрхийн түвшинд хэрэглээний халуун ус, цахилгаан,
халаалтыг цогцоор нь шийдэх нь хамгийн сайн шийдэл
болсон байна. Мөн ухаалаг системийг өрхийн
хэрэглээний системд нэвтрүүлснээр алсаас хэрэглээгээ
удирдах зохицуулах боломжтой болсоноор эрчим
хүчний хэрэглээг хамгийн бага байлгах, эдийн засгийн
хэмнэлт гаргах тал дээр анхаарч байна.
Нэмэлт санхүүжилтийн Уулзсан хүн бүрт одоогийн болон нэмэлт санхүүжилтийн
төслийн
талаарх хүрээнд хийгдэх ажлын талаарх танилцуулгыг хийсэн.
танилцуулгыг хийх
Мөн Германы дотоодод болон бусад улсуудад
бүтээгдэхүүнээ экспортлодог дулаан хуримтлуурт
халаагч
үйлдвэрлэгч
ТЕХНОТЕРМ
компанийн
удирдлагуудтай уулзлаа. Монголын нөхцөл байдалд
бүтээгдэхүүний хүчин чадалыг тохируулах туршилт хийх
Компанийн үйлдвэртэй талаар санал солилцов. Экспорт хариуцсан захирал
танилцаж
Даниел Расселийн танилцуулснаар уг компаний
үйлдвэрлэлтийн явц,
бүтээгдэхүүн нь Германд төдийгүй дэлхийд цахилгаан
бүтээгдэхүүний сорил, дулаан хуримтлуурт халаагуур үйлдвэрлэх тал дээр олон
зах зээл дээр нийлүүлэх жилийн туршлага хуримтлуулсан ба бүтээгдэхүүн нь
арилжааны нөхцөл,
чанар болон технологийн хувьд дэвшилтэт байв.
техникийн үзүүлэлт
Бүтээгдэхүүний дулаан хуримтлуурт халаагуурын дулаан
зэргийн талаарх
хуримтлуулагч тоосгондоо насан туршийн, халагч тендээ
нарийвчилсан
20 жилийн баталгаа өгч байв.
мэдээлэлтэй болох
Мөн Герман улсын Могендорф хотод үйл ажиллагаа
явуулдаг дулаан хуримтлуулагч халаагуур үйлдвэрлэдэг
ЭЛКАТЕРМ
компанийн
бүтээгдэхүүн
болон
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Уг үйлдвэр
нь эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан бага зарцуулдаг
халаагуурыг үйлдвэрлэж Герман болон Европын
улсуудад гаргадаг.
Нэмэлт санхүүжилтийн ЭЛКАТЕРМ компани нь Азийн зах зээлд гарах
төслийн хүрээнд зохион сонирхолтой байгаагаа илэрхийлэв.
байгуулах худалдан авах ТЕХНОТЕРМ компанийн бүтээгдэхүүний хүчин чадлыг
ажиллагаанд саналаа
Монголын нөхцөл байдалд тохируулах туршилт хийх
ирүүлэх сэдэл, хүслийг талаар санал солилцов.
ханган нийлүүлэгч,
үйлдвэрлэгч нарт
төрүүлэх.
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Дүгнэлт
Төслийн нэмэлт санхүүжилтээр хийгдэхээр төлөвлөж байгаа гэр хорооллын айл
өрхийг дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуураар хангах төслийн бэлтгэл ажлын
хүрээнд Герман улсын дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуур бүтээгдэхүүнийг
судлах томилолт зорилгоо биелүүлж ирлээ. Цахилгаан халаагуураар хангах ажилд хэд
хэдэн шаардлага тавигдах ёстой. Үүнд:
1. Айл өрхийн гэр болон байшин сууцанд дулаан алдагдлыг бууруулах дулаалга
хийх нь хамгийн нэн тэргүүнд тавигдах. Ингэснээр эрчим хүчийг хэмнэх
цахилгаан халаагуураар хангах үндсэн бэлтгэл болно.
2. Айл өрхийн цахилгааны хүчдэл цахилгаан халаагуурыг бүрэн хүчин чадлаараа
ажиллах хэмжээнд хүрсэн байх. Хүчдэлийн уналтгүй хэлбэлзэлгүй байх. Энэ
хүрээнд Эрчим хүчний Яамнаас 40000 айлыг 4квт хүртэл хүчдэл нэмэгдүүлэх
ажил хийгдсэн.
3. Шөнийн дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурын бүтээгдэхүүний техникийн
үзүүлэлтийг Монголын нөхцөлд тохируулах
4. Айл өрхийн халаалтын системийг зөвхөн нэг эх үүсвэрээр бус хосолсон
хайбрид шийдлээр шийдэх нь аюулгүй найдвартай байна. Жишээ нь: Монголын
нөхцөлд Цахилгаан халаагуур+ сайжруулсан зуух+ сайжруулсан түлш, Нар,
салхины эрчим хүч+ цахилгаан халаагуур гэх мэт
5. Цахилгаан халаагуурын стандартыг батлуулж мөрдөх.

(В2) Олон нийтийн ухамсарыг дээшлүүлэх
Дулаалга аян-3-ын бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах мэдээлэл, сурталчилгааг олон
нийтэд хүргэж ажиллав. Үүнд:
 Google form ашиглан айл өрхийн онлайн болон биетээр хүсэлт авав.
 БГД, БЗД, ЧД, ХУД, СБД, СХД –ийн хорооны засаг дарга нарын 6 удаагийн
уулзалт зохион байгуулж, хороо тус бүрийн зарлалын самбарт айл өрхийн
хүсэлт авч байгаа тухай зарлалыг байршуулж, мэдээллээр хангав.
 Айл өрхийн бүртгэл, нийлүүлэгч, хяналтын инженер авах зарлалуудыг сошиал
хуудас, вэбсайт, “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр сонин” дээр зарлаж, 18400 гаруй
хүнд хүрчээ.
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Зураг8:Дулаалга аяны фейсбүүк сурталчилгаа







Дулаалга аян Facebook page-д 2900 гаран дагагчид байдаг бөгөөд өмнөх
аянаас хоцорсон айл өрхүүд Facebook чатаар дамжуулан 2018 оны 11-р сараас
эхлэн 2019 оны 2-р сар хүртэл байнга оролцох хүсэлтээ илэрхийлж байсан.
Эдгээр өрхүүд рүү бүртгэлийн мэдээллийг илгээж бүртгэж авсан.
Дулаалга аян 1 болон 2-р шатанд оролцох хүсэлтээ илэрхийлж байсан өрхүүд
рүү утсаар залгаж, “Дулаалга аян-3” эхэлж байгааг мэдээлж, оролцох хүсэлтэй
айл өрхүүдийг бүртгэв
Байгууллагын үндсэн вэбсайт www.usip.mn 4 мэдээ байршуулж, Facebook page
–ээр https://www.facebook.com/dulaalgaayan/ хуудсанд 6 мэдээ нийтэлж 22810
орчим хүнд хүрсэн.

(В3) Төслийн менежмент
ТУХ-ын хурлыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-нд зохион байгуулав. Хурлын үеэр
төслийн 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг танилцуулсны зэрэгцээгээр 2019 онд
хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ажлын төлөвлөгөөг ХАА-ны төлөвлөгөөний хамтаар
танилцуулж батлуулав.
Нийт 10 гишүүдтэйгээс энэ удаагийн хуралд 8 гишүүн оролцож төлөвлөгөөг
батласан. Хурлын шийдвэр тогтоол болон зөвлөмж хэлбэрээр гарсан.
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3. ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Төслийн ХАА-ны 2019 оны төлөвлөгөөг Дэлхийн банк болон ТУХ-оор батлуулсан. Нийт
10 ажил төлөвлөсөн нь дараах явцтай байна. Үүнд:
1. Он дамжсан ажил “Эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалтын цахилгаан хэрэгсэлд
тавигдах техникийн шаардлага” стандартыг ШУТИС-ийн Зуухны туршилт,
судалгааны төвийн баг боловсруулж байна. Шөнийн дулаан хуримтлуур
цахилгаан халаагуурын туршилтын төслийг яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагын
улмаас гэрээний хугацааг 2019 оны 3-р сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгаж ажлын
даалгавар гэрээний үнийн дүнд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан.
2. Гэр хорооллын айл өрхийн сууцанд тавигдах шаардлага” стандарт боловсруулах
зөвлөх үйлчилгээний ажлыг олон нийтэд нээлттэй зарлаж гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах ажлын зохион байгуулав. Үнэлгээний хэсгийн шийдвэрээр
“Монголын ногоон хотын хөгжил, судалгааны хүрээлэн” ТББ шалгарч, техникийн
болон санхүүгийн санал ирүүлэх урилгыг хүргүүлсэн. Саналыг 2019 оны 01 дүгээр
сарын 24-ны өдөр хүлээж аван тус байгууллагатай 2019 оны 2-р сарын 13-ны
өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээний үргэлжлэх хугацаа 2019 оны 6-р сарын 30-ны
өдөр болно.
3. Гэр хороололд байрлах хороо/цэцэрлэгүүдийн барилгын дулаан алдагдлыг
бууруулах ажлыг үргэлжлүүлж нийт 2 цэцэрлэг 1 хорооны ажлыг зохион
байгуулахаар төлөвлөсөн. Хорооны барилгад улсын төсвийн хөрөнгөөр
засварын ажил хийгдсэн тул нийт 3 цэцэрлэгийг дулаалахаар шийдвэрлэв. Үүнд
Баянгол дүүргийн 15, Сонгинохайрхан дүүргийн 110, Чингэлтэй дүүргийн 124
дүгээр цэцэрлэгүүдийн барилгын дулаан алдагдлыг бууруулахаар төлөвлөж
байна.
4. Гэр хорооллын зорилтот бүсийн айл өрхийг “дулаан хуримтлуурт” цахилгаан
халаагуураар хангахад зориулсан тооллого судалгааг гүйцэтгэх зөвлөх
үйлчилгээний ажлыг 2018 оны 12-р сарын 26-ны өдөр олон нийтэд нээлттэй
зарласан. Санал ирүүлэх өдөр буюу 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдөр 6
байгууллага сонирхлоо илэрхийлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/27 дугаар тушаалаар
байгуулагдсан үнэлгээний хорооны хурал 2019 оны 03-р сарын 04-ны өдөр
хуралдсан. Хурлаар саналаа ирүүлсэн 2 байгууллагын саналыг ажлын
гүйцэтгэгчид тавьсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж байна гэж үзээд
компани тус бүрийн техникийн болон санхүүгийн саналыг харьцуулан үнэлэх нь
зүйтэй гэж шийдвэрлэв. Техникийн болон санхүүгийн санал ирүүлэх урилгыг тус
компаниудад 2019 оны 3-р сарын 11-ны өдөр хүргүүлсэн. Санал ирүүлэх хугацаа
нь 2019 оны 4-р сарын 11-ны өдөр болно.
5. УБЦАТ-ийн хэрэгжилтийн ажилд туслалцаа үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн
CPMU-01 гэрээт ажил үргэлжил байна. Гэрээний хугацаа 2019 оны 6-р сарын
30-нд дуусна.
6. Шөнийн дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурын туршилтын төсөлд
шаардлагатай “Цахилгаан хуримтлуурыг ханган нийлүүлэх SETS-01, 02 03, 04”
тоот гэрээ байгуулахтай холбоотой Дэлхийн банкны зөвшөөрөл 2018 оны 12-р
сард ТУН-д ирсэн. Эдгээр ажлын SETS-01, 03, 04 нь гүйцэтгэлийн хугацаа
хойшилсон холбоотой цуцлагдсан.
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7. SETS-02 гэрээг 2019 оны 1-р сарын 02-нд Герман улсын Люхт Эл Эйч Зи
Электрохайзун Жи Эм Би Эйч компанитай байгуулсан. Гэрээний гүйцэтгэлийн
хугацаа 2019 оны 1-р сарын 30-ны өдөр болно.

4. САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА
2019 он гараад төслийн санхүүжилт Сангийн сайдын багцад шилжиж хэд хэдэн өөрчлөлт
гарсан. Үүнд:
- Төслийн үйл ажиллагааны 100900011820 тоот данс болон хөрөнгө оруулалттай
холбоотой 100900011917 тоот данснуудыг Сангийн Яамны Төрийн санд нээснээр
санхүүжилтийн нэг, хоёрдугаар гарын үсгүүд өөрчлөгдөж 1 дүгээр гарын үсгийг
Сангийн яамны Төрийн сангийн дарга М.Батхуяг, 2 дугаар гарын үсгийг
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр нар зурахаар
болсон.
-

Улбаалан санхүүжилтийн нөхөн дүүргэлт хийдэг Cleint connection програм дээр
мөн адил өөрчлөлт хийгдсэн.

-

Сар болгоны санхүүгийн сарын мэдээг Сангийн яамны Төрийн санд сар бүрийн
2-ны дотор хүргүүлсэн. Мөн өдөр тутмын үйл ажиллагаа бүхий гүйлгээ хийх,
баримт бичиг цаас үдэх болон Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс,
Сангийн яаманд шаардлагатай мэдээллүүдийг цаг тухайд нь гаргаж өгснөөс гадна
санхүүгийн тайланд аудит хийж буй “Нийслэл аудит” ХХКомпанид шаардлагатай
мэдээ, тооцооллыг гарган өгч хамтран ажиллалаа.

-

Сар бүрийн болон улирлаарх төсвийн гүйцэтгэл болон худалдан авалтын мэдээг
шилэн дансанд сар бүрийн 8-ны дотор шивж оруулсан. ХАОАТ болон нийгмийн
даатгалын тайланг сар, улирлаар гаргаж холбогдох байгууллагуудад тайлагнасан.

-

Нэгдүгээр улирлын доллараар илэрхийлсэн Санхүүгийн тайланг Дэлхийн банкинд
илгээв.

-

Мөн улирлын төгрөгөөр илэрхийлсэн санхүүгийн тайланг НЗДТГ-ын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтэс болон СЯ-ны Төрийн сангийн газарт хүргүүлсэн.

-

Зуух хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүднээс тооллогын комисс
ажиллуулсан бөгөөд уг комисст ажиллаж 2013-2018 оны хооронд төслөөс
олгосон санхүүжилтийг шалгаж тайлагналаа.

Дараах хүснэгтэд тайлангийн хугацаанд гарсан зарцуулалтыг ангиллаар ялган харуулсан
ба нийт дүн нь 83,335.73 ам.доллар байна.
№

Зарцуулалт

Дүн(USD)

1 Татаас
7,248.1
2 Бараа ажил, зөвлөх үйлчилгээ, сургалт болон үйл 21,133.66
ажиллагааны зардал
3 Удирдлагын зардал
54,953.97
Нийт категори
83,335.73

23

5. ХҮНДРЭЛ БЭРХШЭЭЛ








Дулаалга аяны хэрэгжих хугацаа хэт богино байна.
Хаврын улиралд иргэдийн байшингаа дулаалах идэвх оролцоо сул байх
магадлалтай.
Дулаалга аянд хамруулахаар төлөвлөсөн айл өрхийн тоо маш бага атал хүсэлтээ
илэрхийлсэн иргэд олон байна.
Иргэд байшин сууцаа төслийн төлөвлөсөн хугацаанд дулаалж дуусгахад
санхүүгийн хувьд бэрхшээлтэй байгаа нь нөлөөлөх эрсдэлтэй байна.
Төслийн аливаа санхүүжилт болон харилцагчийн төлбөрүүдийн 2 дугаар гарын
үсэг НЗДТГ-ын дарга М.Отгонбаяраар зурагдах болсноор тамгын газар дээр 3-аас
дээш хоногоор саатах болсон.
ХАА-ны ажиллагааг зохион байгуулах, Үнэлгээний хороо байгуулах эрх бүхий
ажилтан, удирдлагуудыг тодорхойлох зэрэг төслийн үйл ажиллагаанаас үл
шалтгаалсан шийдвэр гаргагч байгууллагуудын түвшний асуудлууд үүссэн нь удаан
хугацааны дараа ЗАРИМ нь тодорхой болсон. Энэ нь төслийн ХАА-нд төлөвлөсөн
ажлууд хугацаандаа амжихгүй байх эрсдлийг үүсгээд байна.

6. ЦААШИД ХИЙХ АЖИЛ
6.1

Дулаалга аян -3





Оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн өрхүүдэд хэмжилт хийж, бүртгэх
Аянд хамрагдаж байгаа өрхүүдэд сургалт, хяналт, зөвлөгөө өгөх
Аянд хамрагдсан айл өрхүүдийг гэрээт хугацаанд нь амжиж дуусгахад хяналтын
инженертэй хамтран идэвхижүүлэлт хийх
ТУН-ээс аянд оролцож байгаа өрхүүдэд хөндлөнгийн хяналт хийх
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ХАВСРАЛТ 1 : ЗУУХ ТУРШИЛТЫН ДҮН
Зуух туршилтын үр дүнг доорх хүснэгтээр харуулав.
№

Огноо

Зуухны
нэр

СО, мг/нм3

SO2,
мг/нм3

NOx,
мг/нм3

TSP,
мг/нм3

1

2019.01.14

MN4.2

3103.6

883.7

8.02

186.4

2

2019.01.29

8888.4

213.7

0.1

62.3

3

2019.02.12

25589.2

174.1

18.9

20.9

4

Дундаж

8888.4

548.7

0.1

62.3

5

2019.01.15

4787.8

2905.5

11.5

174.6

6

2019.01.24

4994.4

347.5

0.2

195.7

7

2019.01.31

5670.7

427.3

3

49.5

8

Дундаж

5150

387.4

1.6

49.5

9

2019.01.16

4597.1

217.8

3.2

452.6

10

2019.01.30

3324.1

510.4

2.4

57.5

11

2019.02.11

5378.2

379.4

0.1

69.8

12

Дундаж

4987.7

445

1.9

57.3

13

2019.01.17

7912.8

505.2

12.2

250.2

14

2019.01.23

2736.7

605

1

87.3

15

2019.02.01

11405.8

172.2

3.2

30.4

16

Дундаж

5325

555

2.1

87.3

Дулаан
ХГЗ

ЗХТ-3 ХГЗ

Дулаан
УХЗ
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ХАВСРАЛТ 2: ТҮЛШ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ
№

Өрхийн
тэргүүн

Халаах эх үүсвэр

Халаагуурын төрөл,
хүчин чадал

Отгонбаатар
Цэрэнадмид
Төгсбаяр
Батхуяг
Болдбаатар
Гантулга

Сууцны төрөл,
өрөөний тоо,
талбай
Гэр
Гэр
Гэр
Гэр
Гэр
Гэр

1
2
3
4
5
6

Сайжруулсан зуух
Уламжлалт зуух
Уламжлалт зуух
Уламжлалт зуух
Сайжруулсан зуух
Уламжлалт зуух

7

Амарсүх

Гэр

Сайжруулсан зуух

8

Пагма

Гэр

Сайжруулсан зуух

9

Б.Өсөхбаяр

10

Э.Нүрзэджав

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Уламжлалт зуух

11

Н.Энхтуул

12

Одхүү

13

Сайнчимэд

14

Адрин

15

Баянмөнх

16

Заяат

17

Энэбиш

Байшин, 1 өрөө, 35
м2
Байшин, 1 өрөө, 30
м2
Байшин, 1 өрөө, 24
м2
Байшин, 1 өрөө, 30
м2
Байшин, 2 өрөө, 36
м2
Байшин, 1 өрөө, 20
м2
Байшин, 2 өрөө, 35
м2
Байшин, 2 өрөө, 54
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 36
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 36
м2
Байшин, 2 өрөө, 48
м2
Байшин, 1 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 54
м2
Байшин, 2 өрөө, 54
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 42
м2
Байшин, 1 өрөө, 28
м2
Байшин, 1 өрөө, 20
м2

Тулгат 4 кВт
Тулгат 4 кВт
Тулгат 4 кВт
Тулгат 4 кВт
Ультрасоник 3.11 кВт
Ультрасоник
3 кВт
Журон
3.2 кВт
Шангфу
3.2 кВт
Ультрасоник,
3 кВт
Монватт
Динамик 4 кВт
Собби, 3 кВт

18
19

Ч.Дүүрэнбаатар
Одмандах

20

Б.Орхонтуул

21

Б.Чинчулуун

22

Д.Үйтүмэн

23

Ичингомбо

24

Алтангэрэл

25

Батзориг

26

Ганбаатар

27

Цэрэндорж

28

С.Ганболд

29

Дэлгэрмөрөн

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Өлзий
зуух
Сайжруулсан зуух
Сайжруулсан зуух
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух
Төслийн зуух
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух

Шангфу
3.2 кВт
Huang Hua,
3.2+2.4 кВт
Тулгат
4 кВт
Журон-1,
3.2+2.4 кВт
Журон-1,
3.2+2.4 кВт
Собби
2+3 кВт
Собби 2+3 кВт
Huang Hua,
3.2+2.4 кВт
Собби 2+3 кВт

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух

Ультрасоник,
2.5+3 кВт
Ультрасоник, 3+2 кВт

Нам даралтын зуухтай

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуухтай

Шангфу
3.2+2.4 кВт
Шангфу,
3.2+2.4 кВт
Собби
2+3 кВт
Собби 2+3 кВт

Сайжруулсан зуух

Ультрасоник, 3.11 кВт

Уламжлалт зуух

Журон 3.2 кВт

Нам даралтын зуухтай
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Собби 2+3 кВт

ХАВСРАЛТ 3: ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛД ХАМРАГДСАН
АЙЛ ӨРХҮҮД
№

Өрхийн
тэргүүн

Халаах эх үүсвэр

Халаагуурын төрөл,
хүчин чадал

Отгонбаатар
Цэрэнадмид
Төгсбаяр
Батхуяг
Болдбаатар
Гантулга

Сууцны төрөл,
өрөөний тоо,
талбай
Гэр
Гэр
Гэр
Гэр
Гэр
Гэр

1
2
3
4
5
6

Сайжруулсан зуух
Уламжлалт зуух
Уламжлалт зуух
Уламжлалт зуух
Сайжруулсан зуух
Уламжлалт зуух

7

Амарсүх

Гэр

Сайжруулсан зуух

8

Пагма

Гэр

Сайжруулсан зуух

9

Б.Өсөхбаяр

10

Э.Нүрзэджав

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Уламжлалт зуух

11

Н.Энхтуул

12

Одхүү

13

Сайнчимэд

14

Адрин

15

Баянмөнх

16

Заяат

17

Энэбиш

Байшин, 1 өрөө, 35
м2
Байшин, 1 өрөө, 30
м2
Байшин, 1 өрөө, 24
м2
Байшин, 1 өрөө, 30
м2
Байшин, 2 өрөө, 36
м2
Байшин, 1 өрөө, 20
м2
Байшин, 2 өрөө, 35
м2
Байшин, 2 өрөө, 54
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 36
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 36
м2
Байшин, 2 өрөө, 48
м2
Байшин, 1 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 54
м2
Байшин, 2 өрөө, 54
м2
Байшин, 2 өрөө, 40
м2
Байшин, 2 өрөө, 42
м2
Байшин, 1 өрөө, 28
м2
Байшин, 1 өрөө, 20
м2

Тулгат 4 кВт
Тулгат 4 кВт
Тулгат 4 кВт
Тулгат 4 кВт
Ультрасоник 3.11 кВт
Ультрасоник
3 кВт
Журон
3.2 кВт
Шангфу
3.2 кВт
Ультрасоник,
3 кВт
Монватт
Динамик 4 кВт
Собби, 3 кВт

18
19

Ч.Дүүрэнбаатар
Одмандах

20

Б.Орхонтуул

21

Б.Чинчулуун

22

Д.Үйтүмэн

23

Ичингомбо

24

Алтангэрэл

25

Батзориг

26

Ганбаатар

27

Цэрэндорж

28

С.Ганболд

29

Дэлгэрмөрөн

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Өлзий
зуух
Сайжруулсан зуух
Сайжруулсан зуух
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух
Төслийн зуух
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух

Шангфу
3.2 кВт
Huang Hua,
3.2+2.4 кВт
Тулгат
4 кВт
Журон-1,
3.2+2.4 кВт
Журон-1,
3.2+2.4 кВт
Собби
2+3 кВт
Собби 2+3 кВт
Huang Hua,
3.2+2.4 кВт
Собби 2+3 кВт

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуух

Ультрасоник,
2.5+3 кВт
Ультрасоник, 3+2 кВт

Нам даралтын зуухтай

Сайжруулсан зуух ханан
пийшин
Сайжруулсан зуухтай

Шангфу
3.2+2.4 кВт
Шангфу,
3.2+2.4 кВт
Собби
2+3 кВт
Собби 2+3 кВт

Сайжруулсан зуух

Ультрасоник, 3.11 кВт

Уламжлалт зуух

Журон 3.2 кВт

Нам даралтын зуухтай
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Собби 2+3 кВт

ХАВСРАЛТ 4: ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛД ХАМРАГДСАН
АЙЛУУДЫН БАЙРШИЛ
Дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурын туршилтад хамрагдсан СХД-ийн 11 хорооны
29 айлын ерөнхий байршил

Тө
в

4-р
12 рл э г
э
ц
цэ

за

м

220 кВ-ын өндөр
хүчдлийн шугам

11-р хороо

Өндөр
хүчдэлтэй
өргөн чөлөө
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ХАВСРАЛТ 5: ТОМИЛОЛТЫН ЗУРАГ БА ТАЙЛБАР

Герман улсын Франкфурт хотноо зохион байгуулагдсан ХБНГУ-ын Халаалтын
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн үндэсний холбооны дарга хатагтай Барбара Кайсэртэй
уулзаж Германы айл өрхийн болон хэсэгчилсэн халаалтын сүүлийн үеийн технологийн
үзэсгэлэнд оролцож санал солилцож туршлага судалж байгаа нь.

29

Цахилгааныг хамгийн бага өртгөөр үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэсэн цахилгаанаа хамгийн
хэмнэлттэйгээр хэрэглэх тал дээр онцгой анхаарч айл өрхийн эрчим хүчний хэрэглээг
зөвхөн ганц эх үүсвэрээс бус хосолсон эх үүсвэрээр шийдэх нь хамгийн зөв шийдэл
болохыг санал болгож байв.

30

ХБНГУ-ын Халаалтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн үндэсний холбооны дарга хатагтай
Барбара Кайсэртэй дурсгалын зураг татуулсан бөгөөд бидний уулзалтын талаарх
мэдээллийг зургийн хамт уг холбооноос эрхлэн гаргадаг сэтгүүлд нийтлэх юм.

31

Дулаан хуримтлуурт халаагч үйлдвэрлэгч ТЕХНОТЕРМ компаний удирдлагуудтай уулзаж
бүтээгдэхүүнтэй биечлэн танилцсан ба Монголын нөхцөл байдалд бүтээгдэхүүний хүчин
чадлыг тохируулах туршилт хийх талаар санал солилцов.

32

Дулаан хуримтлуулагч халаагуур үйлдвэрлэдэг ЭЛКАТЕРМ компаний бүтээгдэхүүн болон
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

33

Герман улсын Дюсселдорф хотод зохиогдсон Энерги хуримтлуурын олон улсын
үзэсгэлэнд 2019.03.14-15 ны өдрүүдэд оролцож Германы болон бусад улсын байгальд
ээлтэй технологоор энергийг хуримтлуулах, хуримтлуулсан энергийг хамгийн
хэмнэлттэйгээр удаан хугацаанд ашиглах талаар туршлага судаллаа.
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