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ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 “ДЦС-4” ТӨХК-ийн суурийг 1979 онд тавьж 1983 онд эхний агрегат 80 МВт, 1984 онд 2 
агрегат бүхий 180 МВт, 1985 онд 3 агрегат бүхий 280 МВт, 1986 онд 4 агрегат бүхий 380 МВт, 
1990 онд 5 агрегат бүхий 460 МВт, 1991 онд 6 агрегат бүхий 540 МВт-ын суурилагдсан хүчин 
чадалтай болсон бөгөөд өөрийн инженерүүдийн санаачлагаар хүчин чадлыг 2007, 2009 онд 
20 МВт-аар тус тус нэмэгдүүлсэн. 2015 онд Турбоагрегат №7-г шинээр ашиглалтанд оруулж, 
2019 онд  Турбоагрегат №1 болон Турбоагрегат №4-г шинэчилсэнээр нийт 743 МВт цахилгаан 
эрчим хүчний, 1414 Гкал дулааны эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалтай ажиллаж байна. 

 Тус компанийн эзэмшилд  захиргааны, ахуй үйлчилгээний, лабораторийн, 
үйлдвэрлэлийн, засварын зэрэг 66,7 га талбай бүхий 89 барилга, 174 байгууламж багтдаг 
бөгөөд төвийн бүсийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний 58,3 хувийг, Улаанбаатар хотын 
дулааны эрчим хүчний хэрэглээний 55,6 хувийг дангаараа үйлдвэрлэн хэрэглэгчдийн тав 
тухтай байдлыг ханган ажиллаж байна.

 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2001 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 164 дүгээр 
тогтоолоор Дулааны IV цахилгаан станцыг бие даасан Төрийн өмчит хувьцаат компани болгон 
зохион байгуулсан. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 
335 дугаар тогтоолоор Төрийн өмчийг эзэмших хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоосон.

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХУВЬ, БҮТЭЦ
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 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 
46 дугаар тогтоолоор компанийн удирдлага зохион байгуулалтын шинэчилсэн 
бүтцийг баталсан.



“ДЦС-4“ ТӨХК-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН 
МЭНДЧИЛГЭЭ

 “ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны 
тайланг хүргүүлж байгаа энэ мөчид компанийн нийт 
хамт олон, хамтран ажилласан Эрчим Хүчний Яам, 
Сангийн Яам, Төрийн Өмчийн Бодлого Зохицуулалтын 
Газар, Эрчим хүчний  зохицуулах  хороо, МУ-ын 
Хөгжлийн Банк, бусад түнш байгууллагууд болон танд 
ТУЗ-ийн нэрийн өмнөөс болон хувиасаа мэндчилгээ 
дэвшүүлж байгаадаа баяртай байна. 

2019 онд “ДЦС-4” ТӨХК нь цахилгаан, дулааны 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг тасралтгүй явуулж, горим 
параметрийн даалгаврыг бүх төрлөөр нь биелүүлэн 
ажиллалаа. Станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж үр 
ашгийг дээшлүүлэх, найдвартай ажиллагаа, тогтвортой 
хөгжлийг хангах чиглэлээр олон ажил хийгдсэнээс 

2 төслийг онцлон дурьдах нь зүйтэй.  Япон улсын Засгийн газрын хөнгөлттэй зээлийн 
хөрөнгөөр МОН-П10 төслийн ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгасан бол “Турбоагрегат №1-
4-ийн шинэчлэл”-ийн төслийн хүрээнд 2 турбоагрегатыг шинэчлэн станцын суурилагдсан 
хүчин чадлыг 43 МВт-аар  нэмэгдүүлсэн болно. Сүүлийн ажил нь Төрөөс эрчим хүчний талаар 
баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрт тусгагдсан бөгөөд Монгол улсын  
эрчим хүчний найдвартай хангамж, аюулгүй байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.

2019 онд “ДЦС-4” ТӨХК цахилгаан, дулааны эрчим хүчний  боловсруулалт, түгээлтийн 
төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж, ДХЦЭХ-ийг хэмнэж, жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт, 
нэгжийн өөрийн өртгийг бууруулан 880,1 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллан зорилтот 
түвшин,  техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн биелүүлсэн байна. 

2020 ондоо амжилтаа бататган, хэрэглэгчдээ цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй 
найдвартай хангаж ажиллана гэдэгт итгэл дүүрэн байна. 

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. 
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ТУЗ-ийн дарга                                           Халик Бекболат



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
МЭНДЧИЛГЭЭ

 

2019 он манай компанийн хувьд эрчим хүч 
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг давуулан биелүүлэхийн 
зэрэгцээ техник, технологийн шинэчлэлийн төсөл, 
хөтөлбөрүүдээ амжилттай хэрэгжүүлсэн жил байсныг 
дурьдахад таатай байна. 

Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөгөөг 103,6 хувиар биелүүлж,  4.0 тэрбум кВт.ц 
цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэсэн амжилтаар 2020 
оноо угтаж байна. 

Цахилгаан эрчим хүч түгээлтийн төлөвлөгөөг 
103,9 хувиар биелүүлж, 132.1 сая кВтц-аар,   2018 онтой 
харьцуулахад 172.8 сая кВтц-аар тус тус илүү түгээсэн 
байна. 

Дулааны эрчим хүчний түгээлтийн төлөвлөгөөг 
103,9 хувиар биелүүлж, 145.9 мянган Гкал -аар, 2018 
онтой харьцуулахад 199.1 мянган Гкал-аар  тус тус 
давуулан биелүүлсэн. 

Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчийг 
төлөвлөснөөс 0,29 нэгжээр, жишмэл түлшний хувийн 
зарцуулалтыг  цахилгаанд 8,7 гр/кВтц, дулаанд 0,43 кг/
Гкал-аар, нэгжийн өөрийн өртгийг  цахилгаанд 2,31 
төгрөгөөр, дулаанд 521,13 төгрөгөөр тус тус  бууруулан, 
33475 тонн жишмэл түлш буюу 70069 тонн бодит   нүүрс 
хэмнэж ажилласан.

2019 онд Генератор №1 ба Турбоагрегат №4, Зуух 
№3 ба Зуух №7 их засвар, Турбоагрегат №1, Зуух №1 ба 
Зуух №5-ын дунд засвар, Бууруулан хөргөх тоноглол 
РОУ-140/13, Хөргөх цамхаг №1-н их засварын ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэлээ. 

Турбоагрегат №1 ба Турбоагрегат №4-ийн хүчин 
чадал нэмэгдүүлэх төслийн шинэчлэлийг амжилттай 
хэрэгжүүлснээр станцын суурилагдсан хүчин чадлыг  
43 МВт-аар нэмэгдүүллээ.

Японы Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр 
“Үр ашгийг дээшлүүлэх МОН-П10” төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлж дуусгалаа.

Нийт  орлогын  төлөвлөгөөг 105.2%-аар биелүүлэн, 
валютын ханшийн бодит бус алдагдлыг тооцохгүйгээр 
нийт зардал 766,1 сая төгрөгөөр хэмнэгдэж,  880,1 сая 
төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллан, ашиг төлөвлөснөөс 
630,1 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэйгээр 2019 оны 
зорилтот түвшин, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг 
бүрэн хангаж ажиллалаа. 

Авлага, өр төлбөрийг бууруулан ажиллахад 
онцгой анхаарч ажилласнаар “ДҮТ” ХХК болон 
“УБДС” ТӨХК-иас авах авлагаас бусад авлагыг 789.3 
сая төгрөгөөр бууруулан, нүүрсний өр төлбөрийг 
барагдуулж ажиллалаа.

Нийгмийн  хариуцлагын  хүрээнд манай 
хамт олон “ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ” ХХК-ийн шинэ 
үйлдвэрүүдийг угсарч, ашиглалтанд оруулах ажилд 
51 инженер, техникийн ажилтан ажиллаж, утаагүй 
түлш үйлдвэрлэх үйл ажиллагаанд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулсан. 

Компанийн  дунд  болон  урт хугацааны 
стратегийн зорилтуудыг тодорхойлсон “2020-2030 
онд баримтлах техникийн бодлогын баримт бичиг”, 
“2020-2025 онд хэрэгжүүлэх техник технологийн 
шинэчлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөр”,  “Хүний 
нөөцийн бодлогын баримт бичиг” болон “Эрчим 
хүч хэмнэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг тус тус 
боловсруулан мөрдөж ажиллаж байна. 

Энэ бүх амжилт манай станцын хамт олон 
болон хамтран ажилладаг байгуулагуудын хамтын 
ажиллагааны үр дүн юм.

2020 он манай хамт олны хувьд өнгөрч буй оны 
адил их бүтээн байгуулалт, хөдөлмөрийн жил байх 
болно. Үйлдвэрлэлийн хэвийн найдвартай ажиллагааг 
хангах үүднээс үндсэн ба туслах тоноглолын графикт 
засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэхийн зэрэгцээ 
Турбоагрегат №2,  Турбоагрегат №3-ын шинэчлэлийн 
төслийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгахаар зорин 
ажиллаж байна. 

Монгол улсын хөгжлийн тулгуур болсон эрчим 
хүчний голлох үйлдвэрлэгч “ДЦС-4” ТӨХК-ний хамт 
олны өмнөөс нийт хэрэглэгчиддээ болон бидэнтэй 
хамтран ажилладаг төрийн болон дотоод, гадаадын 
байгууллага, хамт олон, хувь хүмүүст талархал 
дэвшүүлж, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.
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Гүйцэтгэх захирал                                             Ү.Төмөрхуяг



2019 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖЛУУД

 → Станцын үйлдвэр санхүүгийн сар бүрийн төлөвлөгөө, ТЭЗҮ-үүдийг биелүүлснээр 
жилийн боловсруулсан ЦЭХ 4.0 тэрбум кВтц-д хүрлээ.

 → Компанийн “Үр ашгийг дээшлүүлэх МОН-П10” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж 
дууслаа.

 → Турбоагрегат №1, Турбоагрегат №4-ийн шинэчлэлийн төсөл амжилттай 
хэрэгжиж, суурилагдсан хүчин чадлыг 43 МВт-аар нэмэгдүүллээ.

 → ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцооны дагуу алба, хэлтэс цех нэгжүүд 
чанарын зорилтуудаа тодорхойлон түүнийгээ амжилттай хэрэгжүүллээ. 

 → Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай хамт олон “ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ” ХХК, 
“Найрамдал олон улсын хүүхдийн цогцолбор”-ын ДЦС-тай хамтран ажиллаж 
хэвийн найдвартай ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүллээ.

 → Хими цехийн урьдчилсан ус цэвэрлэгээний схемийг сайжруулж, эсрэг осмосыг 2 
шатлалд шилжүүллээ.

 → Турбины гүүрэн кран №1, №2-ын засвар техник үйлчилгээг богино хугацаанд 
хийж гүйцэтгэн төслийн ажлыг тасралтгүй явуулах нөхцлийг хангалаа.

 → Зуухан цехийн хамт олон галлагааны уур бууруулан хөргөх төхөөрөмжийн 1, 2-р 
секцийн шугам хоолойг иж бүрнээр шинээр солилоо.

 → Галлагааны бууруулан хөргөх төхөөрөмж 140/13-ыг, галлагааны бууруулан 
хөргөх төхөөрөмж 140/16 болгон өөрчиллөө.

 → Компанийн дунд болон урт хугацааны стратегийн зорилтуудыг тодорхойлсон 
Техникийн, Хүний Нөөцийн Бодлогын Баримт Бичгүүд болон Эрчим хүч хэмнэх 
дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулан батлууллаа. 
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станцуудын дотоод 
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түлшний хувийн 
зарцуулалт /дулаанд/
кг/Гкал

Дулааны цахилгаан 
станцуудын жишмэл 

түлшний хувийн 
зарцуулалт /цахилгаанд/
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КОМПАНИЙН 
ЗАСАГЛАЛ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТУЗ-ийн хараат бус 
гишүүн, Эрчим хүчний 
хөгжлийн төв, Инноваци 
технологийн хэлтсийн 
дарга
Шарав Батренчин

ТУЗ-ийн гишүүн, ЭХЯ, 
Бодлого төлөвлөлтийн 
газар, ахлах мэргэжилтэн
Ёндонжамц Энхтуяа

ТУЗ-ийн гишүүн,
ЗГХЭГ-ын референт
Ядмаа Нямжаргал

ТУЗ-ийн гишүүн, ЭХЯ, 
Бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар, 
мэргэжилтэн
Гомбосүрэн Тулга

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, 
ТИС, Эрчим хүчний их 
сургууль, багш
Чойдорж Дашпунцаг

ТУЗ-ийн гишүүн,
ТӨБЗГ-ын мэргэжилтэн
Дорж Эрэвгийлхам

ТУЗ-ийн гишүүн,
ТӨБЗГ-ын мэргэжилтэн
Лувсанжамц Сэлэнгэ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, 
Нарийн сухайт повер ХХК, 
мэргэжилтэн
Содномпил Алтантуяа

ТУЗ-ийн дарга, ЭХЯ-ны 
Дотоод аудит эрсдлийн 
удирдлагын газар, ахлах 
шинжээч
Халик Бекболат
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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛ

Зөвлөлийн дарга, 
Гүйцэтгэх захирал
Ү.Төмөрхуяг

Зөвлөлийн гишүүн, 
Тэргүүн дэд захирал 

бөгөөд Ерөнхий инженер  
Б.Ганхуяг

Зөвлөлийн гишүүн, 
Ерөнхий инженерийн 

орлогч
Р.Ганбат

Зөвлөлийн гишүүн, 
Төлөвлөлт эдийн засгийн 

хэлтсийн дарга 
Ж.Отгон

Зөвлөлийн гишүүн, 
Санхүү бүртгэлийн 

хэлтсийн дарга 
Д.Төмөртогоо

Зөвлөлийн гишүүн, 
Зуухан цехийн дарга 

Л.Ганболд

Зөвлөлийн НБ-ийн 
дарга, Захиргаа, хүний 

нөөцийн албаны 
Ахлах мэргэжилтэн 
Д.Амаржаргал

Зөвлөлийн гишүүн, 
Захиргаа, хүний 

нөөцийн албаны дарга 
Ш.Туухайнжин

Зөвлөлийн гишүүн, 
Хяналтын албаны дарга 

Д.Өсөхбаяр

Зөвлөлийн гишүүн, 
Судалгаа хөгжлийн 

албаны дарга 
Г.Галбадрах

Зөвлөлийн гишүүн, 
Бизнес үйлчилгээ 

эрхэлсэн дэд захирал 
Б.Сандуйжав

Зөвлөлийн гишүүн, 
Нийгмийн ажил

эрхэлсэн дэд захирал 
Н.Мөнгөн
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ҮНДСЭН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



АЛБА, ХЭЛТЭС, ЦЕХ, 
НЭГЖҮҮДИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

Захиргаа, хүний нөөцийн алба
Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, 
хууль эрх зүйг мөрдүүлэн ажиллах 

Хяналтын алба 
Компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах бодлого хэрэгжүүлж, гарсан зөрчлийн шалтгааныг тогтоож, 
залруулах арга хэмжээг төлөвлөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих

Үйлдвэрлэлийн алба 
Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг найдвартай, тасралтгүй явуулах бодлого 
хэрэгжүүлж, үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөө, горим параметрийн даалгаврыг биелүүлэх, 
цехүүдийн өдөр тутмын ажлын уялдааг зохицуулж, ашиглалтын үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулах 

Засварын алба
Тоноглолын засварын хэтийн бодлого боловсруулан төлөвлөгөөт  их, дунд, урсгал засвар 
болон  төлөвлөгөөт бус засварын ажлуудыг удирдан зохион байгуулж гүйцэтгүүлэх, түүний 
чанарт хяналт тавих 

Судалгаа хөгжлийн алба
Шинэчлэл, инновацийн чиглэлээр судалгаа хийж, техник, технологийн хүндрэлтэй асуудлыг 
шийдвэрлэх болон эрчим хүч хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх, металын шинжилгээ, 
гагнуурын технологи боловсруулж, дүгнэлт гаргах, програм хангамжийн аюулгүй байдлыг 
хангах, гадаад ба дотоод цахим сүлжээ, камерын хяналтын системийг хариуцан ажиллах

Борлуулалт, маркетингийн алба
Холбогдох хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн иргэн, хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулан 
цахилгаан, дулааны эрчим хүчийг борлуулах, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас орлого олох, 
борлуулалтын орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх, өөрийн түгээлтийн шугам сүлжээний ашиглалт, 
засвар үйлчилгээг хариуцан зохион байгуулах, маркетингийн үйл ажиллагаа явуулах

Төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтэс
Компанийн хэтийн болон жилийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 
гүйцэтгэлд хяналт тавих, санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд судалгаа шинжилгээ хийж, 
үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого боловсруулан, санхүүгийн менежментийн 
удирдлагаар хангах

Санхүү бүртгэлийн хэлтэс
Мөнгөн урсгалыг оновчтой төлөвлөх, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа удирдан, өмч хөрөнгөнд 
бүртгэлээр хяналт тавьж, байгууллагын удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээ, мэдээллээр 
хангах

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс
Компанийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг  хуулийн дагуу 
зохион байгуулж, шаардлагатай нөөцөөр цаг хугацаанд нь хангах 
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Нийгэм ахуйн хэлтэс
Компанийн тохижилт, гоо зүй, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, барилга байгууламжийн 
ашиглалт, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих, биеийн тамир, спорт, урлаг, олон нийтийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 
Түлш дамжуулах цех
Гэрээний дагуу технологийн шаардлага хангасан нүүрсээр зуухыг тасралтгүй хангах 

Зуухан цех
Түлшийг хүлээн авч боловсруулан, чанарын шаардлага хангасан технологийн уур 
үйлдвэрлэх, утааны хийг цэвэршүүлэх, үнс, шаарга зайлуулах 

Турбин цех
Дулаан, цахилгааны эрчим хүчийг хослон үйлдвэрлэх, станцыг техникийн усаар тасралтгүй 
хангах

Цахилгаан цех
Цахилгаан энергийг үйлдвэрлэх, цахилгаан тоноглол, харилцаа холбооны найдвартай 
ажиллагааг хариуцан, устөрөгчийг үйлдвэрлэж, хангах

Дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн цех
Станцын дулааны процессын хэмжих хэрэгсэл, автоматжуулалт, технологийн програм 
хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангах

Хими цех
Станцын дотоод цикл, дулааны шугам сүлжээний нэмэлт ус болон үйлдвэрийн уурын 
тэжээлийн усыг боловсруулах, уур ус, хийн химийн горимд хяналт тавих

Механик цех
Станцын засварын ажилд шаардлагатай металл хийц, эд анги хийх, азот, хүчилтөрөгч, 
шахсан агаар үйлдвэрлэж хангах, шат тавцан, өргөх зөөх механизмаар үйлчлэх 

Авто аж ахуй
Авто машин механизмын бэлэн байдлыг ханган, технологийн болон засварын ажил, хүн 
тээвэрт шаардлагатай тээврийн хэрэгслээр үйлчилгээ үзүүлэх

Эмнэлэг 
Ажилтнуудад эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх

Эрчим зоогийн газар
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан, амт чанартай, эрүүл хоол унд үйлдвэрлэж, ажилтнуудад 
үйлчилгээ үзүүлэх

Төсөл хэрэгжүүлэх хэсэг
Төслийн хүрээнд суурилагдсан тоног төхөөрөмжийн угсралтын зураг схем, ашиглалтын 
заавар, холбогдох бусад баримт бичгийг хянаж баталгаажуулах, төслийн ажлыг графикт 
хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх ажилд хяналт тавих, туршилт тохируулга хийж, 
тоноглолыг ашиглалтанд хүлээн авах ажилд станцыг төлөөлөн оролцох

АЛБА, ХЭЛТЭС, ЦЕХ, 
НЭГЖҮҮДИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ 
ТҮВШИНГИЙН БИЕЛЭЛТ

 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн үзүүлэлтийг ЭХ-ний 
сайдын 16 тоот тушаалаар 2019.01.08-ны өдөр батлуулан ажиллаж байгаад, эрчим хүчний үнэ 
тарифын өөрчлөлтийг үндэслэн ТУЗ-ийн 13 тоот тогтоолоор 2019.06.28-ны өдөр батлуулан 
ЭХ-ний сайдын 255 тоот тушаалаар 2019.10.14-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлтийг баталгаажуулж 
мөрдөн ажилласан.

№ Үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж

2018 оны 
гүйцэтгэл

2019 оны 
төлөвлөгөө

2019 оны 
гүйцэтгэл

Харьцуулалт

2019 гүйц-
2019 төл %-аар

1

Боловсруулсан ЦЭХ сая кВтц 3,789.0 3,835.3 3,972.7 137.4 103.6

Боловсруулсан ДЭХ мян.Гкал 3,716.6 3,769.9 3,915.8 145.9 103.9

а. Эрчим хүч түгээлт: ЦЭХ сая кВтц 3,319.8 3,360.5 3,492.6 132.1 103.9

    Эрчим хүч түгээлт: ДЭХ мян.Гкал 3,716.6 3,769.9 3,915.8 145.9 103.9

б. Үнийн дүнгээр: ЦЭХ сая төг. 204,537.5 224,459.1 230,796.3 6,337.2 102.8

    Үнийн дүнгээр: ДЭХ сая төг. 40,990.9 39,243.6 40,611.6 1,368.0 103.5

2

Нийт орлого сая төг. 253,679.4 272,073.7 286,345.9 14,272.1 105.2

Цэвэр борлуулалтын орлого сая төг. 245,528.4 263,702.7 271,407.9 7,705.2 102.9

Үйл ажиллагааны бус орлого сая төг. 8,151.0 8,371.0 14,938.0 6,567.0 178.4

3
Нийт зардал сая төг. 253,734.3 271,793.7 282,017.1 10,223.4 103.8

Удирдлагын зардал сая төг. 415.6 614.1 550.0 -64.1 89.6

4 Татварын өмнөх ашиг / алдагдал/ сая төг. -54.9 280.0 4,328.8 4,048.8 1,546.0

5 Цэвэр ашиг /алдагдал/ сая төг. -1,583.4 250.0 880.1 630.1 352.0

6 Төрийн өмчийн ногдол ашиг сая төг. 134.6 0.0 0.0 0.0  

7 Борлуулалтын орлогын 1 төг-т ногдох зардал төг 0.984 0.999 0.985 -0.01 98.6

8 Хөрөнгө оруулалт, их засвар, ТЗБАХ сая төг. 27,338.7 34,871.3 27,235.0 -7,636.3 78.1

9 Нийт авлага сая төг. 11,117.2 10,000.0 18,624.5 8,624.5 186.2

10

Нийт өглөг сая төг. 172,721.8 326,574.3 335,828.0 9,253.7 102.8

Богино хугацаат өр төлбөр сая төг. 31,261.6 30,144.3 46,821.9 16,677.6 155.3

Урт хугацаат өр төлбөр сая төг. 141,460.2 296,430.0 289,006.1 -7,423.9 97.5

11 Нийт ажиллагсдын тоо хүн 1496 1500 1487 -13 99.1

12 Нийт цалингийн сан сая төг. 41,957.2 45,104.4 44,951.7 -152.7 99.7

13 Нэг ажиллагчийн дундаж цалин мян.төг. 2,337.2 2,505.8 2,519.2 13.4 100.5
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Боловсруулсан ЦЭХ-ийг төлөвлөснөөс 
137.4 сая кВтц-аар буюу 3.6%-аар, өмнөх 
оноос 183.8 сая кВтц-аар буюу 4.8%-аар тус 
тус давуулан биелүүлсэн. 

Дотоод хэрэгцээний ЦЭХ-ний хэмжээг 
0.29 нэгж хувиар хэмнэснээр 11.7 сая кВтц 
ЦЭХ түгээж 773.1 сая төгрөгийн борлуулалтын 
орлого олох боломжийг бий болгосон.

3,566.4 3,532.3

3,805.9 3,789.0

3,972.7

2015 2016 2017 2018 2019

3,124.2
3,176.3

3,338.7 3,319.8

3,492.6

2015 2016 2017 2018 2019

Цахилгаан эрчим хүч түгээлтийг 
төлөвлөснөөс 132.1 сая кВтц буюу 3.9%-аар 
давуулан биелүүлж, 2018 онтой харьцуулахад 
172.8 сая кВтц-аар буюу 5.2%-аар тус тус 
өссөн.

Дулааны эрчим хүчний түгээлтийн 
төлөвлөгөө 145.9 мянган Гкал буюу 3.9%-аар, 
2018 онтой харьцуулахад 199.1 мянган Гкал-
аар буюу 5.4%-аар  тус тус давж биелсэн.

3,590.4
3,532.3 3,508.5

3,716.6

3,915.8

2015 2016 2017 2018 2019

291.36 290.07 298.41 285.73 285.56

173.55 173.37 173.07 173.18 172.86

2015 2016 2017 2018 2019

Цахилгаан Дулаан

Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалтыг  
төлөвлөснөөс цахилгаанд 8,7 гр/кВтц, 
дулаанд 0,43 кг/Гкал-аар тус тус бууруулсан. 
Өмнөх онтой харьцуулахад цахилгаанд 0.17 
гр/кВтц-аар, дулаанд 0.32 кг/Гкал-аар тус тус 
буурсан байна.

ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТУХАЙ

ЦЭХ-ний боловсруулалт
сая.кВтц

ЦЭХ-ний түгээлт
сая.кВтц

ДЭХ-ний түгээлт
мян.Гкал

Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт
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Нийт орлогын төлөвлөгөөг 14.3 
тэрбум төгрөгөөр буюу 5.2%-аар давуулан 
биелүүлсэн. 2018 онтой харьцуулахад орлого 
32.7 тэрбум төгрөг буюу 12.9%-аар өссөн. 
2019 оны нийт орлогын өсөлтийн 7.7 тэрбум 
төгрөг нь цэвэр борлуулалтын орлого, 6.6 
тэрбум төгрөг нь үйл ажиллагааны бус орлого 
байна.   

Цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтын 
орлого 6.3 тэрбум төгрөгөөр, дулааны эрчим 
хүчний борлуулалтын орлого 1.4 тэрбум 
төгрөгөөр тус тус давж биелсэн. 

198.5
220.8

243.2 253.7
286.3

2015 2016 2017 2018 2019

198.3
223.2

240.3
253.7

282.0

2015 2016 2017 2018 2019

2019 онд нийт 282 тэрбум төгрөгийн 
зардалтай ажиллаж, төлөвлөснөөс 10.2 
тэрбум төгрөгөөр өссөнд валютын ханшийн 
бодит бус алдагдал нөлөөлсөн. Валютын 
ханшийн бодит бус алдагдлыг тооцохгүйгээр 
нийт зардал 766,1 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн. 
Хувьсах зардал төлөвлөснөөс 3,766.2 сая 
төгрөгөөр өсөж, тогтмол зардал төлөвлөснөөс 
3,632.2 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн байна.

48.80%

15.90%2.30%

14.60%

1.20% 1.30%
3.10%

1.30% 4.50%

7%
Түлш

Цалин

НДШ, ЭМД

Элэгдэл

УХЗ-ийн хүү

АНЗ

Ашиглалтын зардал

Татвар, төлбөр, хураамж

Бусад

Ү/а-ны бус бусад   

226.0

-2,362.3

1,345.7

-1,583.4

880.1

2015 2016 2017 2018 2019

2019 онд татварын өмнөх дүнгээр 
4,328.8 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан 
ба татварын дараах цэвэр ашгийн дүнгээр 
880,1 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж 
төлөвлөснөөс 630,1 сая төгрөгөөр өссөн. 
Өмнөх онд 1,583.3 сая төгрөгийн алдагдалтай 
ажиллаж байсан.

Нийт орлого
тэрбум.төг

Нийт зардал
тэрбум.төг

2019 оны зардлын бүтэц

Ашиг, алдагдал
тэрбум.төг
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Нэгжийн өөрийн өртөг
Цахилгаан эрчим хүчний өөрийн өртгийг төлөвлөснөөс 2.31 төгрөгөөр, дулааны эрчим 

хүчний өөрийн өртгийг 521.13 төгрөгөөр тус тус бууруулж техник эдийн засгийн үндсэн 
үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хангаж ажилласан

Борлуулалтын орлогын нэг төгрөгт ноогдох зардал
Борлуулалтын орлогын 1 төгрөгт ноогдох зардал 0.98 төгрөг гарч төлөвлөсөн хэмжээнээс 

0.014 төгрөгөөр буурсан байна.

Их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалт
Их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтын ажилд 34,871.4 сая төгрөг зарцуулахаар 

төлөвлөснөөс 27,235.0 сая төгрөг зарцуулж 7,636.4 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн. Үүнээс:

 → Үндсэн тоноглолын их засварт 15,864.7 сая төгрөг зарцуулж 4,299.3 сая төгрөгөөр, туслах 
тоноглолд 6,424.1 сая төгрөг зарцуулж 2,074.3 сая төгрөгөөр, барилгын их засварын 18 
ажилд 1,022.7 сая төгрөг зарцуулж 274.6 сая төгрөгөөр тус тус хэмнэгдсэн.

 → ТЗБАХ-ний 12 ажилд 1,825.9 сая төгрөг зарцуулж 240.6 сая төгрөг хэмнэсэн. 

 → Хөрөнгө оруулалтын 34 ажилд 2,097.7 сая төгрөг зарцуулж, 747,5 сая төгрөг хэмнэсэн.

Авлага 18.6 тэрбум төгрөг болж оны 
эхний үлдэгдэлтэй харьцуулахад 7.5 тэрбум 
төгрөгөөр буюу 67.5%-аар өссөн. НХАЗ-аас 
авах авлага 7.4 тэрбум төгрөгөөр өсөж 18.6 
тэрбум төгрөг, УБДС-нээс авах авлага 932.1 
сая төгрөгөөр өсөж 1,095.2 сая төгрөг болсон 
нь авлагын өсөлтөнд  нөлөөсөн. НХАЗ, УБДС-
нээс авах авлагыг тооцохгүйгээр авлага 789.3 
сая төгрөгөөр буурсан.

10,729.3

7,441.4
6,412.9

11,117.2

18,624.5

2015 2016 2017 2018 2019

111.2 107.7 105.6

172.7

335.8

2015 2016 2017 2018 2019

Нийт өр төлбөр 335.8 тэрбум төгрөг 
болж 163.1 тэрбум төгрөгөөр өссөн нь 
МОН-П10 төслийн зээл, ТА1-4-ийн эхний 
шатны ажлуудын зээлийг бүртгэж авсантай 
холбоотой урт хугацаат өр төлбөр өссөн, 
БХӨТ 46.8 тэрбум төгрөг болж оны эхнээс 15.6 
тэрбум төгрөгөөр өссөнтэй холбоотой байна. 
Тайлант онд төлөх урт хугацаат өр төлбөрийн 
хүү, үндсэн төлбөрийн зардал 9.2 тэрбум 
төгрөгөөр, татварын өр 4.9 тэрбум төгрөгөөр, 
хүүгийн өглөг 2.7 тэрбум төгрөгөөр өссөн нь 
нөлөөлсөн.

Авлага
сая.төг

Өр төлбөр
тэрбум.төг
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Орон тоо, цалингийн сан
Компани 2019 оны орон тооны төлөвлөгөөгөөр удирдлага 5, инженер, техникийн 

ажилтан 304, ажилчид 1191, нийт 1500 ажиллагсадтай ажиллахаас дансны дунджаар 
удирдлага 5, инженер, техникийн ажилтан 304, ажилчид 1178, нийт 1487 ажиллагсадтай 
ажиллалаа.

Нийт цалингийн санд 44,951.7 сая 
төгрөг зарцуулан ажилласан. Тодотгосон 
төлөвлөгөөнөөс 152.6  сая төгрөгөөр хэмнэсэн. 
Дундаж цалин 182,0 мянган төгрөгөөр буюу 
7,8 хувиар өссөн.

1,919,786₮
2,132,125₮

2,370,499₮ 2,337,191₮
2,519,151₮

2015 2016 2017 2018 2019

Аваари осол
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу явуулсан. Аваари 

болон 1 ба 2-р зэргийн саатал гаргаагүй ажилласан. Хүний амь үрэгдсэн болон бүлэг осол 
гараагүй.

Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрмийн дагуу үйлдвэрлэлийн осол 
нэг удаа бүртгэгдсэн.

Дундаж цалин
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ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТАЛААР
 2019 онд Турбогенератор №1-ийн их 
засвар,  Турбоагрегат №4-ийн  хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх төслийн хамт их засвар, Зуух 
№3 ба Зуух №7 их засвар, Турбоагрегат №1, 
Зуух №1 ба Зуух №5-н дунд засвар, Бууруулан 
хөргөх тоноглол РОУ-140/13, Хөргөх цамхаг 
№1-ийн их засварын ажлууд хийгдсэн. Хурц 
уурын коллектор III секцийн их засвар он 
дамжин хийгдсэн. Мөн 2018 оноос “Хурц уурын 
шугам хоолой солих” ба “Илчит тэрэг 1291 их 
засвар”-ын ажлууд 2019 онд дамжин хийгдсэн. 
Үндсэн ба туслах тоноглолын их засвар, 
туслах тоноглолын урсгал засварын ажлуудад  
27 тэрбум 415 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс  
24 тэрбум 333 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй 
гарсан.  Турбоагрегат №2 блок №2ын хамт, 
тэжээлийн усны хүйтэн коллекторын 2-р 
секцийн ажлыг төлөвлөсөн боловч тодорхой 
шалтгааны улмаас хийгдээгүй нь зардал 
буурахад нөлөөлсөн. 
 2019 онд тоног төхөөрөмжийн их, урсгал 
засварын ажил гүйцэтгүүлэхээр нийт 26 гэрээт 
ажилд хяналт тавьж ажилласан.

 2019 онд 140 туслах тоноглолд их засвар 
хийхээр төлөвлөгдсөн. Хасагдсан 9 тоноглол, 
засварын ажлын биелэлт 100%. 

Засвар бэлтгэлийн хэсгийн үйл ажиллагаа
 Засварын бэлтгэлийн хэсэг нь 
нийт 152 ширхэг хаалт сэргээн засварлаж  
141 ширхэг хаалтыг цех нэгжүүдэд хүлээлгэн 
өгч ажиллагаанд оруулсан. /152 ш хаалтны зах 
зээлийн үнэ нь нийт мөнгөн дүнгээр 463,1сая₮ 
болж байна/. 
 
 Нийт сэргээн засварласан хаалтнаас 
141ш буюу 98% нь өндөр даралтын, 3ш буюу 
1,9% нь нам даралтын хаалт байв.

Барилга засвар
 2019 онд барилгын засварын 
төлөвлөгөөнд нийт 27 ажил тусгагдаж,  
100%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 
 
 Барилгын засварт зарцуулсан нийт 
хөрөнгийн 40% нь ажлын байр сайжруулах 
засварт, 29% нь барилгын хийц эдлэлийн 
засварт, 16% нь дээврийн засварт 10% нь 
замын засварт, 5% нь шинээр барилга барих 
ажилд зориулсан байна
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ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН
ШИНЭЧЛЭЛ, ТӨСӨЛ



 "ДЦС-4" ТӨХК-ийн Турбоагрегат №1 ба №4-ийг шинэчлэх төслийг бүрэн хэрэгжүүлж, 
станцын суурилагдсан хүчин чадлыг цахилгаанаар 43 МВт, дулаанаар 47 Гкал/цаг-аар 
өргөтгөлөө. Турбоагрегат №4 буюу Т-100/110-12,8-5 маркийн УТЗ-ын турбоагрегатыг 
үйлдвэрлэгч компани нь Т-123/130-12,8 ПР3-1 маркийн турбоагрегат болгон шинэчлэл хийж 
тоноглолын ажиллах хугацааг 220,000 цагаар нэмэгдүүлсэн. 

 Турбоагрегат №1 буюу ПТ-80/100-12,8-1,3 маркийн ЛМЗ-ын турбоагрегатыг ПТ-100/110-
12,8-1,3 маркийн турбоагрегат болгон Уралын турбины завод шинэчилснээр тоноглолын 
ажиллах хугацааг 220,000 цагаар нэмэгдүүлсэн. 

Төслийн гүйцэтгэгч:
 ОХУ-ын “Уралын турбины завод”, “РОТЕК” ХК, “Энергетические решения” ХК, НПО 
“ЭЛСИБ” ПАО – турбогенератор болон  Монгол улсад бүртгэлтэй туслан гүйцэтгэгч компаниуд 
ажиллаж байна.
Төслийн санхүүжилт: 
 ТА №1-4-ийг шинэчлэх төслийн нийт санхүүжилтийн хэмжээ 77,477,342 евро. ОХУ-ын 
Внешэконом банкны Экспортыг дэмжих  хөнгөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр МУХБ-аар дамжуулан 
3 үе шаттайгаар төслийн зээл авч санхүүжүүлсэн. 

ТА №4-ийг шинэчлэх төслийн үр дүн:
 → Монгол улсын эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг хангана;
 → Системийн найдвартай, тогтвортой ажиллагаа хангагдана;
 → Станцын суурилагдсан хүчин чадал    - цахилгаанаар 23 МВт-аар 

                                - дулаанаар 12 ГКал/ц-аар нэмэгдсэн; 
 → Турбины ажиллах нөөц 220 мян.цаг; 
 → Турбиныг явуулах тоо 600 болж шинэчлэгдсэн. 

Турбоагрегат №1 ба №4-ИЙГ ШИНЭЧЛЭХ ТӨСӨЛ

 Техник технологийн шинэчлэл, явцуу шат дамжлагыг арилгах төлөвлөгөөнд тусган  
“Тэжээлийн усны насос №1 солих”, “Эсрэг осмосын урьдчилсан ус цэвэрлэгээний системийн 
монтажийг өөрчлөн найдваржуулах”, “Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан 
дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах”,  “Аргон ба хагас автомат гагнуурын цахилгаан 
тэжээлийн сүлжээ татах” болон “2РТ буюу дотоод хэрэгцээний бэлтгэл трансформаторын 
ажлын зураг төсөв хийлгэх” зэрэг ажлыг гүйцэтгэснээр үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлж, 
найдвартай ажиллагааг хангасан байна.

Техник технологийн шинэчлэл, явцуу шат 
дамжлагыг арилгах талаар хйисэн ажлууд

 2019 оныг  Эрчим  хүчний  салбарын хэмжээнд “Ухаалаг эрчим хүчний жил” болгон 
зарласан бөгөөд энэ хүрээнд тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүллээ. Тухайлбал,  “Эрчим хүчний 
системийн хэвийн болон аваарийн үеийн процессыг хянах, дүн шинжилгээ хийдэг хяналт 
бүртгэлийн (PMU) төхөөрөмж төв удирдах щитэнд суурилуулж, генераторуудын гүйдэл, 
хүчдэлийн мэдээллийг оруулж холбох”, “1Т-7Т трансформаторын цахилгаан энергийн 
түгээлтийг  ЭХ-ний системийн “Алфа центр” програмд сүлжээгээр холбогдон мэдээлэл солилцох 
боломжтой A1802RAL-P4B-DW-4 маркын тоолуур нэмэлтээр суурилуулах”, “Зохицуулалттай 
хангагдаж буй хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний тоолууруудыг ухаалаг тоолуураар 
сольж, мэдээг цахимаар авах” зэрэг ажлуудыг дурьдаж болно.  

Ухаалаг эрчим хүчний жил
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САНХҮҮГИЙН 
ТАЙЛАН





АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН 
ТАЙЛАН

2018 оны 12 сарын 31 2019 оны 12 сарын 31
Хөрөнгө

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 455,384.0 592,456.0
Дансны авлага 11,117,231.5 18,624,522.5
Бараа материал 15,564,522.5 19,034,265.2
Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо 3,564,026.9 1,938,029.8
Үндсэн хөрөнгө 537,391,271.8 671,580,266.1
Биет бус хөрөнгө 48,246,388.2 47,949,030.1
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө 52,592,384.7 173,881,374.9
Нийт хөрөнгө 668,931,209.6 933,599,944.6

Өр төлбөр
Дансны өглөг 15,092,191.2 11,601,030.9
Цалингийн өглөг 3,585,605.6 3,997,099.2
Татвар, НДШ-ийн өр 2,018,664.9 6,872,978.5
УХ-т зээлийн тайлант үеийн өглөг 9,612,742.5 18,778,297.3
Хүүгийн өглөг  422,021.3 3,158,960.6
Нөөц өр төлбөр /БХ-т/ 489,118.8 736,400.7
Урьдчилж орсон орлого 5,055,749.5 5,112,746.6
Бусад богино хугацаат өр 41,233.0 1,677,134.9
Урт хугацаат зээл 128,320,705.7 269,184,405.9
Нөөц өр төлбөр 2,652,290.3 7,253,117.9
Хойшлогдсон татварын өр 10,487,200.9 12,568,608.6
Хойшлогдсон орлого 120,212,196.2 116,232,148.4
Нийт өр төлбөр 297,989,719.9 457,172,929.5

Эзэмшигчийн өмч
Төрийн өмч 107,919,748.9 107,919,748.9
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 254,003,946.5 312,961,118.4
Эздийн өмчийн бусад хэсэг 48,769,166.9 48,769,166.9
Хуримтлагдсан ашиг / алдагдал/ -39,751,372.6 6,776,980.8
эздийн өмчийн дүн 370,941,489.7 476,427,015.0

Нийт өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн 668,931,209.6 933,599,944.6
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№ Үзүүлэлт 2018.12.31 2019.12.31
1 Борлуулалтын орлого /цэвэр/ 245,528,384.7 271,407,878.1
2 Борлуулалтын өртөг 241,006,110.9 261,201,362.5
3 Нийт ашиг /алдагдал/ 4,522,273.8 10,206,515.6
4 Түрээсийн орлого 268,644.5 212,722.6
5 Хүүний орлого 150,323.5 85,141.6
6 Ногдол ашгийн орлого
7 Эрхийн шимтгэлийн орлого
8 Бусад орлого 7,732,025.4 8,205,806.0
9 Борлуулалт, маркетингийн зардал 1,449,197.9 2,221,945.7

10 Ерөнхий удирдлагын зардал 2,502,856,2 3,682,712.4
11 Санхүүгийн зардал
12 Бусад зардал 4,566,931.5 3,576,206.2
13 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/ -4,209,222.7 -4,555,164.9
14 Үндсэн хөрөнгө үнэ цэнийн бууралт -345,385.7
15 Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/
16 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз /гарз/
17 Бусад ашиг /алдагдал/
18 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/ -54,941.1 4,328,770.9
19 Орлогын татварын зардал 1,528,409.1 3,448,688.0
20 Татварын дараах ашиг /алдагдал/ -1,583,350.2 880,082.9

21 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг / 
алдагдал/

22 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) -1,583,350.2 880,082.9
23 Бусад дэлгэрэнгүй орлого

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү
Бусад олз /гарз/

24 Орлогын нийт дүн
25 Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг /алдагдал/

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
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№ Үзүүлэлт Өмч

Хөрөнгийн 
дахин 

үнэлгээний 
нэмэгдэл

Эздийн 
өмчийн 

бусад хэсэг

Хуримтлагдсан 
ашиг Нийт дүн

1 2017 оны 12-р сарын 
31- ний үлдэгдэл 107,919,748.9 135,387,610.3 -39,861,722.5 203,445,636.7

2

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлтийн нөлөө, 
алдааны залруулга

-245,584.9 -245,584.9

3 Залруулсан үлдэгдэл

4 Тайлант үеийн цэвэр 
ашиг -1,583,350.2 -1,583,350.2

5 Бусад дэлгэрэнгүй 
орлого

6 Өмчид гарсан 
өөрчлөлт

7 Зарласан ногдол 
ашиг

8
Дахин үнэлгээний 
нэмэгдлийн хэрэгжсэн 
дүн

118,616,336.2 48,769,166.9 1,939,285.0 169,324,788.1

9 2018 оны 12-р сарын 
31- ний үлдэгдэл 107,919,748.9 254,003,946.5 48,769,166.9 -39,751,372.6 370,941,489.7

10

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлтийн нөлөө, 
алдааны залруулга

-7,627,225.1 -7,627,225.1

11 Залруулсан үлдэгдэл

12 Тайлант үеийн цэвэр 
ашиг 880,082.9 880,082.9

13 Бусад дэлгэрэнгүй 
орлого

14 Өмчид гарсан 
өөрчлөлт

15 Зарласан ногдол 
ашиг

16
Дахин үнэлгээний 
нэмэгдлийн хэрэгжсэн 
дүн

58,957,171.8 53,275,495.7 112,232,667.5

17 2018 оны 12-р сарын 
31- ний үлдэгдэл 107,919,748.9 312,961,118.3 48,769,166.9 6,776,980.9 476,427,015.0

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН
ТАЙЛАН
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№ Үзүүлэлт 2018 оны 12 сарын 31 2019 оны 12 сарын 31
1. Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

1.1 Мөнгөн орлогын дүн /+/ 235,790,858.5 254,126,527.3
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого 233,246,140.4 251,956,769.2
Бусад мөнгөн орлого 2,544,718.1 2,169,758.1

1.2 Мөнгөн зарлагын дүн /-/ 204,727,591.5 214,623,974.7
Ажиллагчдад төлсөн 34,462,784.0 36,720,396.5
НД-ийн байгууллагад төлсөн 11,035,000.0 11,860,740.3
Бараа материал худалдан авахад төлсөн 101,568,000.0 109,000,293.9
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэл төлсөн 32,585,412.2 25,720,435.6
Хүүний төлбөр төлсөн 5,129,229.8
Татварын байгууллагад төлсөн 14,654,946.7 15,360,159.2
Бусад мөнгөн зарлага 10,421,448.6 10,832,719.4

1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 31,063,267.0 39,502,552.6
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

2.1 Мөнгөн орлогын дүн /+/ 159,187.1 85,141.6
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлогo 8,863.6
Хүлээн авсан хүүгийн орлого 150,323.5 85,141.6
Хүлээн авсан ногдол ашиг

2.2 Мөнгөн зарлагын дүн /-/ 77,036,326.0 148,173,594.7
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн 28,429,191.8 35,248,743.3
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж бэлтгэхэд төлсөн 48,607,134.2 112,924,851.4

2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн 
гүйлгээний дүн -76,877,138.9 -148,088,453.1

3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
3.1 Мөнгөн орлогын дүн /+/ 48,887,426.2 128,011,922.3

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан 48,887,426.2 128,011,922.3
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

3.2 Мөнгөн зарлагын дүн /-/ 5,147,480.7 19,288,949.9
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн 5,012,909.2 19,288,949.9
Төлсөн ногдол ашиг 134,571.5

3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний 
дүн 43,739,945.5 108,722,972.4

4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ -2,073,926.5 137,071.9
5 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 2,529,310.5 455,384.0
6 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 455,384.0 592,455.9

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ 
ТАЙЛАН
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2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН 
ЧАДАВХИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

1. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ

Үзүүлэлтүүд Харьцаа 2018.12.31 2019.12.31 Өмнөх онтой 
харьцуулахад

1 Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө Нийт ЭХ - БХӨТ -5,616.20 -11,696.60 6,080.40

2 Үнэмлэхүй хөрвөх 
хөрөнгийн харьцаа МХ+ТБҮЦ / БХӨТ  0.01  0.01 0.00

3 Түргэн хөрвөх хөрөнгийн 
харьцаа МХ+ТБҮЦ+Авлага / БХӨТ  0.32  0.37 0.05

4 Эргэлтийн харьцаа Нийт ЭХ / БХӨТ  0.85  0.77 -0.08

5 Эргэлтийн хөрөнгийн 
хувийн жин Нийт ЭХ / Балансын цэвэр дүн  0.05  0.04 -0.01

6 Цэвэр эргэлтийн 
хөрөнгийн хувийн жин Цэвэр ЭХ / Нийт ЭХ -0.18 -0.29 0.11

7
Он дамжсан болон хугацаа 
хэтэрсэн өр төлбөрийн 
хувийн жин

Хугацаа хэтэрсэн ӨТ / Нийт өр 
төлбөр  0.06  0.09 0.03

2. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

Үзүүлэлтүүд Харьцаа 2018.12.31 2019.12.31 Өмнөх онтой 
харьцуулахад

1 Бие даах чадварын 
коэффициент

Өөрийн капитал / Балансын цэвэр 
дүн  0.55  0.51 -0.04

2 Санхүүгийн хамаарлын 
коэффициент

Балансын цэвэр дүн / өөрийн 
капитал  1.80  1.96 0.16

3 Зохицуулалтын 
коэффициент

Өөрийн эргэлтийн капитал / өөрийн 
капитал  0.15 -1.98 -1.83

4 Гадны капиталын хувийн 
жин

Гадны капитал / Нийт капитал 
(Балансын пассивын дүн)  0.39  0.43 0.04

5
Урт хугацаат зээл болон 
өөрийн капиталын 
харьцаа

урт хугацаат зээл / өөрийн капитал  0.71  0.85 0.14

6 Гадны ба өөрийн 
капиталын харьцаа Гадны капитал / өөрийн капитал  0.80  0.96 0.16

7 Төлбөрийн хэтийн боломжийн үзүүлэлтүүд
a Хүү төлөх чадвар Хүү + ТӨЦА / Хүүгийн зардал  0.37  1.26 0.89

b Хүү ба үндсэн өрийг төлөх 
чадвар

Хүү + ТӨЦА + байгуулсан ҮХЭХШ / 
Хүүгийн зардал + Үндсэн өр  0.14  0.10 -0.04

c Альтманы индекс 3.3k1 + 1.0k2 + 0.6k3 + 1.4k4 + 1.2k5  1.22  1.02 -0.20
K1 хүү + ТӨЦА / Нийт хөрөнгө  -    0.01 0.01
K2 Борлуулалтын орлого / Нийт хөр  0.37  0.29 -0.08
K3 Өөрийн кап / Гадны капитал  1.42  1.18 -0.24

K4 Ногдол ашиг төлсний дараахь цэвэр 
ашиг / нийт хөрөнгө  -    -   0.00

K5 Өөрийн эргэлтийн капитал / Нийт 
хөрөнгө -0.01 -0.01 0.00
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3. Эргэцийн шинжилгээ

Үзүүлэлтүүд Харьцаа 2018.12.31 2019.12.31 Өмнөх онтой 
харьцуулахад

1 Авлагын эргэц (удаа) Бор.ор / Авлагын дундаж үлдэгдэл  28.01  18.25 -9.76
2 Авлагын эргэц (өдөр) 360 хоног / Авлагын эргэц (удаа)  12.85  19.72 6.87
3 Нөөцийн эргэц (удаа) ББӨ / БМҮБЗ дундаж өртөг  16.21  15.10 -1.11
4 Нөөцийн эргэц (өдөр) 360 хоног / Нөөцийн эргэц (удаа)  22.21  23.84 1.63

5 Эргэлтийн хөрөнгийн 
эргэц (удаа) Бор орлого / ЭХ дундаж үлдэгдэл  8.30  7.66 -0.64

6 Эргэлтийн хөрөнгийн 
эргэц (өдөр) 360 хоног / ЭХ-н эргэц (удаа)  43.39  47.02 3.63

7 Нийт хөрөнгийн ачаалалт Бор.ор / Бал.цэвэр дүн  0.37  0.29 -0.08
8 Өглөгийн эргэц (удаа) Зээл.Худ ав / Өг.дундаж үлдэгдэл  0.46  0.26 -0.20
9 Өглөгийн эргэц (өдөр) 360 хоног / Өглөгийн эргэц (удаа)  787.70  1,369.31 581.61

10 Үйлдвэрлэлийн циклийн 
хугацаа

Ав.эргэц (өдөр) + Нөөцийн эргэц 
(өдөр)  35.06  43.57 8.51

11 Санхүүгийн циклийн 
хугацаа

Ав.эргэц (өдөр) + Нөөцийн эргэц 
(өдөр) - Өглөг эргэц (өдөр) -752.64 -1,325.74 573.10

4. Бүтээмжийн шинжилгээ

Үзүүлэлтүүд Харьцаа 2018.12.31 2019.12.31 Өмнөх онтой 
харьцуулахад

1 Хөдөлмөрийн бүтээмж Бор.ор / Аж.дын дансны дундаж тоо  164.12  182.52 18.40

2 Үндсэн хөрөнгийн 
ачаалал Бор.ор / Үнд.хөр.дундаж өртөг  0.34  0.49 0.15

3 Материал өгөөж Бор.ор / БМҮБЗ дундаж өртөг  14.19  24.12 9.93

4 Эдийн засгийн тогтвортой 
өсөлтийн коэффициент

Цэвэр ашиг - Төлсөн ногдол ашиг / 
Өөрийн капитал  -    -   0.00

5. Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ

Үзүүлэлтүүд Харьцаа 2018.12.31 2019.12.31 Өмнөх онтой 
харьцуулахад

1 Үндсэн хөрөнгийн хувийн 
жин

Нийт ҮХ-н өртөг / Балансын цэвэр 
дүн  0.88  0.91 0.03

2

ҮХ-н нийт дүнд 
үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай үндсэн 
хөрөнгийн эзлэх хувийн 
жин

Үйлдвэрлэлийн  зориулалттай ҮХ / 
Нийт ҮХ-н өртөг  0.97  1.00 0.03

3 Үндсэн хөрөнгийн 
элэгдлийн коэффициент

ҮХ-н хур элэгдэл / ҮХ-н балансын 
өртөг  0.56  0.48 -0.08

4 ҮХ-н шинэчлэлтийн 
коэффициент

Тайлант хугацаанд шинээр 
ашиглалтанд орсон ҮХ-н анхны 
өртөг / Тайлант хугацааны эцэст 
байсан ҮХ-н анхны өртөг

 0.14  0.09 -0.05

5 ҮХ-н хасагдалтын 
коэффициент

Тайлант хугацаанд ашиглалтаас 
хасагдсан ҮХ-н анхны өртөг / 
Тайлант хугацааны эхэнд байсан 
ҮХ-н анхны өртөг

 0.07  0.04 -0.03
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6. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Үзүүлэлтүүд Харьцаа 2018.12.31 2019.12.31 Өмнөх онтой 
харьцуулахад

1 Борлуулалтын ашигт 
ажиллагаа

Үндсэн ажиллагааны цэвэр орлого 
/ Борлуулалтын орлого  0.02  0.04 0.02

2
Өртгөөр тооцсон 
борлуулалтын ашигт 
ажиллагаа

Үндсэн ажиллагааны цэвэр орлого 
/ Борлуулалтын бүт.өртөг  0.02  0.04 0.02

3 Хөрөнгийн ашигт 
ажиллагаа Цэвэр ашиг / Балансын цэвэр дүн  -    -   0.00

4 Өөрийн капиталын ашигт 
ажиллагаа Цэвэр ашиг / Өөрийн капитал  -    0.01 0.01

7. Мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Үзүүлэлтүүд Харьцаа 2018.12.31 2019.12.31 Өмнөх онтой 
харьцуулахад

1 Мөнгөн орлого ба 
борлуулалтын харьцаа

Үйл ажиллагааны мөнгөн орлого 
/ Борлуулалтын орлого  0.96  0.87 -0.09

2 Мөнгөн орлого ба 
хөрөнгийн харьцаа

Үйл ажиллагааны мөнгөн орлого 
/ Балансын цэвэр дүн  0.35  0.25 -0.10

3 Мөнгөн зарлага ба 
борлуулалтын харьцаа

Үйл ажиллаганы мөнгөн зарлага / 
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг  0.01  0.01 0.00
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ЭРСДЛИЙН 
УДИРДЛАГА



ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ 
БАЙДЛЫН ТАЛААР

 → Тайлангийн хугацаанд станцын хэмжээнд аваари, I болон II зэргийн саатал гараагүй. 
Станцын хэмжээнд технологийн зөрчил 114 бүртгэгдэн акт тогтоогдсон. Технологийн 
шинэчлэл болон тоног төхөөрөмжийн насжилттай холбоотой тоног төхөөрөмжийг 
ашиглалтаас хасах 121 акт тогтоогдож, актлагдахаар шийдвэрлэгдсэн.

 → Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцооны хэрэгжүүлэлтэнд 
1,382.2 сая.төгрөг зарцуулан ажиллалаа.

 → Нийт 5255 аюул мэдээлэгдсэн ба тэдгээрээс 4812 аюулыг устгах арга хэмжээ авсан байна. 
(Гүйцэтгэл 91,6%) Энэ нь 240.6 удаагийн эд хөрөнгийн хохирол гарах, 80.2 удаагийн 
эмнэлгийн анхны тусламж авах хэмжээний гэмтэл, 8 удаагийн хүний амь нас эрсдэх үр 
дагавартай аюултай тохиолдлоос сэргийлж чадсан байна.

 → Үйлдвэрлэлийн осол нэг тогтоогдсон.

 → MNS OHSAS18001:2012 стандартаар дотоод аудитыг сард хоёр нэгжид зохион байгуулсан 
бөгөөд ноцтой үл тохирол - 5, жижиг үл тохирол - 25, сайжруулах санал - 45 тогтоогдож 
залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ.

 → 2019 онд ХАБЭА-н сургалт нэгдсэн хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдан давхардсан тоогоор 
1918 хүн хамрагдсан.

 → Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг 4252 удаа хийж, давхардсан тоогоор 
гал түймэр гарч болзошгүй 18190 зөрчил илэрснийг хугацаатай үүрэг даалгавар өгч бүрэн 
устгууллаа. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалтанд 826 ажилтан, гал 
унтраах дасгал сургуулалтыг хийж 171 ажилтан хамрагдлаа.

 → Станцын болон МХЕГ-ын бүртгэлтэй зуух, даралтат сав, өргөх зөөх механизмын аюулгүй 
ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, аваари, саатал, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
шалгалт хийж, графикт засвар, туршилт, техникийн магадлалыг хийж, түүний биелэлтэд 
хяналт тавьж тоноглолуудын ашиглах зөвшөөрлийг авах, сунгуулах ажлуудыг цаг тухайд 
нь зохион байгуулж ажиллалаа. 

 → Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн бүртгэлийг холбогдох дүрмүүдэд үндэслэн шинэчилснээр 
нийт 421 тоноглол бүртгэгдсэн. Үүнээс 138 тоноглол МХЕГ-т, 216 тоноглол станцын дотоодын 
бүртгэлд, 67 тоноглол цехийн дотоодын бүртгэлд бүртгэлтэй байна. Бүртгэлийн хяналт 
сайжирч осол аваари гарах эрсдлийг бууруулсан байна. Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн 
сургалтад нийт 219 ажилтан, өргөх зөөх механизмын аюулгүй ажиллагааны сургалтыг 
зохион байгуулж 564 ажилтан хамрагдсан байна.  

САНХҮҮГИЙН ДОТООД АУДИТ
 → 2019 онд төлөвлөгөөнд тусгагдсан 10 ажил, төлөвлөгөөт бус 14 ажил үйлчилгээнд  

санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулан, 9  зөвлөмж 
дүгнэлтийн дагуу 117 зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажиллалаа. 
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ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО 
ISO9001:2015 СТАНДАРТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Чанарын зорилтын гүйцэтгэл
№ Чанарын зорилт Гүйцэтгэл 
1 Нийт ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн түвшинг дээшлүүлэх 100%
2 Ажилтнуудын чадамжийг дээшлүүлэх 100%
3 4S-ийн түвшин хангасан ажлын байрны тоог 30%-д хүргэх 100%
4 Байгууллагын эрсдлийн түвшинг хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэх 81.7%
5 Үндсэн тоноглолын тасралтгүй ажиллах дундаж цагийг 1000-д хүргэх 100%
6 Түлшний хувийн зарцуулалтыг 1484 ккал/кВтц хүргэх 100%
7 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшинг 98%-д хүргэх 84%

 ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны дотоод аудитыг 2019 оны 4 дүгээр 
сард зохион байгуулсан. Компанийн хэмжээнд ноцтой үл тохирол - 5, жижиг үл тохирол - 59, 
ажиглалт буюу сайжруулах санал - 75  илрүүлэн залруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж 
нэгжүүд стандартын дагуу үл тохирлыг залруулж тасралтгүй сайжруулалт хийж ажиллаж байна. 

 Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлыг жилд 1-ээс доошгүй удаа зохион байгуулна 
гэж заасны дагуу хурлаа зохион байгуулж, ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо 
стандартын дагуу төлөвлөх, гүйцэтгэх, шалгах, тасралтгүй сайжруулах ажлуудыг зохион 
байгуулж ажиллалаа. 

 ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоог тасралтгүй сайжруулах ажлын 
хүрээнд гүйцэтгэх захирлын А/165 тушаалын дагуу стандарт үйл ажиллагааны журмуудаа 
дахин сайжруулах чиглэлээр 5 ажлын хэсэг томилогдож ажиллалаа. 

 Компанийн хэмжээнд нийт 138 журам байсныг стандартын дагуу дахин сайжруулалт 
хийн, шаардлагатай журмуудыг боловсруулан Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлуулж 
ашиглаж байна.

 ДЦС-4 ТӨХК-ийн Чанарын бодлого: Бид хүний хөгжлийг эрхэмлэж, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдлыг ханган чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг тасралтгүй сайжруулж, 
оновчтой горимоор хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн эрчим хүчээр найдвартай хангах
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ТАРИФЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

 2019 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа,  өртөг зардал нэмэгдсэнтэй холбогдуулж 2019 
онд мөрдөх үнэ тарифын саналыг боловсруулж өгсөн.

 Үнэ тарифын саналыг  ЭХЗХ-ны 2014 оны 231 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэ тариф 
тооцох аргачлал”-ын дагуу 2015,  2016,  2017 оны зардлын гүйцэтгэл,  2018 оны хүлээгдэж 
буй гүйцэтгэл,  2019 оны төсөл,  Эрчим хүчний салбарын 2018-2019 оны хамт /тариф/-ын 
хэлэлцээрийг үндэслэн боловсруулж Эрчим хүчний зохицуулах хороонд хүргүүлсэн. 

 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний 45 тоот Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоолоор 
баталж 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс үнэ тарифт өөрчлөлт орж мөрдөж эхэлсэн. Энэ үнэ 
тарифт зайлшгүй өсөж байгаа зардлууд ороогүй байсан тул зардлуудаа тооцон үнэ тарифын 
саналыг дахин боловсруулан хүргүүлснээр 2019 оны 6 дугаар сарын 13-ны 287 тоот Эрчим 
хүчний зохицуулах хорооны тогтоолоор ашигтай ажиллах үнэ тариф батлагдсан.

2019 онд мөрдөж ажилласан тарифууд

№ Тарифын ангилал Хэмжих 
нэгж

Тариф 
2019.01.01

Тариф 
2019.07.01 Зөрүү

1 Цахилгааны эрчим хүчний тариф төг/кВтц 63.31 65.44 2.13
1.1     Энергийн тариф төг/кВтц 37.09 35.92 -1.17

1.2
 

    Чадлын тариф   /1-р улирал/ м.төг/сар 10,143,225 10,143,225

858,333
                                  /2-р улирал/ м.төг/сар 5,453,706 6,637,701
                                  /3-р улирал/ м.төг/сар 5,453,706 6,637,701
                                  /4-р улирал/ м.төг/сар 8,069,259 10,318,597

2 Дулааны эрчим хүчний тариф  9,568.00
2.1      1-р улиралд төг/Гкал 11,500.00   
2.2      2-р улиралд төг/Гкал 13,500.00   
2.3      3-р улиралд төг/Гкал 3,000.00
2.4      4-р улиралд төг/Гкал 8,050.00
3 Цахилгааны хэрэглэгчийн тариф төг/кВтц  164.38  
       Чадлын тариф төг/кВт/сар  9,000.00  
4 Уурын хэрэглэгчийн тариф төг/Гкал  22,600.00  
5 Дулааны хэрэглэгчийн тариф төг/Гкал  30,461.20   

Хэрэглэгчийг шууд хангах тарифууд
 Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний үнэ тариф 128.5 төг/кВтц-аас 140.59 төг/кВтц, 
сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тариф 11.88 төг/кВтц-аас 23.79 төг/кВтц болж 2019 оны 04-р 
сарын 01-нээс  07-р сарын 01 хүртэл үе шаттайгаар нэмэгдсэн. Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим 
хүчний үнэ тариф 164.38 төг/кВтц болж нийт дэмжих тарифтайгаар 24 төг/кВтц-аар нэмэгдсэн.

 Хэрэглэгчийн дулааны эрчим хүчний тарифууд 2019 оны 06-р сарын 01-нээс 10%-аар 
өссөн.
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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН 
2019 ОНЫ ҮНИЙН СУДАЛГАА

 Эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн нийлүүлж байгаа эрчим хүчний үнийг харьцуулахад 
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн үнэ хямд байна. Бусад эх үүсвэрүүдэд 170.6 тэрбум төгрөгийн хөндлөн татаас 
өгч ажиллалаа. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн хэрэглээг хангаж ажилласан. 

 Эрчим хүчний тухай хуулийн 9.1.16 заалтын дагуу Эрчим хүчний үнэ, тарифыг 
индексжүүлэх журмыг ЭХЗХ-ноос 2014 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрөөс батлан мөрдөж 
эхэлснээр үнэ тарифт орсон томоохон өөрчлөлтүүдийг шуурхай шийдвэрлэдэг болсон нь 
компанийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалах нөхцлийг хангасан.

 2019 онд үнэ тарифын хувьд алдагдалгүй ажиллаж үндсэн үйл ажиллагаанаас 9.2 тэрбум 
төгрөгийн ашигтай ажилласан. Балансын ашиг 880.1 сая төгрөг болж зорилтот түвшинг 
биелүүлсэн дүнтэй гарч байна.

№ Эх үүсвэрүүд 2019 он дундаж тариф, төг/кВтц
1 ДЦС-4 64.82
2 ДЦС-3 102.82
3 ДЦС-2 156.24
4 ДДЦС 159.80
5 ЭДЦС 230.49
6 УДЦС 191.44
7 ССЦС 253.24
8 Импорт 240.74
9 Нарны станц 460.44

64.82

102.82

156.24

159.8

230.49

191.44

253.24

240.74

460.44

ДЦС-4

ДЦС-3

ДЦС-2

ДДЦС

ЭДЦС

УДЦС

ССЦС

Импорт

Нарны станц
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ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН
ТАЙЛАГНАЛ



ХҮНИЙ НӨӨЦ
 “ДЦС-4” ТӨХК 2019 онд дансны тоогоор нийт 1487 ажилтантай ажиллалаа. Нийт 
ажилтнуудын 47.3% нь дээд, 17.3% нь тусгай дунд, 35.4% нь бүрэн дунд боловсролтой. Нийт 
ажилтнуудын 383 ажилтан буюу 24.9%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.

Ажилтнуудын насны ангилал:
18-25 насны - 65 ажилтан
26-35 насны - 455 ажилтан
36-50 насны - 725 ажилтан
51-60 насны - 293 ажилтан
60-аас дээш насны - 2 ажилтан

Ажилтнуудын ажилласан жил:
0-5 жил - 350 ажилтан
6-10 жил - 266 ажилтан
11-15 жил - 263 ажилтан
16-20 жил - 215 ажилтан
21-ээс дээш жил - 446 ажилтан

4.2%

29.5%

47.1%

19.0%
0.1%

18-25 нас 26-35 нас 36-50 нас 51-60 нас 60-аас дээш

23%

17%

17%

14%

29%

0-5 жил 6-10 жил 11-15 жил 16-20 жил 21-ээс дээш

ИЛ ТОД, ЁС ЗҮЙН БАЙДАЛ
Шилэн данс
 Шилэн дансны цахим хуудсанд МУ-
ын засгийн газраас батлан гаргасан “Шилэн 
дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай 
журам”- ын дагуу зохих мэдээллийг тогтмол 
оруулж явсан. Компанийн Гүйцэтгэх 
захирлын 2019 оны 02-р сарын 22-ны А/109 
тоот тушаалаар 2019 оны 03-р сарын 01-
ний өдрөөс шилэн дансны цахим хуудсанд 
мэдээлж тайлагнадаг болсон.
 Компанийн цахим хуудсанд Шилэн 
дансны тухай хуульд заагдсан мэдээ 
мэдээллийг тогтмол оруулж ирсэн. Үүнд:

 → Тендерийн урилгууд - 77 ш
 → ХАА-ны төлөвлөгөө, тодотгосон 

төлөвлөгөө, тайлангууд
 → Санхүүгийн тайлан, сар улирлын 

мэдээнүүд г.м

Мэдээллийн систем
 Компанийн үйл ажиллагааны 
мэдээллийг бүх ажилчдад ил тод, үнэн зөв, 
шуурхай хүргэх зорилгоор мэдээллийн цогц 
системийг тогтмол ажиллуулж байна. Үүнд:

 → Дотоод сүлжээ буюу Inbit мессенжер
 → Мэдээллийн самбар
 → Мэдээлэл түгээх дэлгэцүүд
 → Компанийн цахим хуудас
 → Компанийн facebook хуудас, group
 → Телеграм

 Аливаа арга хэмжээ, үйл явдлын 
мэдээллийг цаг хугацаанд нь зураг, 
бичлэгтэйгээр боловсруулан компанийн 
цахим хуудсанд 50 гаруй мэдээллийг оруулсан 
ба энэхүү үйл ажиллагаануудын баримт 
файлнууд нийт 45 хавтас /126 GB орчим/ 
болон архивлагдсан.
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ 
ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

 → 2019 онд байгаль орчныг хамгаалах 
чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 
гарган, 58.8 сая.төгрөг зарцуулж, гүйцэтгэл 
99.5% биелэлттэй гарсан байна.

 → 2019 онд  барилгын  материалын 
үйлдвэрлэл худалдаа эрхлэгч нийт 
28 компанитай “Хуурай үнс худалдах, 
худалдан авах гэрээ” байгуулан ажиллаж 
нийтдээ 42350 тн үнс нийлүүлсэн байна.

 → Зуухны утааны хийтэй агаарт хаягдаж 
байгаа NOx, SO2, CO, СО2, О2-н хэмжээг 
хэмжиж, Улаанбаатар хотын агаарын 
чанарын cems.agaar.mn сайтан дээр 24 
цагаар тасралтгүй мэдээлсэн. Сар бүр 
ажиллагаанд байсан зуухнуудын утааны 
хийн найрлага дахь хорт бодисын  
хэмжилтийг үндэслэн массын болон 
эзэлхүүний агууламжийг тодорхойлсон. 

Хорт бодисуудын агууламжийг MNS 
5919:2008 стандарттай харьцуулахад, 
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), азотын 
исэл (NОx), хүхрийн исэл (SOx), дэгдэмхий 
үнсний хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
хэтрээгүй байна.

Ногоон байгууламж нэмэгдүүлсэн талаар
 2019 онд ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх ажлын төлөвлөгөөг нэгжүүдийн 
санал дээр үндэслэн боловсруулж түүний 
дагуу төсөвт суулган хэрэгжүүлж ажиллав.      

 2019 онд шинээр 3075 ширхэг мод 
бутыг  суулгаж, компанийн хэмжээнд нийт 
13 нэр төрлийн 27,178 ширхэг мод бут ургаж 
байна. Мөн 2019 онд 441,5 м2 талбайг шинээр 
зүлэгжүүлсэн байна.

 Баянгол дүүргийн Агро паркад нөхөн 
сэргээлтээр 550 ширхэг мод суулгав.

Худалдан авах ажиллагааны талаар:
 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдах авах 
тухай хууль болон Засгийн газрын 2017 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн тоот 337 тогтоолоор 
"Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн дагуу 2019 оны 1-р сарын 10-ны дотор 
худалдан авахын ажиллагааны төлөвлөгөө, 1-р сарын 15-ны дотор тайланг хүргүүлсэн. 

 2019 онд 47.4 тэрбум төгрөгийн төлөвлөснөөс 41.4 тэрбум төгрөгний гүйцэтгэлтэйгээр 
ажилласан. Тендер шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион байгууллаа. Нээлттэй тендер 
шалгаруулалтаар 79%, харьцуулалтын худалдан авалтаар 16%, шууд гэрээ байгуулах 3%, 
шууд худалдан авалт 2%-ийг тус тус эзэлж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд  
33 компанитай 2.6 тэрбум төгрөгийн гэрээ хийн ажиллалаа.

 Шилэн дансны тухай хууль болон холбогдох журам, Гүйцэтгэх захирлын 2016 оны 
А/118, 2019 оны А/109 тоот тушаалын дагуу шилэн дансанд  мэдээллийг заасан хугацаанд 
байршуулж хэвшсэн болно.  2019 оны шилэн дансны тухай хууль болон шилэн дансны цахим 
хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журмын хэрэгжилт 100%-ийн 
гүйцэтгэлтэй илгээгдсэн. 



НИЙГМИЙН 
ХАРИУЦЛАГА



НИЙГМИЙН АСУУДАЛД ЧИГЛЭСЭН АЖЛУУД

43

 2019 онд 406 хүнд 1,921.0 сая.төгрөгийн буцалтгүй тусламж, тэтгэмж, урамшуулал, 
нөхөн төлбөр олгосон байна

Нийгмийн халамжид 
хамрагдсан хүний 

тоо зардал  /сая.төг/

261

1,097.23

319

1,409.39

252

964.3

278

1,388.37

406

1,921.02

0

500

1000

1500

2000

2500

хүн сая.төг

2015 2016 2017 2018 2019

 2019 онд “ДЦС-4” ТӨХК-ийн ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд 
тус компанид олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 60 ажилтанд орон сууцны асуудлаа 
шийдвэрлэхэд тус бүрт нь арван сая төгрөгийн дэмжлэгийг олгосон. 

 Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэн, Олон Улсын ахмадын өдрийг 
тохиолдуулан ахмад настнууддаа 65.3 сая.төгрөгийн тэтгэмжийг олгосон.

 “ДЦС-4” ТӨХК-ийн Захиргаа, Үйлдвэрчний Эвлэлийн Хороотой байгуулсан Хамтын 
гэрээний дагуу 364 ажилтан, 131 хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоогдсон ажилтан 
болон өндөр настанд халаалтын улирлын хөнгөлөлт тус бүр 100,000 төгрөг буюу нийт 49.5 сая 
төгрөгийг олгосон.

Тэтгэмж /Тэтгэвэр, 
бүтэц, орон тоо, 

мэргэжил, ур чадвар, 
эрүүл мэндээр 

тохирохгүй болсон/
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ХОР СААРМАГЖУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
ТҮГЭЭЛТ

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28.1.9, Эрүүл мэнд нийгэм 
хамгаалалын сайдын 2000 оны 171 тоот тушаалыг үндэслэн 2016 оны 12-р дугаар сарын 27-ний 
А/149 тоот тушаалаар хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох албан тушаалын 325 жагсаалт 
гарган журам батлуулж 2017 оны 1-р сараас эхлэн мөрдөн ажиллаж ирлээ.

 Тайлант онд үйлдвэрлэлийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах 
зорилгоор ариутгагдсан чанарын баталгаатай хор саармагжуулах сүү, тараг, чага мөөгний 
ханд, артишок зэрэг 4 нэрийн бүтээгдэхүүн ба 157.7 сая.төгрөгийн бүтээгдэхүүн олгосон байна. 

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр болон бусад шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвараа 
тодорхой хувиар алдсан иргэдийг тогтмол ажлын байраар хангаж байгаа талаар: 
 “ДЦС-4” ТӨХК нь нийгмийн хариуцлагыг эрхэмлэж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р 
зүйл заалтыг мөрдөн ажиллаж, МШӨ-өөр болон бусад шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвараа 
алдсан 30 гаруй иргэнийг байнгын ажлын байраар хангаж байгаа нь улсын хэмжээнд үлгэр 
жишээ амжилт болохыг мэргэжлийн байгууллагууд онцлон үнэлж байна.  

 Бид хөдөлмөрийн чадвараа тодорхой хувиар алдсан иргэдийг ажлын байраар хангахын 
зэрэгцээ бүх төрлийн буцалтгүй тусламж, тэтгэмж, нөхөн олговороор ханган ажиллаж байна. 
2019 онд дээрх тэтгэмж тусламж, нөхөн олговорт нийт 40.2 сая төгрөг зарцуулж дэмжлэг 
үзүүлсэн байна.

 2020 оноос хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийн ажилладаг Тохижилт үйлчилгээний 
бригадын ажилчдын цалинг 672,000 төгрөг болгож өсгөснөөр компанид ажиллаж буй 
хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилчдын дундаж цалин 840,000 төгрөгт хүрч байна.    

 Компанийн ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах, чөлөөт цагаа зөв зохистой 
өнгөрүүлэхэд чиглэсэн биеийн тамир, спорт, урлаг соёлын арга хэмжээг тасралтгүй зохион 
байгуулж ажиллалаа. 

 Ажилчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх зорилгоор байгуулсан фитнес төвөөр давхардсан 
тоогоор 80-100 орчим ажилчин цэвэр эрүүл орчинд үйлчлүүлж байна.

СОЁЛ УРЛАГ, ОЛОН НИЙТ

44

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр 2019 онд акт тогтоогдсон тохиолдол байхгүй.

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тохиолдлууд /хүний тоо/

МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧИН

0

3 3

1 1
0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



45

Биеийн тамир, спортын амжилтаас дурьдвал:
 → Монгол Улсад Эрчим хүчний салбар үүсч хөгжсөний 97 жилийн ойг угтсан спортын их 

наадам 06 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд “Буянт-Ухаа” спортын цогцолбор ордонд 
зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд манай компанийн баг тамирчид амжилттай оролцож 
багийн нэгдсэн дүнгээр ДЭД байрт шалгарав. 

 → Компанийн дэргэдэх “Эрчим” Волейболын клуб нь волейболын насанд хүрэгчдийн улсын 
аварга шалгаруулах тэмцээнд “Эрчим” эрэгтэй баг тамирчид тэргүүн байр эзэлж аваргын 
цом хүртэв. Волейболын залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эмэгтэй баг 
шилдэг 6 багийн нэгээр шалгарч шагналт V байранд орсон бол эрэгтэй баг аваргын алтан 
медаль хүртэж 2 жил дараалан тэргүүн байр эзлэв. 2019 оны клубуудын аварга шалгаруулах 
“Тэнүүн Огоо” кап тэмцээнд эрэгтэй багийн тамирчид хүрэл медаль хүртсэн.  

 → “Эрчим” хөлбөмбөгийн баг МХБХ-ны “А” зэрэглэлийн тэмцээн болох “Мазала Үндэсний 
дээд лиг”-ийн тэмцээнд жил мөнгөн медалийн эзэд болов.  МХБХ-ны “Холбооны цом”-ын 
тэмцээнд түрүүлэн аварга цолоо батлав. 

 → ДХХАЦ-ийн нөөц бүртгэлийн нярав ОУХМ Ц.Наранцацралт Монголын ширээний теннисний 
холбооны цомын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож 1-р байр эзэлснээр тус тэмцээнд 6 
дараалан түрүүлсэн амжилтыг үзүүлсэн байна. Мөн ОУХМ Ц.Наранцацралт Улаан-Үд хотноо 
зохиогдсон Ахмадын олон хотын тэмцээнд 40-49 насны ангилалд оролцон алтан медаль, 
МШТ-ны холбооны ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 50-59 насны ангилалд 
оролцож аваргын алтан медаль тус тус хүртэв.

 → Морокко Улсын Марракеч хотноо  зохион байгуулагдсан ахмадын буюу Гранд Мастерсийн 
Дэлхийн аварга шалгаруулах 11 дэх удаагийн тэмцээнд Зуухан цехийн машинист 
Бадмаарагийн Алтансувд F6 ангиллын +78 кг-ийн жинд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн 
байна. Ингэснээр дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хошой мөнгөн медалийн эзэн 
болсон байна. 

 → Монгол улсын мэргэн Т.Баярбатаар ахлуулсан үндэсний шагайн харвааны “Эрчим” баг нь 
энэ онд 13-14 удаагийн тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож 2 алт, 3 мөнгө, 1 хүрэл, 2 
тусгай байр эзэлсэн амжилт гаргав.  



НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД

ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр
шалгарлаа

Хамтын гэрээгээ шинэчлэн 
баталлаа

Хүүхдийн баяраар өдөрлөг зохион байгуулав.

Уламжлалт ёсоор ахмадууддаа 
хүндэтгэл үзүүлэв

“Таван толгой түлш” ХХК-ийн хэвийн ажиллагааг хангахад хувь нэмрээ оруулав
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Онцгой байдлын газар болон Улаан загалмайн 
нийгэмлэгтэй хамтран ажиллаж байна

Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтнуудаа 
хүлээн авч уулзлаа






