
ТӨСӨЛ 

МОНГОЛ УЛСЫН  

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН  

ТУШААЛ

 

2015 оны …. сарын …. өдөр                                  Дугаар ….                                              Улаанбаатар хот                           

             

Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах,  

сэргээх, нэмэлт ажилбар олгох тухай 

 
Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 

15.8.2, 15.8.5 дугаар заалт, тусгай зөвшөөрөл олгоход урьдчилсан дүгнэлт гаргах 

комиссын 2015 оны 06 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 04 тоот хуралдааны шийдвэрийг 

үндэслэн ТУШААХ нь: 

 
Нэг. Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, зуух, даралтат сав, 

шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар туршилт тохируулга дагалдах ажил үйлчилгээ 

эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэгдүгээр хавсралтад заагдсан нэр бүхий компаниудад 

олгосугай. 

 
Хоёр. Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, зуух, даралтат сав, 

шугам хоолой, ЦТП-ны зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийг хоёрдугаар хавсралтад заагдсан нэр бүхий компаниудад олгосугай. 

 
Гурав. Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, зуух, даралтат сав, 

шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар туршилт тохируулга дагалдах ажил үйлчилгээ 

эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй гуравдугаар хавсралтад заагдсан нэр бүхий компаниудын 

тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгасугай. 

 
Дөрөв. Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, зуух, даралтат сав, 

шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар туршилт тохируулга дагалдах ажил үйлчилгээ 

эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хавсралтад заагдсан нэр бүхий компаниудад нэмэлт ажилбар 

олгосугай. 

 
Тав. Тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулан хяналт тавьж ажиллахыг 

комиссын дарга /Д.Дэлгэрцогт/-д үүрэг болгосугай. 

 

 

САЙД                                      Д.ЗОРИГТ 



Эрчим хүчний сайдын 2015 оны … дугаар  
сарын … -ний өдрийн … дугаар тушаалын  

нэгдүгээр хавсралт 

 
Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох 

аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 

Гэрчилгээний 
дугаар, 
хугацаа 

Код Ажилбар 

1.Цахилгааны чиглэлээр 

1 
"Эрхэтнэгүүн" ХХК 

5920841 ХУД 

1560/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Алтай эрчим 

инженеринг" ХХК 
5952905 БЗД 

1561/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Юу Би электрик" ХХК 

5600936 

1562/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
"Аринакоммуникэйшн" 

ХХК 
5367492 БГД 

1563/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"Чинбум аривжих" ХХК 
2546019 Дархан-Уул, 

Дархан сум 

1564/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Эрдэнийн хясаа" ХХК 
3491242 Завхан, Их-

Уул сум 

1565/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"Активпауэр" ХХК 

5753295 ХУД 

1566/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 
"ССТ од" ХХК 

2116723 Увс, Улаангом 

1567/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
"Экотэнгис" ХХК 

5738857 БЗД 

1568/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
"Эрчимгэрэл" ХХК 

5914744 СБД 

1569/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
"Мөнхжим аян" ХХК  

5052599 БГД 

1570/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

12 
"ГЭЭМ" ХХК  

4369203 Орхон, Баян-
Өндөр 

1571/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

13 
"Өрнөхгал" ХХК  

3556158 Өвөрхангай, 
Арвайхээр 

1572/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

14 
"Гансеть” ХХК  
5224314 БЗД 

1573/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 



15 
"ЭСУА повер" ХХК 

5931118 БГД 

1574/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

16 
"УСО лянхуа" ХХК 

5950023 ХУД 

1575/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

17 
"УСО" ХХК 

5969549 ХУД 

1576/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

18 
"Чансаа хан хөхий 

холдинг" ХХК 
5449545 БГД 

1577/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

19 
"Тэргэлтех" ХХК 

2569264 ЧГД 

1578/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

20 
"Жэй Ди Ай" ХХК 

5352894 БЗД 

1579/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

21 
"Ньюгранд технологи" 

ХХК 
5293944 ЧГД 

1580/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

22 
"Батс-Өргөө" ХХК 

2579383 ЧГД 

1581/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

23 
"Алёша-Энержи" ХХК 

5929431 ЧД 

1582/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

24 
"Эм Ти Эм сити 

инженеринг" ХХК 
5517494 СБД 

1583/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

25 
"Эл Эйч И" ХХК 

5222141 БЗД 

1584/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

26 
"Боржигонхүч" ХХК 

4611764 Говьсүмбэр, 
Сүмбэр 

1585/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

27 
"Эрчим хэмнэлтийн 

төв" ХХК 
5968798 ЧГД 

1586/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.6 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

28 
"ИНСА ХХК”  
5092396 БЗД 

1587/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

29 
"Молцогцаг" ХХК 

5692091 БГД 

1588/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

2. Дулааны чиглэлээр 



30 

"Хатан зөгийний үүр" 
ХХК 

4272072 Дархан-Уул, 
Дархан 

1589/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.3.1 
 

03.7 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ 
 

Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

31 

"Зөв шийдэлт энерги" 
ХХК 

4271793 Дархан-Уул, 
Дархан 

1590/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.5.1 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

32 
"Эрчимхөтлүүр" ХХК 

4386841 Орхон, Ба-Өн 

1591/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.5.1 

0,1-5 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, 
угсрах, засварлах 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

33 
"Экогаз" ХХК 
2820838 БЗД 

1592/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.4.1 
 

03.5.1 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны 
угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

34 
"Дорнын илч" ХХК 

2738937 БЗД 

1593/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.3.1 
 

03.5.1 
 

03.7 

0,1-5МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, 
угсрах, засварлах 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

35 

"Хэрлэн эрдэс хими" 
ХХК 

3376257 Дорнод, 
Хэрлэн 

1594/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны 
угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

36 
"Эс Эйч лайтинг" ХХК 

5957486 СБД 

1595/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.2.1 

0,1-5МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, 
угсрах, засварлах 

 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 



37 
"Соёолонгийн тоос" 

ХХК 
5095344 ХУД 

1596/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

38 
"Хилман групп" ХХК 

5339782 ЧГД 

769/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

39 
"Минийсайншанд" ХХК 

2771233 Дорноговь, 
Сайншанд 

1597/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны 
угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

40 
"Алтанзурлага" ХХК 

5443202 БГД 

1598/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.7 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны 
угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

41 
"Бөртэтрейд"ХХК 

2623617 СБД 

1599/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.5.1 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

42 
"Рубинлэнд 

корпорейшн"ХХК 
5799791 СБД 

1600/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.5.1 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 



үйлчилгээ 

43 
"Юувокү"ХХК 
5631076 ЧГД 

1601/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.5.1 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

44 
"Хоргогрупп"ХХК 

5342597 БЗД 

1602/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.5.1 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

45 
"Ньюмогул мегаватт" 

ХХК 
5921473 БГД 

1603/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.5.1 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

46 
"Билэгшонхоо" ХХК 

5112036 ХУД 

1604/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны 
угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

47 
"Уужимзам" ХХК 
2598671 Орхон,  

Баян-Өндөр 

1605/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.3 
 

03.3.3 
 

03.4.3 
 

03.5.3 

0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны 
угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 



48 
"Армос" ХХК 
5247764 БЗД 

1606/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

03.6 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтад савны 
угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

 
  



Эрчим хүчний сайдын 2015 оны … дугаар  
сарын … -ний өдрийн … дугаар тушаалын  

хоёрдугаар  хавсралт 

 
Эрчим хүчний байгууламжийн ТЭЗҮ, зургийн  төслийн тусгай  

зөвшөөрөл шинээр олгох аж ахуйн нэгж, байгууллагууд  

 
 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 
Гэрчилгээний 

дугаар, хугацаа 
Код Ажилбар 

1.Цахилгааны чиглэлээр 

1 
"Хасан-Энерго" ХХК 

5695163 БГД 

ЗТ-81/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.9.3 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

2 
"Зэт арт инженеринг" 

ХХК 
5975689 БГД 

ЗТ-82/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.9.3 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

3 
"Мандахдүүрэн" ХХК 

2786494 СХД 

ЗТ-83/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.9.3 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

 
Эрчим хүчний байгууламжийн ТЭЗҮ, зургийн төслийн тусгай 

зөвшөөрөл сунгуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 
Гэрчилгээний 

дугаар, хугацаа 
Код Ажилбар 

1. Цахилгааны чиглэлээр 

1 
"Титэмжигүүр" ХХК 
4397355 Ор, Ба-Өн 

ЗТ-42/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.9.3 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

2 
"Проектватт" ХХК 

5240794 СХД 

ЗТ-43/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.9.3 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

3 
"Активпауэр" ХХК 

5753295 ХУД 

ЗТ-020/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.9.3 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

4 
"Ай Си Эс Ти" ХХК 

5593751 СБД 

ЗТ-013/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.9.4 
110 кВ-оос дээш цахилгаан 

дамжуулах шугам, дэд станцын 
ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

2. Дулааны чиглэлээр 

5 

"Улаанбаатар 
дулааны 

сүлжээ" ТӨХК 
2688476 БГД 

ЗТ-28/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.9.10 
0.7-40.0-өөс дээш кгх/см2 даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

 
  



Эрчим хүчний сайдын 2015 оны … дугаар  
сарын … -ний өдрийн … дугаар тушаалын  

гуравдугаар  хавсралт 

 
Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл сунгах 

аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 
Гэрчилгээний 

дугаар, хугацаа 
Код Ажилбар 

1.Цахилгааны чиглэлээр 

1 
"Сумансуврага" ХХК 
4396472 Ор, Ба-Өн 

1238/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Буджин" ХХК 
2839156 БЗД 

1242/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Хархираан-Илч" ХХК 

5802202 ЧГД 

1237/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
"Бэтсбэрс инженеринг" 

ХХК 
5806801 БЗД 

1147/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"Укрэлектромонтаж" ХХК 

2862107 БЗД 

028/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 

"Алтан очирт суврага" 
ХХК  

4396774 Орхон, Баян-
Өндөр 

1255/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"Их очирт наран"ХХК 

5672368 СХД 

1164/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 
"Эргэндэнж"ХХК 

3553507 Өвөрхангай, 
Арвайхээр 

1258/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
"Эй Жи Ар"ХХК 
5826004, БЗД 

1244/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
"Бодит чадал"ХХК 

5462789, БГД 

1179/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
"Эм Эй Эс Өү Эл" ХХК 

4553276 Багануур 

1180/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 



12 
"Есөнмөнх сүлд"ХХК 

5511593 БГД 

1044/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

13 
"Дун-Өндөр"ХХК 

5468426 БЗД 

1231/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

14 
"Дээвэрконстракшн" ХХК 

5391032 СБД 

1163/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

15 
“Орхонт” ХХК  
2066483 БГД 

291/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

16 
“Ай Пи Икс” ХХК 

5579694 БГД 

656/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

17 
“Хангай-Энержи” ХХК 

5259789 СБД 

231/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

18 
"Ихмандал" ХХК 

2024268 Дархан-Уул, 
Дархан 

1270/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

19 
"Очирглобал транс" ХХК 

5418305 БГД 

1271/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

20 
"Халиунгранд" ХХК 

4371992 Орхон, Ба-Өн 

1301/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

21 
"Эрдэнийн шим" ХХК 

2033771 Ховд, Жаргалант 

1192/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

22 
“Бүрэнчадал” ХХК 

5203163 БЗД 

320/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

23 
“Монэлектро монтаж” ХХК 

5351537 ЧД 

1261/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

24 
"Багасар холдинг" ХХК 

5789931 СБД 

1265/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

25 
“Очир-Ундраа” ХХК 

2659603 БГД 

237/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

26 
“Офиссервис” ХХК 

2792508 СБД 

213/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил  

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 



27 
“Си Эйч Си И Кэй” ХХК 

5832438 БГД 

1274/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

28 
“Ньюлайт энержи” ХХК 

5713749 БГД 

1266/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

29 
"Монголын эрчим 

хүчний шийдэл" ХХК 
5307562 БГД 

341/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

30 
"АБОО"ХХК 
4553659 БнД 

1085/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

31 
“Хосхан хөхий” ХХК 

5464986 СБД 

602/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

32 
“Эм Эм Ай Эс” ХХК 

5080746 СБД 

113/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

33 
"Пауэр-Юнит"ХХК 

5389771 ХУД 

1288/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

 
03.1.2 

 
03.2.3 

 
03.6 

0,1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх 
үүсвэр барих, угсрах, засварлах 

 
0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил 

34 
"Монгол-Эрдэм" ХХК 

2622572 БГД 

070/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
0,4-110 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

35 
"Тунгалаг-Огторгуй" ХХК 

4073118 Ховд, Жаргалант 

1278/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
0,4-110 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2. Дулааны чиглэлээр 

36 

"Даланзадгадын Дулааны 
Цахилгаан Станц" ТӨХК 

2688514 Өмнөговь, 
Даланзадгад 

1280/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.5.1 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

37 
“ПТ-Эрчим” ХXK 

2599953 БГД 

542/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.5.2 
 

03.8.2 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
40.0 кгх/см2-аас дээш  даралтанд 
ажилладаг тоноглолын угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

38 
“СММ” ХХК 

5530563 БГД 

1327/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.3.4 
 

03.4.4 
 

03.5.4 

80кгх/см2-аас дээш даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

80кгх/см2-аас дээш даралттай 
даралтад савны угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 



 
80кгх/см2-аас дээш даралттай 

дулааны шугам хоолой, ЦТП-ны  
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

39 
“Пи Би Ар” ХХК 
5019397 БЗД 

1205/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

40 
“Рос-Энерго” ХХК 

2812533 БЗД 

357/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

41 
"Жинст хөдрөг" ХХК 

4368576 Орхон, Ба-Өн 

1153/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

42 
"Бэрсбюлдинг" ХХК 

5434971 БГД 

1329/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

43 
“Голден Энержи 
Партнерс” ХХК 
5778883 ХУД 

1210/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 

шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

44 "Зүмбэр орд өргөө" ХХК 1294/15 03.2.1 0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 



5547326 БЗД .. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

 
03.3.1 

 
03.4.1 

 
03.5.1 

засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 

шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

45 
“Эрчим сервис” ХХК 

2567881 БГД 

637/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 

шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

46 
"Мигабая" ХХК 
5563895 БЗД 

1293/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 

шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

47 
“Рутан” ХХК 
5207649 БГД 

638/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.3.3 
 

03.4.3 
 

03.5.4 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 



үйлчилгээ 
 

80кгх/см2-аас дээш даралттай 
дулааны шугам хоолой, ЦТП-ны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

48 
"Эрчимсүлд" ХХК 

2887908 БГД 

565/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.3.3 
 

03.4.3 
 

03.5.3 

0,4-10 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-80.0 кгх/см2 даралттай дулааны 

шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 
засвар, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

49 
“И-ЭМ-ТИ” ХХК 
5393078 СБД 

1214/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.5.1 

0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

50 
"Ар их түмэн" ХХК 

3551695 БЗД 

1208/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.3.2 

0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

51 
“Ээжхайрхан констракшн” 

ХХК 5334748, БГД 

1296/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.4.2 

0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

52 
“Б софт” ХХК 
2638428, СХД 

1135/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.5.2 

0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

53 
"Бурхантхясаат" ХХК  

4245733 Д-У Да 

349/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.3.2 
 

03.4.1 
 

03.5.2 

0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 



 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад 

савны угсралт, засвар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

54 
"Си Эй Эм Си И" ХХК 

5495938 ЧГД 

960/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

03.5.2 
 

03.8.1 
 

0.4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ  

 
40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 
ажилладаг тоноглолын засвар, 

угсралт түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

55 
“Гризл” ХХК  

5130166, БЗД 

667/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
 

03.4.2 
 

03.5.2 

0,4-110 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

56 
"Энерготех сервис" ХХК 

2586517 БГД 

022/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.1.2 
 

03.2.4 
 

03.3.3 
 

03.4.3 
 

03.5.3 
 

03.8.2 

5-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, түү ний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,4-110 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 



үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

 
40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажилладаг тоноглолын угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

57 
"Энерго сервис монтаж" 

ХХК 
2656477 ХУД 

013/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.3.3 
 

03.4.3 
 

03.5.3 
 

03.8.2 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
0,7-80.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

 
40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажилладаг тоноглолын угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

58 
"МЭЗ" ХХК 

2565536 БГД 

304/15 
.. сарын ..-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.1.2 
 

03.3.4 
 

03.4.4 
 

03.5.4 
 

03.8.2 

5-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, түү ний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
зуухны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай 
даралтад савны угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

 
80.0 кгх/см2-аас дээш  даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 
ажилладаг тоноглолын угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

  



Эрчим хүчний сайдын 2015 оны … дугаар  
сарын … -ний өдрийн … дугаар тушаалын  

 дөрөвдүгээр хавсралт 
 

Нэр солих, сэргээх, нэмэлт ажиллабар олгох 
аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 

 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 
Гэрчилгээний дугаар, 

хугацаа 
Код Ажилбар 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

1 

"Эрдэнэт ус 
дулаан түгээх 

сүлжээ" ОНӨХК 
2802813 Орхон, 

Баян-Өндөр 

339/13 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2013-02-18-аас 3 жил 

 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтад 
савны угсралт, засвар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Өрнөхтэнгэр" ХХК 

5666481 БЗД 

1038/13 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-10-06-аас 3 жил 

 
 

03.3.2 
 

03.5.2 
 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 
угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 


