
ТӨСӨЛ 

МОНГОЛ УЛСЫН  

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН  

ТУШААЛ

 

2015 оны 11 сарын 20 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-р 

зүйлийн 7.1, 15.8.2, 15.8.5, тусгай зөвшөөрөл олгоход урьдчилсан дүгнэлт гаргах комиссын 

2015 оны 11 дугаар сарын 20-ний өдрийн 06 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 нэг 

жилийн хугацаатай 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 компаниудад нэг 

жилийн хугацаатай 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 гурван жилээр 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 дөрөвдүгээр хавсралтад заагдсан нэр бүхий компаниудад 

нэмэлт ажлын төрөл 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 11 дугаар  
сарын 20 -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 
"Хосноёд" ХХК 

5264995 БГД 

1633/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 

"Ухаалаг эрчим хүч" 

ХХК 

5173531 ХУД 

1634/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Их ивээл мандал" ХХК 

5704979 ХУД 

1635/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
"Бидмон тех" ХХК 

6019307 ХУД 

1636/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"Стартурс" ХХК 

5344808 БЗД 

1637/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Галт эрчим" ХХК 

6007937 СХД 

1638/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"Инсэпшнхолдинг" ХХК 

5760828 СХД 

1639/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 

"Эрчимсансар" ХХК 

4613082 Говьсүмбэр, 

Сүмбэр 

1640/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
"Манлай эрчим" ХХК 

6007139 БЗД 

1641/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
"Орнайтес" ХХК 

5116759 СХД 

1642/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
"Ивис" ХХК 

5258081 СБД 

1643/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

12 

"Өгөөмөрбаян булаг" 

ХХК 

2038846 ХУД 

1644/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

13 

"Өндөржинст" ХХК 

3491617 Завхан, 

Улиастай 

1645/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

14 
"Ти эйч эл ай" ХХК 

5867045 ЧГД 

1646/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.6 
 

03.7 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 



 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

15 
"Сүх хуучид" ХХК 

6000339 ХУД 

1647/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

16 

"Тамир эх такстинг" 

ХХК 

5791979 БЗД 

1648/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

2. Дулааны чиглэлээр 

17 

"Хийцийн чанарын 

түншлэл" ХХК 

5816149 ХУД 

1649/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.3.1 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

18 

"Хүннүмонгол 

констракшн" ХХК 

5869617 ХУД 

1650/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.6 

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 

 
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

19 
"Хасу инженеринг" ХХК 

5741939 БЗД 

1651/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.5.2 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

20 
"Эрингүрэн" ХХК 

4375599 Орхон, Ба-Өн 

1652/15 
11 сарын 20-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 

21 
"Үлэмжтэлэхү" ХХК 

5519306 БГД 

1653/15 
11 сарын 20-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 

22 
"Ончтэнхлэг" ХХК 

5504643 ЧГД 

1654/15 
11 сарын 20-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 

23 

"Өмнө дорно" ХХК 

3627047 Өм-го, 

Даланзадгад 

1655/15 
11 сарын 20-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 

24 

"Юнайтеднью кастл" 

ХХК 

5802024 БГД 

1656/15 
11 сарын 20-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 

25 

“Тод бат андууд" ХХК 

3622746 Өм-го, 

Даланзадгад 

1657/15 
11 сарын 20-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 

26 
"Тайжбүргэд" ХХК 

4387945 Орхон, Ба-Өн 

1658/15 
11 сарын 20-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 

27 
"Нарансивил" ХХК 

5785049 СБД 

1659/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.2.2 
 

03.5.1 

0.1-5 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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 

28 

"Нутгийн зам групп" 

ХХК 

2668599 БЗД 

1660/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

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 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 



29 
"Туруунбүтээмж" ХХК 

5542626 БГД 

1661/15 
11 сарын 20-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 

30 

"Баруунсуу гүн" ХХК 

3621332 Өм-го, 

Даланзадгад 

1662/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.6 

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 

 
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

31 
"Шахайт-Ундарга" ХХК 

5310814 БЗД 

1663/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.2.2 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.6 

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 

 
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

  



Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 11 дугаар  
сарын 20 -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 
"Есүндөл энерги" ХХК 

5842689 СХД 

ЗТ-91/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.9.3 

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

боловсруулах 

2 
"ЦДҮС" ТӨХК 
2685221 ХУД 

ЗТ-92/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.9.4 

110 кВ-оос дээш цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 

2.Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

3 
"Эрчим-Инженеринг" 

ХХК 
2571676 БГД 

ЗТ-93/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.2 
 

03.9.4 
 

03.9.12 

100 МВт-аас дээш эрчим хүчний эх 
үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

110 кВ-оос дээш цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах  
 

40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттанд 
ажилладаг тоноглолын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

4 
"Теплопамп" ХХК 

5580129 СХД 

ЗТ-94/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.1 
 

03.9.4 
 

03.9.6 
 

03.9.7 
 

03.9.9 
 

03.9.12 

0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэрийн 
ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

 
110 кВ-оос дээш цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

0.7-40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 
зуухны ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

 
0.7-40.0 кгх/см2 -аас доош даралттай 
даралтат савны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

0.7-40.0 кгх/см2 -аас доош даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттанд 
ажилладаг тоноглолын ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

5 
“Альянстех” ХХК 

2664453 СБД 

ЗТ-95/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.1 
 

03.9.4 
 

03.9.6 
 

03.9.8 
 

03.9.10 

0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэрийн 
ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

 
110 кВ-оос дээш цахилгаан дамжуулах 
шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

0.7-40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 
зуухны ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 



 
03.9.12 

 
0.7-40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 
даралтат савны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

0.7-40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттанд 
ажилладаг тоноглолын ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 

6 
“Агро алтай импекс” 

ХХК 
5083494 СБД 

ЗТ-96/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.5 
 

03.9.7 
 

03.9.9 
 

03.9.11 
 

 
0.7-40.0 кгх/см2 -аас доош даралттай 

зуухны ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 
 

0.7-40.0 кгх/см2 -аас доош даралттай 
даралтат савны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

0.7-40.0 кгх/см2 -аас доош даралттай 
шугам хоолой, ЦТП-ны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

40.0 кгх/см2 -аас доош даралттанд 
ажилладаг тоноглолын 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 
"Улаанбаатарсити" 

2620286 ЧГД 

ЗТ-59/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 3  жил 
03.9.3 

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

төсөл боловсруулах 

2 
“Гэрэлтөсөл” ХХК 

2843021 БЗД 

ЗТ-016/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 3  жил 
03.9.4 

110 кВ-оос дээш цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд станцын 
ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

2. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

3 
"Ончтэнхлэг" ХХК 

5504643 ЧГД 

ЗТ-47/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 3  жил 

03.9.2 
 

03.9.3 

100 МВт-аас дээш эрчим хүчний эх 
үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

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

төсөл боловсруулах 

4 
“Эрчимтөсөл” ХХК 

2614944 СБД 

ЗТ-004/15 
11 сарын 20-ний  

өдрөөс 3  жил 

03.9.2 
 

03.9.4 
 

03.9.6 
 

03.9.10 

100 МВт-аас дээш эрчим хүчний эх 
үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 
 

110 кВ-оос дээш цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд станцын 
ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах  

 
0.7-40.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай 



зуухны ТЭЗҮ, зураг төсөл 
боловсруулах 

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

төсөл боловсруулах 

 
  



Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 11 дугаар  
сарын 20 -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 

"Адуунчулуутын 

залаат" ХХК 

4553624 Багануур 

1403/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 

"Улаанбаатар дулааны 

сүлжээ" ТӨХК 

2688476 БГД 

1243/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.1 
 

03.6 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

3 
"Бошголсон" ХХК 

4379829 Орхон, Ба-Өн 

661/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
“Ди Юу Би Би” ХХК 

5081483 СБД 

1165/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"Эко энерги сервис" 

ХХК 
5701066 БЗД 

1365/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Булаат" ХХК 

5722594 БГД 

1359/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"Годлайнисс" ХХК  

5764394 ХУД 

1312/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 

"Саммитбест фрейнд" 

ХХК  

5434548 БГД 

1315/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 

"Грийн электрик 

инженеринг" ХХК 

5846897 БГД 

1371/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
“Төгс гэрэлтүүлэг” ХХК 

5251338 БЗД 

597/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
“Эм Эс Пи Эм” ХХК 

5417945 ЧД 

1354/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 



12 
"Дэд-Өртөө" ХХК 

2568756 СХД 

007/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.4 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

13 
"Биндэгноров" ХХК 

5061431 СХД 

094/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.4 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

14 
“ЭДС” ХХК 

2638355 БГД 

046/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.4 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

15 
"Одкон-Эрчим" ХХК 

2580179 ЧГД 

649/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 
03.2.5 

220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд 
станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

16 
"ЭСБА" ХХК 

2667908 Ор, Ба-Өн 

1279/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.5 
 

03.6 

220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд 
станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

2. Дулааны чиглэлээр 

17 
"Тэргэлмөнх" ХХК 

5472474 БГД 

1127/15 
11 сарын 20-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 

18 

"Рухбаян трейд" ХХК 

3070085 Баян-Өлгий, 

Өлгий 

1282/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 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 

19 
“ӨЭЭЭ” ХХК  

2693003 СХД 

076/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.3.3 
 

03.4.3 
 

03.5.3 

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 

20 
“Их бага хонгор” ХХК 

2702355 БГД 

021/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.3.3 
 

03.4.4 
 

03.5.4 
 

03.8.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

80.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай даралтат 

савны засвар, угсралт, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

 

80.0 кгх/см2 -аас дээш даралттай дулааны 

шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ 



 

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

түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

21 
"Отгонкапитал" ХХК 

5778115 БГД 

1381/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.1.1 
 

03.2.1 

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

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

22 
“Дорнын илч” ХХК 

2738937 СБД 

018/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.1.1 
 

03.3.1 
 

03.5.1 

0,1-5 МВт-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 

23 

"Хуашин жиенан 

инженеринг" ХХК 

5756278 СБД 

1331/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.1 
 

03.3.2 
 

03.5.2 

0,4-10 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 дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

24 

"Дархан БТ 

инженеринг" ХХК 

 5715326 СБД 

1393/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.2 
 

03.5.1 
 

03.6 
 

03.7 
 

03.8.1 

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 

 
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

 

Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

 

40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 

ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ  

25 
"Мөнхтулга уянга" ХХК 

5789575 СХД 

1241/15 
11 сарын 20-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 

26 

“Хөх бүрдний эх” ХХК 

2605694 Баянхонгор, 

БХ хот 

1211/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.3 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.7 

0,4-35 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 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

27 
"Архөвчийн эрчим" ХХК 

5490553 БЗД 

1115/15 
11 сарын 20-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 

28 
"Өсөх-Урам" ХХК 

4248961 Дархан-Уул 

1392/15 
11 сарын 20-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 

29 

"Мөнхийн үргэлжлэл" 

ХХК  

5039223 ЧГД 

1034/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

дууссан 

03.2.3 
 

03.3.2 
 

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 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

30 
"Налжирлха" ХХК 
3739066 Сэлэнгэ, 

Сүхбаатар 

1402/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.3 
 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

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 
 

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

31 
"Гранд повер" ХХК 

2655292 СБД 

383/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.1.1 
 

03.2.3 
 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

03.5.2 
 

03.8.1 

0,1-5 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 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 

ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

32 

"Талст инженеринг" 

ХХК 

5074606 БЗД 

1300/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.3 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

33 

“Дулааны хоёрдугаар 

цахилгаан станц” ТӨХК 

2664623 БГД 

1632/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.3 
 

03.3.3 
 

03.4.2 
 

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 
 

0,7-40.0 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 

34 
“Анусервис” ХХК 

2661748 СБД 

277/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.1.2 
 

03.2.3 
 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

03.5.2 

0.1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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, 



 
03.8.1 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 
40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 

ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

35 
"Амарповер" ХХК 

5559499 БЗД 

721/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.4 
 

03.6 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

36 
"Есүндөл энерги" ХХК 

5842689 СХД 

1316/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.4 
 

03.5.2 
 

03.6 

0,4-110 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 

 
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 

37 
"Эрчим" ХХК 

2018101 ХУД 

005/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.4 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

38 
"Номин-Эрчим" ХХК 

5890934 БГД 

1395/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.2.4 
 

03.3.2 
 

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 зуухны засвар, 
угсралт, түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны 
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 

39 

"Өндөрбуянт холдинг" 

ХХК 

2047764 СХД 

038/12 
11 сарын 20-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 даралтат савны 



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 

40 
"Одконхолдинг" ХХК 

2020289 СБД 

040/15 
11 сарын 20-ний 

өдрөөс 3 жил 

03.1.2 
 

03.2.4 
 

03.3.4 
 

03.4.4 
 

03.5.3 
 

03.7 
 

03.8.2 

0.1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
40.0 кгх/см2-аас дээш даралтанд 

ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
  



Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 11 дугаар  
сарын 20 -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 

1. Цахилгааны чиглэлээр 

1 
“Талын эрчим хүч” 

ХХК 
5975506 БЗД 

1616/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-08-31-ээс 1 жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"ББЗБ" ХХК 

5550548 БГД 

1095/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-10-06-аас 3 жил 

03.2.5 

220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд 
станцын засвар, угсралт, түүний 

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3 
"Электромон сеть” 

ХХК 
2856387 БГД 

069/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-04-29-аас 3 жил 

03.2.5 

220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд 
станцын засвар, угсралт, түүний 

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

4 
"Эм Жи Эл энержи" 

ХХК 
5320534 БГД 

495/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-06-04-аас 3 жил 

03.2.5 

220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд 
станцын засвар, угсралт, түүний 

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

5 
“Монхорус-

Интернэшнл” ХХК 
2587807 СБД 

364/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-08-31-ээс 3 жил 

03.1.1 

0.1-5 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

4. Нэр солих 

6 
“Офиссервис” ХХК 

2792508 СБД 

213/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-06-24-аас 3 жил 

03.2.3 

“Офис констракшн” ХХК 
2792508 СБД  

 
болгож өөрчлөв 

 


