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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах 

ерөнхий суурь шаардлага

 Монгол Улсад бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий

хуулийн этгээд байх

 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах, нэмэлт ажлын төрөл

авахад тавигдах тусгайлсан шаардлага тус бүрийг хангах



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Алхам №1
 Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд интернет хөтөч

ашиглан license.energy.gov.mn эсвэл 103.17.108.137 хаягаар нэвтрэн

орно. Таб Тайлбар

Нэвтрэх

Нэвтрэх имэйл хаяг, нууц үгээ оруулан

нэвтэрч орно. /Өмнө нь бүртгүүлсэн

хэрэглэгч/

Нууц үг

мартсан

Нууц үг мартсан бол админд нууц үг

сэргээх хүсэлт гаргана.

Бүртгүүлэх

Шинэ хэрэглэгч бүртгүүлэх хэсэгт

байгууллагын регистерийн дугаар,

имэйл хаяг, нууц үгээ оруулан

бүртгүүлнэ.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Системд шинээр бүртгүүлэх тохиолдолд

 Хэрэглэгч та анх удаа цахим системд
бүртгүүлэх гэж байгаа бол “ Бүртгүүлэх”
хэсэг рүү шилжиж дараах үйлдлийг
хийх шаардлагатай. Үүнд:

1. Байгууллагын регистерийн дугаараа
бичих

2. Имэйл хаягаа бичих

3. Програмд нэвтрэхэд хэрэглэх нууц үг
оруулах / таны зохиосон нууц үг байна/

4. Нууц үгээ баталгаажуулж давтан бичнэ

5. Бүртгүүлэх товчыг дарах.

6. Бүртгэл амжилттай хийгдсэн
тохиолдолд нэвтрэх хэсэг рүү шилжинэ



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Зөвлөгөө
Хэрэглэгч байгууллагын миний бүртгэл цэсний “профайл” гэсэн цонх руу шилжиж email

хаяг, нууц үгээ солих боломжтой.

Тайлбар

Байгууллагын имэйл хаяг, нууц үгээ солих гэж байгаа бол формын баруун дээд

буланд байрлах компанийн нэрийг сонгон гарч ирэх сонголтоос Профайл

цэсийг сонгоно.

Таб Нэр Тайлбар

Хувийн 

мэдээлэл

Регистрийн дугаар автоматаар бөглөгдөнө

Имэйл хаяг Имэйл хаягаа  солих боломжтой

Байгууллагын нэр автоматаар бөглөгдөнө

Өмчийн хэлбэр автоматаар бөглөгдөнө

Нууц үг солих Шинэ нууц үг Шинэ нууц үгээ оруулна

Нууц шалгалт Шинэ нууц үгээ давтан оруулна



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Маягт бөглөх заавар №1
 “Тусгай зөвшөөрөл” гэсэн маягтыг сонгоно. Энэ хэсэгт та тусгай

зөвшөөрлийн ажлын төрлөө сонгоно.

 Та тусгай зөвшөөрөл шинээр авах гэж байгаа бол “Шинэ хүсэлт” – г

сонгоно.

 Тусгай зөвшөөрлөө сунгуулах бол “Сунгуулах хүсэлт” – г сонгоно.

 Тусгай зөвшөөрлийнхөө хүчинтэй хугацаанд ажлын төрөл нэмэх

бол “Нэмэлт ажлын хүсэлт” – г сонгоно.

 Та “Сунгуулах болон нэмэлт ажлын хүсэлт” сонгосон тохиолдолд

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг PDF файл болгон хавсарган, тусгай

зөвшөөрлийн хүчинтэй огноог бичнэ. Үүний дараа “өөрчлөлтийг

хадгал” товчыг дарна.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Ажлын төрөл сонгох хэсэг

Нэр Тайлбар

Тусгай зөвшөөрөл 

олгох ажлын 

төрөл

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тусгай зөвшөөрлийн

ажлын төрлүүдээс сонголт хийнэ. Ингэхдээ хэд хэдэн төрлийг сонгож болно.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Ажлын төрөл баталгаажуулах хэсэг

 Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно

 ажлын төрлөө сонгосон бол баталгаажуулна.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт илгээх хэсэг



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ
Хяналтын самбарын тайлбар

Таб Тайлбар

Сонгосон тусгай зөвшөөрөл

Энэ хэсэгт таны сонгосон тусгай зөвшөөрлийн ажлын төрлүүдийг харуулна.

Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийн төрлийг нэмэх, хасах тохиолдолд “тусгай

зөвшөөрөл” гэсэн цэс рүү дахин хандаж, ажлын төрлөө сонгоно.

Шалгуур

Таны сонгосон тусгай зөвшөөрлийн ажлын төрлүүдээс хамааран тусгай зөвшөөрөл

олгоход тавигдах суурь нөхцөл шаардлагыг гарган харуулна.

Мөрийн ард тэмдэгт гарч ирж байгаа нь тухайн суурь нөхцөл шаардлагыг

хангаагүй байна гэсэн утгатай.

Мөрийн ард тэмдэгт гарч ирвэл суурь нөхцөл шаардлагыг хангаж байна гэсэн

утгатай.

Тухайн тэмдэгт дээр дарж холбогдох бүлгийн мэдээлэл оруулах цэсрүү шилжинэ.

Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт 

илгээх товч

Тусгай зөвшөөрлийн шалгуур бүрэн хангагдсан тохиолдолд хяналтын самбарын

доод хэсэгт гэсэн товч идэвхжинэ.

Энэхүү товчыг дарснаар таны тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг тусгай зөвшөөрөл

хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч өргөдлийн материалтай танилцана.

Баримтаар харах товч
Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн материалыг цаасан хэлбэрээр харах үед

ашиглагдана. Хэрэглэгчид A4 форматаар харах бөгөөд хэвлэж болно.

Баруун дээд буланд байгаа байгууллагын нэрийг сонгон гарч ирсэн сонголтоос

Самбар сонголтыг хийвэл Хяналтын самбар формруу шилжин очно.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ Маягт бөглөх заавар №2

 “Тодорхойлолт” гэсэн маягтыг сонгож,  байгууллагын талаарх мэдээллийг оруулна.

Таб Тайлбар

Лого Аж ахуйн нэгжийн лого оруулж болно

Харьяалагдах 

татварын алба

Харьяалагдах татварын албыг сонгоно

Танилцуулга Аж ахуйн нэгжийн талаар товч танилцуулга бичнэ

Улсын бүртгэлийн 

дугаар

Байгууллагын улсын бүртгэлийн дугаарыг заавал оруулна.

Регистерийн дугаар Байгууллагын улсын бүртгэлийн регистрийн дугаарыг оруулна

Гэрчилгээний хуулбар УБЕГ-ын гэрчилгээний хуулбарыг зурган файлаар хавсаргана

Аж ахуйн нэгжийн 

дүрмийн сан

Аж ахуйн нэгжийн дүрмийн санг оруулна

Аж ахуйн нэгжийн 

албан ёсны хаяг

Аж ахуйн нэгжийн албан ёсны хаягийг бичнэ.

Байгуулагдсан он Аж ахуйн нэгжийн байгууллагдсан огноог оруулна

Энэ чиглэлээр үйл 

ажиллагаа эрхэлсэн 

хугацаа

Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацааг бичнэ.

Шуудангийн хайрцаг, 

харилцах утас, факс, E-

mail

Шуудангийн хайрцаг, харилцах утас, факс, имэйлээ бичнэ

Эрхэлдэг ажлын 

үндсэн чиглэл

Эрхэлдэг ажлын үндсэн чиглэлийг бичнэ



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Маягт бөглөх заавар №3

 “Татварын тодорхойлолт” гэсэн маягтыг сонгоно.

 Та татварын QR код бүхий цахим тодорхойлолтыг тусгай

зөвшөөрлийн хүсэлт гаргаж байгаа үеийн байдлаар авч, зурган

файлаар хавсаргана.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Маягт бөглөх заавар  №4

 “Санхүүгийн мэдээлэл” гэсэн маягтыг сонгоно.

 Санхүүгийн мэдээлэлд дараах зүйлсийг хавсаргана. Үүнд:

 Санхүүгийн тухайн жилийн аудитын дүгнэлтийг PDF форматаар

хавсаргана.

 Жич: Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч ААНБ нь шинээр үүсгэн байгуулагдсан

тохиолдолд өмнөх оны санхүүгийн мэдээллээ оруулахдаа дараах

байдлаар оруулна.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Маягт бөглөх заавар  №5

“Удирдлага, ИТА” гэсэн маягтыг сонгож, инженер техникийн ажилтан тус

бүрээр ажил байдлын тодорхойлолтыг бөглөнө.

 Инженер техникийн ажилчдыг цахим системд регистерийн дугаараар

бүртгүүлнэ. Шаардлага нь тухайн байгууллагын үндсэн ажилтан байна.

 Шалгах процесс: Байгууллагын ИТА нарын регистерийн дугаарыг

оруулахад тухайн компанид бүртгэлтэй эсэх, системд бүртгэлтэй эсэх болон

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компанид ажилладаг эсэхийг

автоматаар шалгана.

 Шалгах үйлдэлийн үр дүнд хэрэглэгч таньд дараах хариуг өгнө:

o тухайн компани дээр бүртгэлгүй байна

o Системд бүртгэлтэй байна

o Төрийн өмчит хувьцаат компанид ажилладаг байна

o Нэвтрэх боломжтой гэсэн 4-н төрлийн хариуг өгнө.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ Инженер техникийн ажилтны мэдээлэл оруулах хэсэг

Зөвлөгөө:

 Инженер техникийн ажилтны ажил байдлын

тодорхойлолт, хийж гүйцэтгэсэн ажлын

туршлага гэсэн талбарыг заавал бөглөх

шаардлагатай.

 Хавсралт хэсэгт тухайн ажилтны дипломын

наториатаар баталгаажуулсан хуулбарыг

хавсаргана.

Жич: Инженер техникийн ажилтны мэдээлэлд

нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд

хадгалагдахгүй байвал “хавсралт” хэсэг рүү

шилжиж дутуу оруулсан мэдээллийг бөглөх

шаардлагатай.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ
Маягт бөглөх заавар  №6

“Мэргэжилтэй ажилчин” гэсэн маягтыг сонгоно.

 Регистерийн дугаараар шалгаж бүртгэнэ. Эрчим хүчний салбарын төрийн

өмчит компанид ажилладаг эсэхийг автоматаар шалгана. Шаардлага нь

тухайн байгууллагын үндсэн ажилтан байна.

 Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит хувьцаат компанид ажилладаг бол

бүртгэл хийгдэхгүй.

 Мэргэжилтэй ажилчдын ажил байдлын тодорхойлолтыг заавал бөглөх

шаардлагатай.

 Хавсралт хэсэгт тухайн ажилтны иргэний үнэмлэх болон мэргэжлийн

үнэмлэхний наториатаар баталгаажуулсан хуулбарыг хавсаргана.

Жич: Мэргэжилтэй ажилчинаар бүртгүүлсэн тохиолдолд инженер техникийн

ажилтанаар бүртгүүлэх боломжгүй. Тодруулбал нэг хүнийг нэг албан тушаалд

дээр бүртгэнэ.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ Маягт бөглөх заавар  №7

1) “Хүний нөөц” гэсэн маягтыг сонгоно.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хүний нөөцийн талаарх мэдээллээ

хүснэгтэнд бөглөнө.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ Маягт бөглөх заавар  №8

“Гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ” маягтыг сонгоно.

 Тусгай зөвшөөрлөө сунгуулах гэж байгаа компани тусгай зөвшөөрлийн

хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний жагсаалтыг оруулна. Энэ

нь тухайн компанийн туршлагыг илтгэх гол үзүүлэлт болно.

 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах гэж байгаа компани тусгай зөвшөөрөл

авах чиглэлийн дагуу туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан бол хийж

гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний мэдээллийг оруулах хэрэгтэй. Энэ нь

тухайн компанийн туршлагыг илтгэх гол үзүүлэлт болно.

Жич: Сунгалт хийлгэж байгаа компани нь тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй

хугацаанд ажил үйлчилгээ хийгээгүй тохиолдолд уг хүснэгтэнд ажил

үйлчилгээ хийгээгүй талаар заавал дурдсан байна.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ
Маягт бөглөх заавар  №9

 “Тоног төхөөрөмж” гэсэн маягтыг сонгоно.

 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах

суурь нөхцөл шаардлагын дагуу тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг

оруулна.

 Санамж

 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг хавсаргана.

 Хэрвээ түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээг хавсаргана.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Маягт бөглөх заавар  №10

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйл ажиллагаандаа мөрдөж

байгаа норм, стандартын баримт бичгийн талаар товч

мэдээлэл оруулна.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ
Хүсэлтээ баталгаажуулж илгээх

 Миний бүртгэл цэсний “Самбар” гэсэн цонх руу шилжиж, хяналтын самбар дээрх нөхцөл 
байдалтай танилцана. Хяналтын самбарын шалгуур үзүүлэлтүүд бүгд баталгаажсаны дараа 
хүсэлт илгээх товч идэвхжинэ.

 Хүсэлт илгээх  товчыг дарснаар таны бүртгэл “идэвхтэй төлөв” рүү шилжих болно.

 Идэвхтэй төлөвт шилжсэн материалыг тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн хянаж, 
бүрдэлт дутуу бол “тодорхойлолт” гэсэн маягтанд тэмдэглэл бичнэ.  



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

Холбоо барих
 Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн утас: 62263062

 Имэйл хаяг: tusgaizubshuurul@meei.energy.gov.mn

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


