
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 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 02 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 
"Сэконс" ХХК 
2830868 ХУД 

1442/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

2 
"Гигагрупп" ХХК 

5911524 ХУД 

1443/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3 
"Азсеть" ХХК 
5572304 БГД 

1444/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

4 
"Ньютелеком" ХХК 

2867087 ЧГД 

1445/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

5 
"Гэрэлт-Уулзвар" ХХК 

5931304 ХУД 

1446/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

6 
"Төв хийц од" ХХК 

5665272 БГД 

1447/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

7 
"Оптомастер" ХХК 

5457181 СХД 

1448/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

8 
"Киловатт-Энерги" ХХК 

5930456 ХУД 

1449/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

9 
"Төвийн тулгуур тэнхлэг" 

ХХК 
3864367 Төв, Зуунмод 

1450/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

10 
"Эволва" ХХК 
5701139 БГД 

1451/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

11 
"Алтан-Ялтас" ХХК 

5478421 БЗД 

1452/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.1 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

12 
"Торгот-Электроникс" ХХК 

5854725 СХД 

1453/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 



13 
"Сагсайшугам" ХХК 

3070719 Баян-Өлгий, Өлгий 

1454/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

14 
"Фамилипартнерс" ХХК 

5364612 ХУД 

1455/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

15 
"Доктор генри" ХХК 

5600278 ХУД 

1456/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

16 
"Чадлын ундарга" ХХК 

5857007 БЗД 

1457/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

17 
"Уран-Анар" ХХК 

4257324 Дархан-Уул, 
Дархан 

1458/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

18 
"Глобалтэст" ХХК 

5650534 СБД 

1459/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

19 
"Элитзэг" ХХК 
5560187 СХД 

1460/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

20 
"Ачит эрчим" ХХК 

5915856 БЗД 

1461/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

21 
"Мэрмейд" ХХК 
5098432 ХУД 

1462/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

22 
"Мост-Интернэшнл" ХХК 

2680009 БГД 

1463/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

23 
"Алтанбичигт" ХХК 

5256259 СХД 

1464/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

24 
"Оточ-Эрчим" ХХК 

4015045 Увс Улаангом 

1465/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

25 
"Бум Бум констракшн" ХХК 

5670004 ХУД 

1466/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

26 
"ЭМАЗ" ХХК 

4007778 Увс, Улаангом 

1467/15 
3 сарын 9-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 

27 "Цогт Их Овоо" ХХК 1468/15 03.2.2 0,4-15 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 



5696518 БГД 3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

засвар, угсралт, түүний туршилт, 
тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ 

28 
"Хосборморь" ХХК 

3619656 Ө-Г, Даланзадгад 

1469/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.3 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

29 
"Мастер электро системс" 

ХХК 
5731194 БЗД 

1470/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.3 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

30 
"Сапсис" ХХК 
5893739 БГД 

1471/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.3 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

31 
"Чингисийн отог" ХХК 

5486572 ЧГД 

1472/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.4 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

32 
"Гоулдмэн инженеринг" ХХК 

5897165 СБД 

1473/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.4 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

2.Дулааны чиглэлээр 

33 
"Урандриллинг" ХХК 

5177499 БГД 

1474/15 
3 сарын 9-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 

34 
"Илчитхалиун" ХХК 

5472954 ХУД 

1475/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.5.4 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

35 
"Эс Эс Эм Ти" ХХК 

5889952 СХД 

1476/15 
3 сарын 9-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 

36 
"МЗА" ХХК 

2740958 Дорнод Хэрлэн 

1477/15 
3 сарын 9-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 

37 
"Жавхлантбогд" ХХК 

2107635 БЗД 

1478/15 
3 сарын 9-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 

38 
"Цогт амар баясгалан 

констракшн" ХХК 
5799546 БЗД 

1479/15 
3 сарын 9-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 

39 
"НАСАКА" ХХК 
5217911 БЗД 

1480/15 
3 сарын 9-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 
"Фэстповер" ХХК 

5171342 БГД 

1481/15 
3 сарын 9-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 

41 
"Тэргэннүүр" ХХК 

5706564 БГД 
1482/15 

3 сарын 9-ний  
03.2.2 

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



өдрөөс 1  жил 03.5.1 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 
"Виллвест" ХХК 

5851688 БЗД 

1483/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

43 
"Энержистандарт" ХХК 

2713268 БЗД 

1484/15 
3 сарын 9-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/см2даралттай дулааны 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

44 
"Амин хөдөлгөгч хүч" ХХК 

4270525 Дархан-Уул, 
Дархан 

1485/15 
3 сарын 9-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 

45 
"Инвестмент девелопмент 

корпорэйшн" ХХК 
5524466 ХУД 

1486/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  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/см2даралттай дулааны 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 



46 
"Марзнуга" ХХК 

5692849 ХУД 

1487/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.2.3 
 

03.5.2 
 

03.6 
 

03.7 

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 
 

Туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

47 
“Алтан-Угсаа” ХХК 

5244382 БГД  

1488/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 
03.2.4 

 
03.3.3 

0.1 - 5 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 

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

тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

 

  



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

хоёр дугаар  хавсралт 

 
Эрчим хүчний байгууламжийн ТЭЗҮ, зургийн тусгай зөвшөөрөл 

 шинээр олгох аж ахуйн нэгж, байгууллагууд  
 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 
Гэрчилгээний дугаар, 

хугацаа 
Код Ажилбар 

1. Цахилгааны чиглэлээр 

1 
"Тоталпрогресс" ХХК 

5923379 ХУД 

ЗТ-64/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

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

төсөл боловсруулах 

2 
"Хайтал мегаватт" 

ХХК 
5865735 БЗД 

ЗТ-65/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

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

төсөл боловсруулах 

3 
"Зөвлайн проект" ХХК 

5719208 БГД 

ЗТ-66/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

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

төсөл боловсруулах 

4 
"ГАСБА" ХХК 

4262115 Д-У, Дархан 

ЗТ-67/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

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

төсөл боловсруулах 

5 
"Ялгуунбаян" ХХК 

5194717 БЗД 

ЗТ-68/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.9.4 
110 кВ-оос дээш цахилгаан 

дамжуулах шугам, дэд станцын 
ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

 

 
Эрчим хүчний байгууламжийн  ТЭЗҮ, зургийн тусгай зөвшөөрөл 

 сунгуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагууд  
 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 
Гэрчилгээний 

дугаар, хугацаа 
Код Ажилбар 

1. Цахилгааны чиглэлээр 

1 

"Эрдэнэтбулганы 
цахилгаан түгээх 

сүлжээ" ТӨХК 
2688417 Ор БӨ 

ЗТ-25/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

төсөл боловсруулах 

2 
"Халхсүмбэр" ХХК  

5823099 БГД 

ЗТ-34/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

төсөл боловсруулах 

3 

"Улаанбаатар 
цахилгаан 

түгээх сүлжээ" ТӨХК  
2646161 ХУД 

ЗТ-69/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

төсөл боловсруулах 

4 
"Цэцэгцолмон" ХХК  

5258901 СХД 

ЗТ-009/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

төсөл боловсруулах 

5 
"Бодь-Эрчим" ХХК 

5520576 БГД 

ЗТ-26/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.9.4 
110 кВ-оос дээш цахилгаан 

дамжуулах шугам, дэд станцын 
ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

2. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

6 

"Мон-Энержи 
консалт" ХХК 
2790017 ЧГД 

ЗТ-29/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.9.2 
 

03.9.4 
 

100 МВт-аас дээш эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 



03.9.6 
 

03.9.8 
 

03.9.10 
 

03.9.12 

110 кВ-оос дээш цахилгаан 

дамжуулах шугам, дэд станцын 

ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 

0.7-40.0-өөс дээш кгх/см2 даралттай 

зуухны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 

0.7-40.0-өөс дээш кгх/см2 даралттай 

даралтат савны ТЭЗҮ, зураг төсөл 

боловсруулах 

0.7-40.0-өөс дээш кгх/см2 даралттай 

шугам хоолой, ЦТП- ны ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах 

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

төсөл боловсруулах 

 
  



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

гурав дугаар  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 
“Хос алтан хэлхээ” ХХК 
3374157 Дорнод Хэрлэн 

1148/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Каунселлор"ХХК 

5533007 ЧГД 

924/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
“Уртын уул” ХХК 

3308944 Дорноговь 
Сайншанд 

581/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
"Цантын хаяа" Хоршоо 

2316013 Дундговь 
Дэрэн 

1107/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"БТЛБ" ХХК 

5225191 СХД 

1108/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Тодхолбоо" ХХК 
4393562 Ор БӨ 

1114/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"Азурайз" ХХК 
5461103 ЧГД 

705/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 
"Поверлинк" ХХК 

5247187 СБД 

439/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 

"Алтанзавьяа ундарага" 
ХХК 

2605465 Баянхонгор, 
БХ 

1118/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
"Лэдсити" ХХК 
5476046 СБД 

1075/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
"Макс-Эрчим" ХХК 

5702305 ХУД 

1107/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 



12 
"Далайтрейд" ХХК 

2065282 БЗД 

1109/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

13 
"Бурхууд" ХХК 
2737892 Ор БӨ 

1119/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

14 
“Арвилах” ХХК 

4367243 Ор Б-Ө 

552/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

15 
"Эс Эн эрчим" ХХК 

2786265 СХД 

1074/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

16 
"Эл Пи Эй" ХХК 

5663938 БГД 

1076/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

17 
"Жэй Вай Эн И Си Эс 

монголиа" ХХК 
5771463 БГД 

1120/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

18 
“Чандмань хонгор 

групп” 
ХХК 5478022 БГД 

1184/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

19 
“Өү Эм Кэй Ви Эй” ХХК 

5262704 БГД 

608/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

20 
"Вистагрупп" ХХК 

3857441 Төв, Зуунмод 

1441/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

21 
“СМЦБ” ХХК 
5124034 БГД 

205/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

22 
“МОНИНКО” ХХК 

5145791 ЧГ 

1054/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.1.1 
 

03.2.3 

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 

23 
“Цацрахцог” ХХК 

5044596 БГД 

237/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

24 
“Бажамандал” ХХК 

5180309 СХД 

997/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

25 
“Сатилайтповер” ХХК 

5153921 БЗД 

418/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 



26 
“Дархан-Энерго” ХХК 
2742802 Дархан-Уул 

Дархан 

071/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
 

03.6 
 

03.7 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

27 
“Сүлжээ” ХХК 
2074729 СХД 

848/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

28 
"Сүлжээний урсгал" ХХК 

5319765 ЧГД 

716/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

29 
"Флинтмагнит" ХХК 

5398177 БЗД 

1110/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
0,4-110 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

30 
“Вест-Энержи” ХХК 

2881888 СБД 

566/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.5 
220 кВ-оос дээш ЦДШ, дэд станцын 

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

2.Дулааны чиглэлээр 

31 
“Үертийн-Ам” ХХК 

4267281 Дархан-Уул 

1124/15 
3 сарын 9-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 

32 
"Энх-Ариун чулуу" ХХК 

5095298 ЧГД 

1122/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

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 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 

33 
“ТТЕЗ” ХХК  

5258596 БЗД 

555/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

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 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 

3.Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

34 
“Калдера Тубо” ХХК 

5817021 БГД 

1203/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

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 дулааны 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

35 
"Тасхайрхан" ХХК 

2599031 ХУД 

030/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

 
03.2.1 

 
03.3.3 

 
03.4.3 

 
03.5.4 

 
03.8.2 

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 

 
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 

36 
“ДЭТ" ХХК  

2799782 Өмнөговь, 
Даланзадгад 

192/15 
3 сарын 9-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 

37 
"Эм Эм Эс инженеринг" 

ХХК 5674425 БЗД 

1108/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

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 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, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 



38 
“Буяннэмэх интер” ХХК 

5494427 БЗД 

1215/15 
3 сарын 9-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 

39 
“Хөлөг-од" ХХК  
2664321 ЧГД 

1290/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

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 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 
“Ажнайцэгц" ХХК 

3183777 ЧГД 

575/15 
3 сарын 9-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 

41 
“Соёндрийм" ХХК 

5121787 ЧГД 

207/15 
3 сарын 9-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 засвар, угсралт 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

42 
"Сэврэйхайрхан групп" 

ХХК 
 5287804 СБД 

466/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.1.2 
 

03.2.4 
 

03.3.2 
 

03.5.2 
 

03.6 
 

03.7 

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

 
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 шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар, угсралт 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

 
Туршилт тохируулгын ажил 

 



Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

43 
“ЗМЗ” ХХК 

 2094037 ЧГД 

172/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
 

03.5.3 
 

03.6 
 

03.7 

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

 
Туршилт тохируулгын ажил 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

44 
“Цагаанхорол" ХХК 

5018854 БЗД 

250/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.5 
 

03.5.2 

220 кВ-оос дээш ЦДШ, дэд станцын 
засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам 
хоолой ЦТП-ны засвар,угсралт 

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

 

  



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

 дөрөв дүгээр 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 
"Цогцшийдэл" ХХК 

5148855 БГД 

469/13 
гэрчилгээний 

хугацаанд 
хүчинтэй 

 
2013-04-09-аас  

3 жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"У энд У электрика” 

ХХК 
 5625122 ХУД 

871/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд 
хүчинтэй 

 
2014-04-23-аас  

3 жил 

03.6 
Туршилт тохируулгын ажил 

үйлчилгээ 

3 
"Хөх тавилан" ХХК 

4386981 Орхон,  
Баян-Өндөр 

786/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд 
хүчинтэй 

 
2014-02-26-аас  

3 жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2. Нэр сольсон 

4 

"МЗД" ХХК 

2812851 СХД 

"Метро сервис" ХХК 

Нэр сольсон 

688/13 
2013-02-18-аас  

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 

3. Сэргээсэн 

5 
"Доргэ-Энерги" ХХК 
3312135 Дорноговь, 

Сайншанд 

972/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Эрчим-Автоматик" 

ХХК 
2808102 БГД 

815/15 
3 сарын 9-ний  
өдрөөс 1  жил 

03.3.1 
 

03.4.2 
 

03.5.2 

0,7-16.0 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 

4. Нөхөн олгосон 

7 
"Өндөрватт" ХХК 

4012984 Увс, Улаангом 

1389/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд 
хүчинтэй 

 
2014-10-06-аас  

1 жил 

03.2.2 
 

03.5.2 

0,4-15 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 

5. Дулааны чиглэлээр 

8 
"Восток Энерго 
Монтаж" ХХК 
2726122 СХД 

103/13 
гэрчилгээний 

хугацаанд 
хүчинтэй 

 
2013-08-14-аас  

3 жил 

03.8.2 

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

засвар түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
“Есөнталст 

констракшн” ХХК 
2634996 ЧГД 

406/13 
гэрчилгээний 

хугацаанд 
хүчинтэй 

 
2013-02-18-аас 

 3 жил 
 

 
 
 
 

03.2.3 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

 


