
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-р 

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

2015 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05 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 … 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 
"Росмост трейд" ХХК 
4263855 Дархан-Уул, 

Дархан 

1606/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Мөнхийн эрчим од" ХХК 

5819253 СХД 

1607/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Электромагнет сервис" 

ХХК 
5898307 СБД 

1608/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
"Тод шугам" ХХК 

5951208 БЗД 

1609/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
“БДТТ” ХХК 

5133246 ЧГД 

1610/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
“Энержи левел” ХХК 

5985951 СХД 

1611/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
“Хос хийц” ХХК 

5939216 Налайх 

1612/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 
"Поверлайт" ХХК 

5801974 ХУД 

1613/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
“Хүннү Инженеринг” ХХК 

5977932 Налайх  

1614/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
“Эм Эн Пи Си” ХХК 

5565243 БГД  

1615/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
“Талын эрчим хүч” ХХК 

5975506 БЗД 

1616/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

12 
"Оргилох-Эрчим" ХХК 

5530431 ХУД 

1617/15 
08 сарын 31-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 

13 
“Дэлгэрмөрөн 

инженеринг” ХХК  
5850703 БГД 

1618/15 
08 сарын 31-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 



14 
"Алтайн үндэс 

констракшн" ХХК 
5440068 БЗД 

1619/15 
08 сарын 31-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 

15 
"Табохарш" ХХК 
4490398 Налайх 

1620/15 
08 сарын 31-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 

16 
“Жагоб” ХХК 
5201497 БГД 

1621/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.8.1 

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 

 
40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 

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

үйлчилгээ 

17 
"МВС" ХХК 

2637731 БГД 

1622/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.3.2 
 

03.5.3 
 

03.7 

0,7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны 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 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

18 
"Смарт" ХХК 
5981328 БЗД 

1623/15 
08 сарын 31-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 



19 
“Богд Энержи” ХХК 

5398177 ХУД 

1624/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.7 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

20 
"Тепломакс" ХХК 

5482445 БГД 

1625/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.7 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

21 
"Буйлдмастер" ХХК 

5656982 БЗД 

1626/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 

03.7 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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 
 

Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

22 
“Динлуо” ХХК 
5294541 БЗД 

1627/15 
08 сарын 31-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 

23 
"Кайши" ХХК 
5735815 БГД 

1628/15 
08 сарын 31-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 

24 
"Дөргөний нарны 

цахилгаан станц" ХХК 
5929962 БГД 

1629/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.1.2 
 

03.2.3 

5-100 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 

25 
"Эвридэйферм" ХХК 

5681529 БЗД 

1630/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.1.2 
 

03.2.3 

5-100 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 

26 
"ЖЭБ Минерал" ХХК 

5292913 ЧГД 

1631/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.1.2 
 

03.2.3 
 

03.6 

5-100 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 
 

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 
“Каркас зураг” ХХК 

2722496 ЧГД 

ЗТ-84/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.9.3 

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

боловсруулах 

2 
"Оргилох-Эрчим" ХХК 

5530431 ХУД 

ЗТ-85/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.9.3 

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

боловсруулах 

3 
“Инно энержи” ХХК 

5993504 СБД 

ЗТ-86/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 
03.9.4 

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

боловсруулах 

2.Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

4 
"Дөргөний нарны 

цахилгаан станц" ХХК 
5929962 БГД 

ЗТ-87/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.1 
 

03.9.3 

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

 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, 

дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл 
боловсруулах 

5 
"Бриджконстракшн" 

ХХК                                 
2593009 БЗД 

ЗТ-88/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.1 
 

03.9.3 

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

 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, 

дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл 
боловсруулах 

6 
“Бэ Энержи 

консалтинг” ХХК 
5993482 БГД 

ЗТ-89/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.1 
 

03.9.3 

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

 
0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, 

дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл 
боловсруулах 

7 
"Жавконстракшн" 

ХХК 
5084822 ХУД 

ЗТ-90/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 1  жил 

03.9.2 
 

03.9.4 
 

03.9.6 
 

03.9.8 
 

03.9.10 
 

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 
 

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

 
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-өөс дээш кгх/см2 даралтанд 



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 
"Эверестланд" ХХК 

5613639 СХД 

ЗТ-53/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 3  жил 
03.9.3 

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

төсөл боловсруулах 

2 
"Тэсбармат" ХХК 

5826713 СХД 

ЗТ-48/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 3  жил 
03.9.3 

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

төсөл боловсруулах 

2. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

3 
"Ричвелл инженеринг" 

ХХК 5600383 ХУД 

ЗТ-50/15 
08 сарын 31-ний  

өдрөөс 3  жил 

03.9.4 
 

03.9.6 
 

03.9.9 

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 доош 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 
“Баян Их Үйлс” ХХК 
4251202 Дархан-Уул 

Дархан 

1155/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Иххормойт энержи" 

ХХК 
5665205 БГД 

1351/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Бодь-Электроникс" 

ХХК 
2689804 СБД 

1308/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
“Актив Энерги” ХХК 

5695155 СХД 

1160/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"Холбоотрейд" ХХК 

2082144 БЗД 

746/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Хүрэнбаавгай" ХХК 

3858502 Төв, Зуунмод 

1321/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"И энд Си инженеринг" 

ХХК 5432413 БГД 

1320/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 
“Мөнхүүд” ХХК 
2659344 БЗД 

658/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
"Ажбогд энержинг" 

ХХК 
5745268 ХУД 

1315/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
“Эрчимтболор” ХХК 

5098521 БГД 

316/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
"Гранд электрик 

прожект" 
ХХК 5808529 ХУД 

1260/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.6 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 



2. Дулааны чиглэлээр 

12 
"Хөхсудаг" ХХК 
5796687 БГД 

1125/15 
08 сарын 31-

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 

13 
"Аранжинтрейд" ХХК 

5470536 БГД 

1281/15 
08 сарын 31-

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 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

14 
"Манхан-Уст" ХХК 

5349095 ЧГД 

1314/15 
08 сарын 31-

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 

15 
“Эйч энд Эйч 

констракшн” ХХК 
5359376 СХД 

1185/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

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 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 

16 
"Түүхийн цаг" ХХК 

5134579 БЗД 

1298/15 
08 сарын 31-

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 

17 
“Новатек интернэшнл” 

ХХК 2715376 СХД 

1213/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.4.2 
 

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 
 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

18 
“Монхорус-

Интернэшнл” ХХК 
2587807 СБД 

364/15 
08 сарын 31-

ний  
өдрөөс 3  жил 

03.1.3 
 

03.2.5 

100 МВт-аас дээш эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

1. Цахилгааны чиглэлээр 

1 
"МЭЗ" ХХК 

2565536 БГД 

304/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-06-24-аас 3 жил 

03.2.1 
 

03.6 
 

03.7 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"ССТ од" ХХК 
2116723 Увс, 

Улаангом 

1567/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-06-24-аас 1 жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Эм Би Би Си" ХХК 

5067499 ЧГД 

996/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-06-04-аас 3 жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
"Жи И Эс Эл 

инженеринг" ХХК 
5630789 ХУД 

1504/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-04-29-аас 1 жил 

03.6 
Туршилт тохируулгын ажил 

үйлчилгээ 

2. Дулааны чиглэлээр 

5 
“Цацрахцог” ХХК 

5044596 БГД 

237/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-03-09-аас 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 

6 
“Хөх тэгри” ХХК 

5256674 БЗД 

517/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-04-23-аас 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 

7 
"Икс Икс И Эм" ХХК 

3368807 Дорнод, 
Хэрлэн 

564/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-01-14-аас 3 жил 

03.1.2 

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

түүний туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 



3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

8 
"Хоргогрупп"ХХК 

5342597 БЗД 

1602/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-06-24-аас 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/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
"Юувоку"ХХК 
5631076 ЧГД 

1601/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-06-24-аас 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/см2 даралттай дулааны 
шугам хоолой, ЦТП-ны  угсралт, 

засвар, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

4. Нэр солих 

10 
"Зэт Өү Кэй" ХХК                                        

5739128  СБД 

1152/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-04-29-аас 3 жил 

 
"Цагаан өндрийн шанд" ХХК                                        

5739128  СБД 

 


