
ТӨСӨЛ 

МОНГОЛ УЛСЫН  

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН  

ТУШААЛ

 

2016 оны 02 сарын 08 өдөр                         Дугаар 16                                         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 

2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01 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 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 2016 оны 02 дугаар  
сарын 08 -ний өдрийн 16 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 
"Баянбридж" ХХК 

5605695 СХД 

1664/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"МАЦАТУ" ХХК                                                   
5500419 БГД 

1665/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Цэлмүүн-Импекс" ХХК                      

5508649 ХУД 

1666/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 
"Цахиртолгойн орд" 

ХХК                                  
5772362 ХУД 

1667/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"Хувьсал тауэр" ХХК 

5994292 БГД 

1668/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Ирмүүн-Аргамаг" ХХК 

2086832 Ховд, 
Жаргалант 

1669/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"Оргилцамхаг 

констракшн" ХХК                                 
5775027 БЗД 

1670/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 
"Девсофт" ХХК                                 

3553523 Өв Арвайхээр 

1671/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
"Отгонзам" ХХК                                   

5645271 ХУД 

1672/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
"Алдарын цамхаг" ХХК                                   

5483972 БЗД 

1673/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
"Лийдлинк" ХХК 

5075882 СХД 

1674/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

12 

"Агуут ажнай" ХХК 

4402189 Орхон, Баян-

Өндөр 

1675/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

13 
"Алагийн гэгээ" ХХК                                                  

4268202 Да-У Да 

1676/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

14 
"Энержи сет" ХХК 

5962102 ЧГД 

1677/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 



15 
"Экоповер прожект" 

ХХК 
5602378 ХУД 

1678/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

16 
"ХОДУТЭ" ХХК 

5481864 Налайх  

1679/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

17 
"Юнайтед энержи 

систем" ХХК 
5540232 БГД 

1680/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

18 
"Нетэкс" ХХК 
5841178 БЗД 

1681/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

19 
"Оллгрийн гэйт" ХХК 

5513847 ХУД 

1682/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

20 

“Үнэн-Үйлс хүч” ХХК 

3622169 Өмнөговь, 

Даланзадгад 

1683/16 
02 сарын 08-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 

21 

"Айникс-Инженеринг" 

ХХК                                           

5731291 СХД 

1684/16 
02 сарын 08-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 

22 

"Хосдулаан шугам" 
ХХК 

5719607 ХУД 

1685/16 
02 сарын 08-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 

23 
"Термо лайн"ХХК                                           

6029604 СХД 

1686/16 
02 сарын 08-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 

24 
"Түмэнхарш" ХХК 

5036925 СХД 

1687/16 
02 сарын 08-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 

25 
"Тодпрогресс" ХХК 

5669901 БГД 

1688/16 
02 сарын 08-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 

26 
"СИЗУ" ХХК 

5306647 БЗД 

1689/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 

03.1.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

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

27 
"Ололт оч инвест" ХХК 

5430186 ЧГД 

1690/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.2 

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 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

28 
“Амгалан Дулааны 

Станц” ХХК 
6021646 БЗД 

1691/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.2 

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 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

29 

"Дорнынсоёлз уул" 

ХХК                                 

5180716 БГД 

1692/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 

03.2.1 
 

03.4.1 

0,4-10 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 

30 

"Дархан роял энержи" 

ХХК 

4273397 Да-У Да 

1693/16 
02 сарын 08-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 



31 
"Нэг шугам" ХХК 

6012884 СХД 

1694/16 
02 сарын 08-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 

32 

"Хуяг-Эрчим" ХХК 
3624005 Өмнөговь 

Даланзадгад 

1695/16 
02 сарын 08-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 

33 
"Ихнаяд хөгжил" ХХК 

5442311 БГД 

1696/16 
02 сарын 08-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 

34 

"Юнайтед повер 

систем" ХХК 

5978076 СХД 

1697/16 
02 сарын 08-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 

35 
"ЕМО констракшн" ХХК 

6031382 БГД 

1698/16 
02 сарын 08-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 



36 
"Цацрах илч" ХХК 

6019129 ХУД 

1699/16 
02 сарын 08-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/см2 даралттай дулааны шугам 
хоолой, ЦТП-ны  угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

  



Эрчим хүчний сайдын 2016 оны 02 дугаар  
сарын 08 -ний өдрийн 16 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 
“Нэмэххасах” ХХК  
2741482 Хө Мөрөн 

ЗТ-97/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 
03.9.3 

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

2 
"Монгол-Эрдэм" 

ХХК 
2622572 БГД 

ЗТ-98/16 
02 сарын 08-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 
“Дээдтив” ХХК  
2880792 БГД 

ЗТ-99/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 

03.9.1 
 

03.9.3 
 

03.9.5 
 

03.9.9 

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  
 

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

 
0.7-40.0 кгх/см2 -аас доош даралттай шугам 

хоолой, ЦТП-ны ТЭЗҮ, зураг төсөл 
боловсруулах 

4 
"М Си Эс 

интернэйшнл" ХХК 
2090007 ХУД 

ЗТ-100/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 

03.9.2 
 

03.9.4 

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  

5 

“Дархан Сэлэнгийн 
цахилгаан түгээх 

сүлжээ” ХХК 
2688565 Д-У, Да 

ЗТ-101/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 1  жил 

03.9.2 
 

03.9.4 

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  

 
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 
“Эм Пи Ди” ХХК 

5811929 ХУД 

3T-32/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.9.3 

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

2 
"Гайхамшигт-Эрин" 

5613892 БЗД 

ЗТ-54/16 
02 сарын 08-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 
"Гурванбумба" ХХК 

5743087 БЗД 

ЗТ-56/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  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 

 



Эрчим хүчний сайдын 2016 оны 02 дугаар  
сарын 08 -ний өдрийн 16 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 
"Итгэлдалай" ХХК 

5691753 СХД 

1343/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Доргэ-Энерги" ХХК 
3312135 Дорноговь, 

Сайншанд 

972/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

3 
"Төв хийц од" ХХК 

5665272 БГД 

1447/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

4 

"Кэй Эс Зэт Жэй Ви" 
ХХК 

5627036 БЗД 

1496/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

5 
"Лайтспийд" ХХК 

5166403 БЗД 

916/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

6 
"Гурванбумба" ХХК 

5743087 БЗД 

1346/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

7 
"Нэлчин" ХХК 
5544912 БГД 

703/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

8 
"Сагсайшугам" ХХК 
3070719 Б-Ө, Өлгий 

1454/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
"Цацраххангай" ХХК 

5917735 БЗД 

1422/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.2 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

10 
“Мөнх од чулуу” ХХК 

5600154 СБД 

850/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

11 
"Ирвэстшүтээн" ХХК 

5833795 БЗД 

1420/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

12 
"Гарьдсистемс" ХХК 

3125157  
Баянхонгор, БХ хот 

1427/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

13 
“Хайрханнаран трейд” 

ХХК 2655519 БЗД 

305/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

14 
"Нэмэххасах" ХХК 
2741482 Хө Мөрөн 

008/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

15 
“Селена” ХХК  

2548097 БГД 
088/16 

02 сарын 08-ний 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 



өдрөөс 3  жил 

16 
"СММС” ХХК 
2601192 БЗД 

073/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

17 
"Хустайншил" ХХК 

3856291 Төв Зуунмод 

137/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

18 
“ИСЭТ” ХХК 

4068637  
Ховд, Жаргалант 

609/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

19 
“Эс Эй Эн Ди И” ХХК 

5174465 БЗД 

371/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.3 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

20 

"Мост- Интернэшнл" 
ХХК 

2680009 БГД 

1463/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.4 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

21 
"Гүүдвилл-Энержи" 

ХХК 
5863902 СБД 

1409/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.4 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 

22 
“О ба Э” ХХК 
2595362 СБД 

129/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.5 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

23 
"Багануур-Энерги" ХХК 

2009226 Багануур 

185/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.5 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

24 
"Эрчимбулнай" ХХК 

2878542 БЗД 

025/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.5 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

25 
"ББЗБ" ХХК 

5550548 БГД 

1095/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.2.5 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2. Дулааны чиглэлээр 

26 
"Гегатаун" ХХК 
5844525 СХД 

1430/16 
02 сарын 08-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 

27 
"Долоонбар" ХХК 

2106051 
Булган, Булган хот 

1433/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.1.1 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 
 
 

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

28 
“Отгоннар” ХХК 
4256018 Д-У, Да 

723/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 



03.5.2 
 
 

0,7-16.0 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 

29 
"Дархангео маш" ХХК 
2050641 Д-У, Дархан 

1429/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 
03.4.2 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

30 
"Эрчиммаш" ХХК 

2045788 ХУД 

059/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.4.4 
 

03.5.4 
 

03.8.2 

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 угсралт, засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

31 

“Дулааны гуравдугаар 

цахилгаан станц” ТӨХК 

2546191 ХУД 

051/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.3.4 
 

03.4.4 
 

03.5.4 
 

03.8.2 

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 

 
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 угсралт, засвар, 
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

32 
“Горим-Илч" ХХК 

4377176 Орхон, Ба-Өн 

1335/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.5.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

33 
"Санчирхан" ХХК 

5774144 БГД 

1386/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.5.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

34 
"Сүхжин" ХХК 

2740591 Дорнод, 
1439/16 

02 сарын 08-ний 
03.2.1 

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

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 



Хэрлэн өдрөөс 3  жил 03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

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 

35 
“Сайн констракшн” ХХК 

2766965 СХД 

1209/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.1 
 

03.3.1 
 

03.5.2 

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 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

36 

"Хөх-Үзүүр" ХХК 

2002973 Архангай, 

Эрдэнэбулган 

1334/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  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 

37 
"Ээлт-Өлгий" ХХК 

4384911 Ор Баян-Өн 

1423/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  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 

38 
"Хан-Аттрибут" ХХК            

5093589 БГД 

847/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  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 

39 

"Эрдэнэт ус дулаан 

түгээх сүлжээ" ОНӨХК            

2802813 Ор Баян-Өн 

339/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
 

03.3.1 
 

03.4.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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



 
03.5.1 

угсралт, түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны 

засвар, угсралт, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

40 

"Эрчим-Автоматик" 

ХХК 

2808102 БГД 

815/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.2 
 

03.5.2 
 

03.8.1 

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 

 
40.0 кгх/см2-аас доош даралтанд 

ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, 

угсралт, түүний туршилт, тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ 

41 
"Мөнгөнболдог" ХХК 

5916488 БЗД 

1438/16 
02 сарын 08-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 

42 
“Хайнабулаг” ХХК 

4371216 Орхон 

1188/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

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 даралтат савны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

43 
"АТТАЧР" ХХК 

5070856 БЗД 

1338/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

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 даралтат савны 
засвар, угсралт, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

44 
"Таванбаатар" ХХК 

2039389  

195/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.5.2 
 

0,4-35 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 
угсралтын ажил 
0,7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолойн 
засвар угсралтын ажил 



03.6 -Туршилт тохируулгын ажил 

45 
"Нүнжиг" ХХК 

2018551 ХУД 

1057/16 
02 сарын 08-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 

46 
"Баганат-Эрчим" ХХК 

5845025 БЗД 

1305/16 
02 сарын 08-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 

47 
"Эн Ар Жи Эм" ХХК 

5231876 ХУД 

384/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.1.1 
 

03.2.3 
 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

03.5.2 

0.1-5 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 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 

48 
"Хүрд" ХХК 

2061783 ЧГД 

042/16 
02 сарын 08-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 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 

49 
"Хасумегаватт" ХХК            

2656124 СБД 

161/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.3 
 

03.3.4 
 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 



03.4.4 
 

03.5.4 

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 

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

түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

50 
"Мегадэнки" ХХК 

5127483 СХД 

579/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
 

03.5.1 

0,4-110 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 

51 

"Үйлдвэрийн барилга 

байгууламж 

корпораци" 

ХХК 5357195 БГД 

1440/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны 
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 

52 

"Говийн ундрах наран" 
ХХК  

3312496 Дорноговь, 
Айраг 

1410/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.4 
 

03.3.1 
 

03.4.1 
 

03.5.1 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

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

дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0,7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны 
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 

53 
"Монватт" ХХК 
2852721 ХУД 

029/16 
02 сарын 08-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 

54 "Билгүүн од 655/16 03.2.4 0,4-110 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, 



констракшн" ХХК 
5450985 БЗД 

02 сарын 08-ний 
өдрөөс 3  жил 

 
03.3.2 

 
03.4.2 

 
03.5.2 

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 

55 

“Дархан Сэлэнгийн 
цахилгаан түгээх 

сүлжээ” ХХК 2688565 
Д-У, Да 

097/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.1.2 
 

03.2.5 
 

03.6 
 

03.7 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0.4-220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд 
станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 
 

Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

56 
"Хасу-Эрчим" ХХК 

2656132 ХУД 

090/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.1.2 
 

03.2.5 
 

03.3.4 
 

03.4.4 
 

03.5.4 
 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

0.4-220 кВ болон түүнээс дээш 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 

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

түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

57 
"Смарткрафт" ХХК 

5506913 СБД 

715/16 
02 сарын 08-ний 

өдрөөс 3  жил 

03.2.5 
 

03.6 

 

0.4-220 кВ болон түүнээс дээш ЦДШ, дэд 
станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, 

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 
 

  



Эрчим хүчний сайдын 2016 оны 02 дугаар  
сарын 08 -ний өдрийн 16 дугаар тушаалын  

 дөрөвдүгээр хавсралт 
 
 

Тусгай зөвшөөрөл дээр нэмэлт ажиллабар олгох 
аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 

 
 

Д/д 
Компаний нэр,  

Регистрийн дугаар 
Гэрчилгээний дугаар, 

хугацаа 
Код Ажилбар 

1. Цахилгааны чиглэлээр 

1 
"Энх-Ариун чулуу" 

ХХК 
5095298 ЧГД 

1122/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-03-09-ээс 3 жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

2 
"Согриглүн" ХХК 

5185793 СХД 

518/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-06-04-ээс 3 жил 

03.2.5 

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

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

3 
“Ажнайцэгц" ХХК 

3183777 ЧГД 

575/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-03-09-аас 3 жил 

03.2.5 

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

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

4 
"Одконхолдинг" ХХК 

2020289 СБД 

040/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-11-20-аас 3 жил 

03.2.5 

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

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

5 
“Ньюповер” ХХК 

2743809 ХУД 

004/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-04-23-аас 3 жил 

03.2.5 

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

туршилт, тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

2. Дулааны чиглэлээр 

6 

"Алтайн үндэс 
констракшн" ХХК 

5440068 БЗД 

1619/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-08-31-аас 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 

7 
"ДӨБО" ХХК 
5928214 ХУД 

1543/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-04-29-аас 1 жил 

03.1.1 
 

03.3.2 
 

03.4.2 
 

03.5.2 
 

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

3. Цахилгаан, дулааны чиглэлээр 

8 
"АЧСВС" ХХК 
5188784 ЧГД 

885/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2017-02-26-аас 3 жил 

03.6 
 

03.7 

Туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ 

 
Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ 

9 
“Дархан-Энерго” ХХК 
2742802 Да-У Дархан 

071/15 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2015-03-09-аас 3 жил 

03.2.5 
 

03.5.1 

220 кВ болон түүнээс дээш 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 

4. Зураг төслийн чиглэлээр 

10 
"Шугам" ХХК 
2708469 ХУД 

ЗТ-024/14 
гэрчилгээний 

хугацаанд хүчинтэй 
 

2014-08-27-аас 3 жил 

03.9.1 
0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл 
боловсруулах 

5. Нөхөн олгох чиглэлээр 

11 
"ЭНЕРМОН"ХХК 

5544467 СБД 

945/14 
06 сарын 04-ны 
өдрөөс 3 жил 

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

тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

 
 


