
УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН
ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН
ГАРЫН АВЛАГА



УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

цахим үйлчилгээ http://my.tog.mn

ГАРЧИГ

“Түгээх төв”-өөс хэрэглэгчдэд ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?                                                                   5

“Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв”-өөс хэрэглэгчдэд ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?                                                  6

Хэрэглэгч бүр “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ”-г заавал байгуулах уу?                                                7

Хашаа худалдан авч байгаа болон шинээр газар авч суурьших гэж буй иргэд юуг анхаарах вэ?          8

Ахуйн зориулалт /220В/-аар сүлжээнд шинээр холбогдох иргэн хаана хандах вэ?                         9

Хэрэглэгчдийн төлбөр төлөх хугацаа яагаад адилгүй байдаг вэ?                                                 10

Тоолуурын заалтыг хэрхэн авдаг вэ?                                                                   11

Цахилгааны төлбөр хэд гарсныг хаанаас мэдэх вэ?                                                                   12

Тоолуурын заалтыг зөв бичсэн эсэхийг хэрхэн хянах вэ?                                                                13

Цахилгааны төлбөрөө төлөх хялбар арга бий юу?                                                                    14

 “Ахуйн хэрэглэгч”-ийн төлбөрийн нэхэмжлэлийг тайлбарлаж өгнө үү?                                           15

“Аж ахуйн нэг хэрэглэгч”-ийн төлбөрийн нэхэмжлэлийг тайлбарлаж өгнө үү?                               16

Чадлын  тариф ба төлбөр гэж юу  вэ?                                                                                                                  17

Хуримтлагдсан өр төлбөрийг хэрхэн барагдуулах вэ?                                                                   18

Тоолуураа хаана баталгаажуулах вэ?                                                                     19

Цахилгаан эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд хэрхэн хүргэдэг вэ?                                                                   20

Тог тасарвал яах вэ?                                                                     21

Үйлчилгээний захиалгыг хэрхэн өгөх вэ?                                                                      22

Цахилгаан шугам тоноглолын эзэмшлийн заагийг хэрхэн ялгах вэ?                                                    23

Гэрэлгүй айл өрхүүд цахилгаанаар яаж хангагдах вэ?                                                                     24

Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийг яаж авах вэ?                                                                   25

Техникийн нөхцөлөө авсны дараа хаана хандах вэ?                                                                    26

Ямар тохиолдолд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй байдаг вэ?                                         27

Захиалгаар зураг төсөл боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэх үү?                                                          28

Газар шорооны ажлыг шууд эхлүүлэх нь зөв үү?                                                                     29

Кабель шугам нь гэмтсэн иргэн, аж ахуйн нэгж хаана хандах вэ?                                                                    30

Хувийн эзэмшлийн дэд станц болон 0.4 кВ-ын щитний газардуулгын

эсэргүүцэл хэмжүүлэх бол хаана хандах вэ?                                                                                                             31

Цахилгаан шугам, дэд станцыг УБЦТС ТӨХК-ийн өмчлөлд хэрхэн шилжүүлэх вэ?                        32

Орон сууцны цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтыг хэрхэн хүлээлгэн өгөх вэ?                           33

Цахилгаан шугам тоноглолын гэмтлээс үүдэлтэй аюул учрахуйц 

нөхцөл үүссэн үед ямар арга хэмжээ авах вэ?                                                                                                  34

Цахилгаанаа яаж хэмнэх вэ?                                                                                                                                 35



УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

цахим үйлчилгээ http://my.tog.mn 3

МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хэрэглэгч таны болон танай гэр бүлийн амар амгаланг эрэн мэндчилье. 

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нь нийслэлийн 8 дүүрэг, Төв аймгийн 
16 сумын нутаг дэвсгэрт суух 350 шахам мянган хэрэглэгч буюу  Монгол Улсын 
нийт хүн амын 50 орчим хувьд цахилгаан эрчим хүчийг түгээн борлуулах, түгээх 
сүлжээний ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах, холбогдох үйлчилгээг 
хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагад нийцүүлэн хүргэх үүрэгтэй эрчим хүчний салбарын 
ууган компаниудын нэг билээ.

Улс орны хөгжлийн тулгуур, ард иргэдийн амин чухал хэрэгцээ болсон цахилгаан 
эрчим хүчийг үйлдвэрлэгч, дамжуулагчаас хүлээн авч хэрэглэгчдэд түгээх үйлсэд 
зүтгэсээр Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани 85 жилийн түүхэн ойтойгоо 
золгож байна. 

Ирж буй гал тахиа жилдээ айл бүрийн хойморт инээд цалгиж, хүн бүрийн сэтгэлд 
жаргал хурахын өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. 

УБЦТС ТӨХК-ИЙН 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ              Д.БАЯРСАЙХАН
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Эрхэм хүндэт хэрэглэгчид ээ,

УБЦТС ТӨХК нь Цахилгаан эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрлийн 
хүрээнд Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, Төв аймгийн Зуунмод суманд байрлах Хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх нийт 9 төвөөр дамжуулан хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох, 
захиалгат ажлыг гүйцэтгэх, гэмтлийг устгах, баталгаатай тоолуур хэмжих хэрэгслээр 
тооцоо хийх, цахилгааны төлбөрийг хураах зэрэг ажил, үйлчилгээг Хэрэглэгч танд 24 
цагийн турш хүргэхээр 900 гаруй үйлчилгээний ажилтан маань ажил үүргээ гүйцэтгэж 
байна.     

Тус компани нь “Хэрэглэгч төвтэй үйлчилгээ“-г эрхэм зорилгоо болгон Хэрэглэгчийн 
мэдээлэл лавлагаа, дуудлага өгөх 7004-7004 утас бүхий Дуудлагын төв, Цахилгаан 
хэрэглэгчийн цахим үйлчилгээ http://my.tog.mn/, монтёруудын дуудлагыг алсаас 
удирдах,  хянах зориулалт бүхий “Гялс” програм, мэдээллийг алсын зайнаас авах боломж 
бүхий смарт тоолуур зэрэг шинэ техник технологиудыг шат дараатай нэвтрүүлэн 
үйлчилгээний чанар, хурддаа анхааран ажиллаж байна.  

Ухаалаг хэрэглээг эрхэм болгож буй өнөө үед хэрэглэгчийн дуудлага барагдуулах 
хугацааг багасгах, үйлчилгээг хялбаршуулах,  мэдээлэл маркетингийг сайжруулах 
ажлын хүрээнд үйлчилгээний талаарх цогц мэдээлэл бүхий “Цахилгаан хэрэглэгчийн 
гарын авлага”-ыг шинэчлэн Танд хүргэж байна. 

Айл өрхийн тулган дахь гал бадран, хэрэглэгч таны сэтгэл дэх гал үргэлж мөнхөд  
дүрэлзэн асч байх болтугай.

УБЦТС ТӨХК-ИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ       С.ЭНХБААТАР

ХЭРЭГЛЭГЧДЭДЭЭ ХАНДАХ ҮГ
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