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МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг эрэн мэндчилье. 

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нь нийслэлийн 8 дүүрэг, Төв аймгийн 16 
сумын 400 мянга гаруй хэрэглэгч буюу Монгол Улсын нийт хүн амын 50 орчим хувийг 
цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. 

Хэрэглэгч таны болон танай гэр бүлийн ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж, 
хэрэгцээт хүсэл шаардлагыг үйлчилгээний чанар, хүртээмжид тусгаж, хүргэхийн төлөө 
бид түгээх сүлжээний хүчин чадал,  мэргэжлийн ажилтнуудынхаа туршлагад тулгуурлан 
хичээнгүйлэн ажиллаж байна.

Манай хамт олон үндсэн үйл ажиллагааныхаа зорилтот үзүүлэлтийг биелүүлэхээс 
гадна түгээх сүлжээг шат шатаар автоматжуулах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг 
улам найдваржуулах, шинэ хэрэглэгчдийг холбох техникийн боломжийг нэмэгдүүлэх, 
агаарын бохирдлыг бууруулахад дорвитой хувь нэмрийг оруулахын төлөө зүтгэж, 
амжилтаа улам ахиулах болно. 

  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                             Р.ДАГДАН 
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“ТҮГЭЭХ ТӨВ”- ИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ашиглалт үйлчилгээний хэсэг 
	Шугам тоноглол, тоног төхөөрөмжийн засвар ашиглалтын бодлого 

хэрэгжүүлэх
	Засвар, ашиглалтын ажлыг төлөвлөж, гүйцэтгэлд хяналт тавих, 

гүйцэтгэгчээр акт, бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийлгэж, техникийн 
паспорт, мэдээллийн санд бүрдүүлэлт хийх

	Хэрэглэгчийн шугам, тоног төхөөрөмж ашиглалтын байдалд үзлэг хийж, 
протокол өгөх

	220В, 380В хэрэглэгчийн щитний газардуулгын байгууламжид хэмжилт 
хийх

	Аж ахуйн нэгжийн  220В техникийн нөхцөл, 380В сүлжээнд холбогдох  
шинэ хэрэглэгчид зөвшөөрлийн хуудас олгох                                                                                            

 Хангагч болон  хэрэглэгчийн   цахилгааны тоног төхөөрөмжийн 
эзэмшлийн зааг тогтоох

Агаарын шугамын засвар үйлчилгээний хэсэг  
	Агаарын шугам, дэд өртөөний төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ хийх
	Агаарын шугам тоноглолд гарсан гэмтлийг устгах
	Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 380В-оос дээш хүчдэлийн түвшинд гарсан 

гэмтлийг засварлах
	Тухайн хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэх, баталгаажуулах

Угсралтын хэсэг 
	Хөрөнгө оруулалт, шинэчлэлийн ажлыг гүйцэтгэх
	Акт бичиг баримтыг бүрдүүлэн техникийн болон улсын комисст 
      хүлээлгэн өгөх 
	Хэрэглэгчийн хүсэлтээр угсралтын ажил гэрээгээр гүйцэтгэх
	Тухайн хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл гомдлыг 
      шийдвэрлэх баталгаажуулалт

Шуурхай үйлчилгээний хэсэг  
	Шуурхай үйлчилгээний бригадуудын бэлэн байдлыг хангах
	Шугам  тоноглолын горим тооцоолол хийх
	Гарсан гэмтэл дуудлагад судалгаа хийх
	Хэрэглэгчтэй харилцах харилцааг зохицуулах
	Тухайн хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл               

гомдлыг шийдвэрлэх баталгаажуулалт

Нийтлэг үйлчилгээний хэсэг 
	Түгээх төвийг хүний нөөцийн удирдлагаар хангах
	Санхүү, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналтыг хийх
	Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, хяналтыг хийх
	Тухайн хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл 
      гомдлыг шийдвэрлэх

Түгээх төв нь хэрэглэгчдэд чанартай цахилгаан эрчим хүчийг тасралтгүй түгээх үүрэгтэй. Түгээх сүлжээний найдвартай 
ажиллагааг хүчдэлийн түвшин, газар зүйн бүсчлэлээс хамааран Өндөр хүчдэл, Баруун, Зүүн, Налайх, Зуунмод түгээх 
төвүүд ханган ажилладаг.

Кабель шугамын засвар үйлчилгээний хэсэг 
 Хэрэглэгчдэд кабелийн ашиглалт, засварын талаар мэргэжлийн 

зөвлөгөө өгөх
 Гаднын ашиглалтын кабелийн гэмтэлд эзэмшигчийн өөрийн хүсэлтээр 

гэмтэл засварлах ажлыг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь гүйцэтгэж хэвийн 
горимд шилжүүлэх Гүйцэтгэх захирлын батлагдсан тушаалыг үндэслэн 
төлбөртэйгөөр гүйцэтгэнэ.

Кабель дэд станц засвар үйлчилгээний хэсэг 
 Дэд станцын шугам тоноглолд жилийн графикийн дагуу засвар 

үйлчилгээ хийх
 Ашиглалтын үед болон гарсан гэмтлийг түргэн шуурхай устгах
 Хэрэглэгчид үзүүлэх үйлчилгээний хүрээнд 1~10кВ хүртэлх станцын 

гэмтэл саатлыг засварлах
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“ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ”- ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нийтлэг үйлчилгээний хэсэг
 Тушаал шийдвэр, албан даалгаврын биелэлтийг хангах
 Хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журам, үйлчилгээний дэг жаягийн хэрэгжилтийг хангах
 Төлбөрийн нэхэмжлэлийг хэрэглэгчийн төлбөр тооцоо хийх цэгүүдэд хүргэх
 Цахилгаан эрчим хүчний бичилтийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх
 Цахилгаан эрчим хүчний орлогын бүртгэлд хяналт тавих, нэгтгэх 
 Хугацаа хэтэрсэн төлбөрт алданги тооцох
	Хэрэглэгчдэд  хуулийн дагуу НӨАТ-ийн баримт  олгох

Техник үйлчилгээний хэсэг
 Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ сэргээх
 Цахилгаан хангамжийн гэмтэл тодорхойлох
 Техникийн үйлчилгээ үзүүлэх
 Засвар, шинэчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх
 Нэгдсэн щитэнд үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх

Борлуулалтын хэсэг
 Хэрэглэгчийг борлуулалтын цикл, маршрутад хуваарилах
 Тоолуурын заалт авах, бичилт хийх
 Цахилгаан эрчим хүчний зүй бус хэрэглээг хянах, нөхөн тооцоо хийх
 Эмзэг бүлгийн тарифт хамрагдах хэрэглэгчдийн хүсэлтийг судлах, шийдэх
 Худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний балансын тооцоо хийх

Хүлээн авах танхим 
 Шинэ холболтын хүсэлт хүлээн авах
 “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулах, сунгах, шилжүүлэх
 Цахилгаан эрчим хүчний болон үйлчилгээний төлбөр хураан авах, 
      тайлан тооцоог нэгтгэх
 Хэрэглэгчээс ажлын захиалга болон өргөдөл гомдол хүлээн авах, 

хэсгүүдэд шилжүүлэх, шийдвэрлүүлэх
 Төлөвлөгөөт засварын ажлын зарыг хүргэх
	Хэрэглэгчийн мэдээллийн баазыг бүрдүүлэх

Авлага барагдуулах хэсэг 
 Цахилгаан эрчим хүчний орлого төвлөрүүлэлтийн төлөвлөгөөг биелүүлэх
 Цахилгаан эрчим хүчний авлага барагдуулах
 Цахилгаан эрчим хүчний авлага хэсэгчлэн барагдуулах гэрээ байгуулах
 Төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгчдэд сануулах мэдэгдэл хүргэх
 Төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгчдийн хэрэглээг түдгэлзүүлэх
 Цахилгаан эрчим хүчний авлагыг нэхэмжлэх, шүүхэд хандах

Тоолуурын хэсэг 
 Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл болон түүний холболтод үзлэг, хяналт шалгалт 

хийх
 Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулах, суурилуулах, лац тавих
 Хэрэглэгчийн  хүсэлтээр ирсэн ажлын захиалгыг гүйцэтгэх
 Цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь айл өрх, аж ахуйн нэгж, хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, 
техникийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг эрхэлдэг. Байршлаас хамааран 9 хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв 
ажиллаж байна.
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 ХЭРЭГЛЭГЧ БҮР “ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ 
ГЭРЭЭ”-Г БАЙГУУЛНА

“Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” 
байгуулснаар: 
	Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдах, холбогдох 

үйлчилгээг авах эрх үүснэ.

	Цахилгаан эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдоно.

	Цахилгаан эрчим хүний төлбөр тооцоо төлөвлөгөөт 
таслалттай холбоотой мэдээллийг цаг алдалгүй авна.

	Маргаантай асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх 
боломжтой болно.

	Таны утасны дугаар, и-мэйл хаяг, үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигч, 
хэрэглэгчийн ангилал өөрчлөгдвөл харьяа Хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх төвд хандан,  http://my.tog.mn цахим үйлчилгээ, 
фэйсбүүк хуудасны чатбот  үйлчилгээ болон  70047004 дугаарт 
холбогдон гэрээндээ өөрчлөлт оруулаарай.

	Ингэснээр та үйлчилгээг хөнгөн шуурхай авах болно.

Гэрээ байгуулахдаа доор дурдсан материалыг 
бүрдүүлэн харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд 
хандаж бүртгүүлээрэй.

	Ахуйн хэрэглэгч бол /220В/  - бүрдүүлэх 
материалын 1-4 

	Ахуйн хэрэглэгч бол /380В / - бүрдүүлэх 
материалын 1-6

	Аж ахуйн нэгж хэрэглэгч бол - бүрдүүлэх 
материалын 1-7

Бүрдүүлэх материал:

1. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ 
 /кадастрын зураг/
2. Иргэний үнэмлэх
3. Хорооны тодорхойлолт /гэр хороолол/ 
4. Тоолуур, хэмжих хэрэгслийн 

баталгаажсан гэрчилгээ
5. Техникийн нөхцөл
6. Газардуулга, холболтын протоколууд
7. Байгууллагын гэрчилгээ

Гэрээ байгуулахад  юу шаардлагатай вэ?

1

2

3
Гэрээний мэдээлэлд өөрчлөлт орсон бол шинэчлээрэй!
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ТООЛУУРЫН ЗААЛТЫГ ХЭРХЭН 
АВДАГ ВЭ?

Тоолуурын заалтыг сар бүр тогтсон 
хугацаанд авна
	Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн ажилтан сар бүр гэрээнд 

заасан хугацаанд тоолуурын заалтыг авна.

	Хэрэглэгч нь заалт авах ажилтныг тоолуурын щит рүү 
нэвтрэх боломжоор хангах үүрэгтэй.

	Заалт авах ажилтан щит рүү нэвтрэх боломжгүй 
тохиолдолд тухайн хэрэглэгчийн өмнөх гурван 
сарын хэрэглээний дунджаар тооцож төлбөрийг 
нэхэмжилнэ.

	Харин хоёр сар дараалан щит рүү нэвтрэх боломжгүй 
байсан тохиолдолд тухайн хэрэглэгчийн хэрэглээг 
түдгэлзүүлж болзошгүйг анхаарна уу.

	Тоолуур хэмжих хэрэгсэл  шатсан, гэмтсэн,  алдагдсан

	Зүй бус хэрэглээ илэрсэн

	Тоолуур хэмжих хэрэгслийн холболт буруу, 
битүүмжлэл алдагдсан

Заалтыг авахдаа хэрэв электрон 
тоолуур  бол цахим багажаар бусад 
тоолуур бол  гараар бичиж авна.

Эдгээр зөрчил илэрвэл хэрэглэгч 
буруутай эсэхийг тогтооно

Буруугүй тохиолдолд хэрэглээг 
өмнөх гурван сарын дунджаар 

тооцож нэхэмжилнэ 

Буруутай тохиолдолд 
нөхөн төлбөр тооцож 

нэхэмжилнэ

Заалт авах боломжгүй тохиолдолд хэрэглээг 
өмнөх саруудын дунджаар тооцно

1

2

3
Заалт авах үед тоолуурын хэвийн ажиллагаа алдагдсан нь 
тогтоогдсон бол?
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ТООЛУУРЫН ЗААЛТЫГ ЗӨВ БИЧСЭН ЭСЭХИЙГ 
ХЭРХЭН ХЯНАХ ВЭ?

Тоолуурын заалтыг төлбөрийн 
нэхэмжлэлтэй тулгаж үзнэ үү

	Хэрэв тоолох хэсэг нь механик бол улаан 
хүрээнд байгаагаас бусад тоотой тулгана.

	Хэрэв тоолох хэсэг нь электрон бол цэгийн 
өмнөх тоотой тулгана.

2

   

     

ТӨЛБӨРИЙН ДҮНД ЭРГЭЛЗЭЖ БАЙГАА БОЛ                           
ХЭРХЭН НЯГТЛАХ ВЭ?

1

2
Хэрэв та цахилгааны төлбөрөө өндөр гарсан гэж үзвэл дараах шат дараалсан арга 
хэмжээг авахыг зөвлөе.

Тоолуурын заалтаа төлбөрийн нэхэмжлэл дээрх заалттай тулгаж, нягтална уу.

Харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвдөө хандан тоолуурын холболт болон 
ажиллагааг шалгуулж болно  

Тоолуурын ажиллагааг дахин шалгах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд 
Хэрэглэгчлэл үйлчлэх төвд тоолуурыг хэлхээнээс салгуулах ажлын захиалга 
өгч, УБЦТС ТӨХК-ийн Тоолуурын лаборатори эсвэл Стандарт, хэмжил зүйн 
газрын тоолуурын лабораторид өгч шалгуулах боломжтой.

Лабораториос гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвгөөрөхгүй гэж үзвэл Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний улсын байцагчид хандана.  

Жич: 
 Хэрэглэгчийн тоолуурыг хэлхээнээс салгах, холбох ажилбарыг зөвхөн эрчим хүчээр хангагч 

байгууллага /УБЦТС ТӨХК/ хийдэг тул ажлын захиалгаа урьдчилан өгөөрэй.

 Тоолуур баталгаажуулах, шалгуулах зорилгоор хэлхээнээс салгасан үеийн тоолуургүй 
хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хэрэглэгчийн сүүлийн 3 сарын дундаж 
хэрэглээг тоолуургүй байсан өдрийн тоогоор үржүүлэн тооцно. 

Холбогдох сувгууд
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ЦАХИЛГААНЫ ТӨЛБӨР ХЭД ГАРСНЫГ
 ЯАЖ МЭДЭХ ВЭ?

	Цахилгааны төлбөрийн мэдээлэл сар бүр таны гэрээнд  
бүртгэлтэй утасны дугаарт  мессэжээр очно.

	http://my.tog.mn-д хэрэглэгчийн кодоороо нэвтэрч бүх 
мэдээллээ харах боломжтой .

	Хэрэглэгчийн кодоо 137004 дугаарт мессэжээр илгээж 
төлбөрийн үлдэгдэл, дансны дугаарын мэдээллийг авах 
боломжтой. 

	70047004 дугаараар оператортай холбогдон төлбөрийн 
мэдээллээ авч болно. 

     
  УБЦТС ТӨХК - UBEDN албан ёсны фэйсбүүк хуудасны 

ЧАТБОТ үйлчилгээг ашиглан авах боломжтой.

	Удаан хугацаагаар эзэнгүй байхаар бол та төлбөрөө урьдчилаад төлөөрэй.

	http://my.tog.mn үйлчилгээг ашиглан төлбөрийн мэдээллээ авч дэлхийн хаанаас ч 
төлбөрөө төлөх боломжтой.

Таны утасны дугаар өөрчлөгдсөн бол Дуудлагын төвийн 70047004 утас болон  
http://my.tog.mn  хандан мэдэгдвэл мэдээллийг шуурхай авах боломж бүрдэнэ.

Цахилгааны төлбөр хэд гарсныг хаанаас мэдэх вэ?

Удаан хугацаагаар эзэнгүй байх үедээ цахилгааны 
төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ?

1

2
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БОРЛУУЛАЛТЫН ЦИКЛ 
Хэрэглэгчдийн тоолуурын 
заалтыг бичих,  төлбөр 
нэхэмжлэх, хураах ажиллагааг 
тодорхойлсон хугацаа 

ТООЦООНЫ ХАМРАХ 
ХУГАЦАА 
Тоолуурын   өмнөх   болон  одоо 
авсан заалт хоорондын хугацаа 

ӨРТГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 
1 кВт.цаг цахилгаан эрчим 
хүчний өртөг 145,84 төгрөг 

ӨРТГӨӨР ТООЦСОН ТӨЛБӨР 
Хэрэглээг өртгийн тарифаар 
үржүүлсэн дүн 

 

ХЭМЖҮҮРИЙН ДУГААР 

Тоолуурын дэлгэцийн доод 
хэсэгт байрладаг тоолуурын 
дугаар

ТООЛУУРЫН ЗААЛТ 
Өмнөх: Өмнөх сарын сүүлийн 
заалт 
Одоо: Бичилт хийсэн сүүлийн  
заалт 

ХЭРЭГЛЭЭ 
Тухайн сард хэрэглэсэн 
цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ 

ТАРИФ, ТӨГРӨГ
Хэрэглэгчийн ангилал болон 
тоолуурын төрлөөс хамааруулан  
ЭХЗХ-оос тогтоосон үнэ тариф 
/СЭХ-ний тариф тооцогдсон 
дүнгээр/ 

    

ЦЭХ-НИЙ СУУРЬ ҮНЭ 
Цахилгаан эрчим хүчний суурь 
тариф /ЭХЗХ-ны 199 дүгээр 
тогтоол/

МЭД. ХҮР. ТӨЛБӨР
Хэрэглэгчдэд төлбөрийн 
мэдээлэл хүргэсний төлбөр 

ТВ-ИЙН ХУРААМЖ 
МҮОНРТ-ийн нэвтрүүлгийн 
үйлчилгээний хураамж                   

/РТХЭГ-ын даргын 2001 оны      
403 тоот захирамж/ 

1

6

7

8

9

10
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2

3

4

5

“АХУЙН ХЭРЭГЛЭГЧ”-ИЙН ТӨЛБӨРИЙН 
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР

1
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БОРЛУУЛАЛТЫН ЦИКЛ 
Тоолуурын заалтыг бичих, төлбөр 
нэхэмжлэх, хураах ажиллагааг 
тодорхойлсон хугацаа

ТООЦООНЫ ХАМРАХ ХУГАЦАА 
Тоолуурын өмнөх болон одоо  
заалтыг авсан бичилт  хоорондын 
хугацаа 

ХЭМЖҮҮРИЙН ДУГААР 
Тоолуурын дэлгэцийн доод хэсэгт 
байрладаг тоолуурын дугаар

ТООЛУУРЫН ЗААЛТ 
Өмнөх: Өмнөх сарын сүүлийн 
заалт
Одоо: Бичилт хийсэн сүүлийн  
заалт

ЗӨРҮҮ 
Одоогийн заалтаас өмнөх заалтыг 
хасаж гаргасан зөрүү

КОЭФ
Гүйдэл /хүчдэл/-ийн 
трансформаторын  итгэлцүүр  
Ж: 250/5А=50
Алдагдлын коэф – 1.025, 
Коэф=50*1,025 = 51.25

ХЭРЭГЛЭЭ 
Тухайн сард хэрэглэсэн 
цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ

КОС(ф) 
Хуурмаг хэрэглээний чадлын 
итгэлцүүр  cosФ. Хуурмаг 
хэрэглээг тооцдог тоолуур 
хэрэглэж байгаа үед тоолуурын 
заалтаар бусад тохиолдолд 
хэмжилт хийж тодорхойлно 

ТАРИФ 
Хэрэглэгчийн ангилал болон 
тоолуурын төрлөөс хамааруулан 
ЭХЗХ-оос тогтоосон үнэ тариф

ХООСОН ЯВАЛТ
Трансформаторын  хоосон 
явалтын алдагдал. 
Трансформаторын төрөл, хүчин 
чадлаас хамаарч тооцогдоно.

ЦЭХ-ИЙН ЧАДЛЫН ТӨЛБӨР
Цахилгаан эрчим хүчний 
системийн ачаалал оройн  17.00-
22.00 цагт хамгийн ихэсдэг. 

Энэ үед ОХУ-аас эрчим хүчийг 
импортолж, төлбөрийг нь 
энергийн ба чадлын тарифаар 
тооцож өгдөг. Тиймээс систем-
ийн оргил ачаалалд оролцож 
буй хэрэглэгчдэд чадлын 
төлбөр ногдуулахаар ЭХЗХ-оос 
шийдвэрлэсэн

СЭХ ДЭМЖИХ ТӨЛБӨР 
ЭХЗХ-оос үл шавхагдах нөөц 
болох нар, салхи, усны эрчим 
хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжих 
зорилгоор сэргээгдэх эрчим 
хүчийг дэмжих тарифыг тогтоосон 
ба цахилгааны тариф дээр нэмж  
тооцохоор тусгасан

МЭД.ХҮР.ТӨЛБӨР
Хэрэглэгчдэд төлбөрийн    мэдээлэл 
хүргэсний төлбөр 

ТВ-ИЙН ХУРААМЖ
МҮОНРТ-ийн нэвтрүүлгийн 
үйлчилгээний хураамжийг 
холбогдох хууль, тогтоолын дагуу 
бүх хэрэглэгчээс авч байна
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“АЖ АХУЙН НЭГЖ ХЭРЭГЛЭГЧ”-ИЙН ТӨЛБӨРИЙН
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР
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ЦАХИЛГААНЫ ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨХ ХЯЛБАР БОЛОМЖУУД

     Үйлчилгээний байгууллагад очиж төлбөрөө төлөхөд... 
      түгжрэл, дараалал, унаа, цаас гэх зэрэг таагүй 
      асуудал таны цаг завыг дэмий үрдэг.
      
      Тиймээс танд санал болгож буй дараах 
      үйлчилгээнээс сонгон ашиглаарай.  
	
	 		http://my.tog.mn  цахим үйлчилгээ 
	 		Банкны биллинг, и-биллинг үйлчилгээ
	 		Интернет, мобайл банк үйлчилгээ
	 		ТҮЦ машин
	 		АТМ-ийг ашиглан төлбөрөө хийх боломжтой
	 		QPay үйлчилгээгээр төлөх боломжтой
	 		Хаан экспресс банк 

ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧ
ТА ЦАХИЛГААНЫ ТӨЛБӨРӨӨ 
КОМПЬЮТЕР, ТАБЛЕТ БОЛОН ГАР 
УТАСНААСАА ТӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ
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ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ ВЭ?
Вэб хөтчөөс http://my.tog.mn сайт руу орно. 
Эсвэл “Цахилгаан хэрэглэгч” аппликэйшныг татаж суулгана.

Хэрэглэгчийн код гэдэг нь 
“Цахилгаан эрчим хүчээр хангах 
гэрээ”-нд тэмдэглэгдсэн 7 
оронтой тоо юм.  Хэрэглэгчийн 
кодоо мэдэхийг хүсвэл 70047004 
утсаар лавлана уу. Мөн ажлын 
цагаар УБЦТС  ТӨХК-ийн 
албан ёсны фэйсбүүк хуудасны 
зурвасаар холбогдон кодоо 
мэдэх боломжтой.

 Цахилгааны хэрэглээгээ хянах, 
 Төлбөр төлөх, НӨАТ-ын баримт 

авах, 
	Төлбөрийн нэхэмжлэлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй  танилцах,
	Тоолуурын бичилт тулгах, заалт 

илгээх,
	Гэрээний мэдээллээ харах, 

шинэчлэх,
	Дуудлага, ажлын захиалга өгөх,
  Гэмтэл мэдээлэх хэсгээр цахилгааны 

аюул эрсдэл үүсэж болзошгүй 
нөхцөл байдлын талаар мэдээлэх,

	Санал хүсэлт, өргөдөл өгөх 
боломжтой.

Хэрэглэгчийн кодоо 
оруулна

Та http://my.tog.mn цахим  
үйлчилгээг ашиглан: 

Пин код буюу нууц үг оруулна

Пин кодоо хийж цахим үйлчилгээнд нэвтэрнэ

“Пин код шинээр авах” хэсэг рүү орж УБЦТС ТӨХК-д бүртгэлтэй 
утасны дугаар эсвэл электрон шуудангийн аль нэгийг сонгож пин 
кодоо авна. Хэрвээ та утасны дугаараа сольсон бол 70047004 
утсаар холбогдож гэрээний мэдээллээ шинэчилнэ үү. Учир 
нь цахим үйлчилгээнд нэвтрэх пин код болон бусад шуурхай 
мэдээллийг хэрэглэгчийн гэрээнд бүртгэлтэй гар утасны дугаарт 
мессэжээр илгээдэг.

  

   

   1
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БОРЛУУЛАЛТЫН ЦИКЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

1

2

УБЦТС ТӨХК нь борлуулалтын ажиллагаагаа жигд хэвийн явуулахын тулд хэрэглэгчдэд 
хүндрэлгүй, хялбар, хяналт тавих боломжтой байхаар програмчилсан байдаг. 

Бид нийт хэрэглэгчээ 6 циклд хувааж, цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг сар бүр тогтсон 
хугацаанд нь цуглуулах ажилбарыг явуулж байна. Нэг хуваарилах байгууламжаас эхтэй 
дэд станцаас цахилгаанаар тэжээгддэг хэрэглэгчид нэг циклд багтдаг. 

Хэрэглэгч та “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ”-ний дэвтрээс болон my.tog.mn цахим 
үйлчилгээ ашиглан циклийн мэдээллээ харах боломжтой.  

1-Р ЦИКЛ

Бичилт хийх өдөр      1-5
Төлбөр төлөх өдөр      6-15
Түдгэлзүүлэлт хийх өдөр 16-аас                                                                                                                                          
хойш 

3-Р ЦИКЛ

Бичилт хийх өдөр    11-15
Төлбөр төлөх өдөр    16-25
Түдгэлзүүлэлт хийх өдөр 26-аас 
хойш

6-Р ЦИКЛ

Бичилт хийх өдөр     26-30
Төлбөр төлөх өдөр     1-10
Түдгэлзүүлэлт хийх өдөр 11-ээс 
хойш

4-Р ЦИКЛ

Бичилт хийх өдөр     16-20
Төлбөр төлөх      20-30
Түдгэлзүүлэлт хийх өдөр 30-аас 
хойш

2-Р ЦИКЛ

Бичилт хийх өдөр     6-10
Төлбөр төлөх өдөр     11-20
Түдгэлзүүлэлт хийх өдөр 21-ээс                
хойш

5-Р ЦИКЛ

Бичилт хийх өдөр     21-25
Төлбөр төлөх өдөр     26-5
Түдгэлзүүлэлт хийх өдөр 6-аас 
хойш
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ЧАДЛЫН ТАРИФ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

           
Чадлын төлбөрийг бууруулах боломжууд

 
		Оргил ачааллын үед цахилгааны хэрэглээгээ бууруулах, эсвэл огт оролцохгүй 
байхаар зохицуулах
	Оргил ачааллын үед үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг   бууруулах, 
хэрэглээг өдрийн ба шөнийн бага ачаалалд шилжүүлэх,
	Чадлын утгыг санах ойтой эсвэл цагийн ялгаварт тоолуур суурилуулах  

Хэрэглэгч та оройн оргил ачааллын үе 17.00-22.00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим 
хүчний хэрэглээгээ бууруулах замаар чадлын төлбөрийг бууруулах эсвэл энэ цагуудад 
системийн ачаалалд огт оролцохгүй байснаар чадлын төлбөр төлөхгүй байх боломжтой.

Аж ахуйн нэгжийн  цахилгаан эрчим хүчний төлбөр тооцоонд чадлын тариф шинээр 
нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан цахилгааны чадлын талаарх ойлголтууд, төлбөрөө хэрхэн 
хянах, хэрэглээгээ зохицуулж чадлын төлбөрийг бууруулах арга замуудын талаарх 
зөвлөмжийг танд хүргэж байна.   

Монгол Улсын хувьд дан ганц энергийн 
тариф хэрэгжүүлж  байсан бол тарифын 
дизайныг олон улсын жишигт нийцүүлэн 
бодлогын хүрээнд чадлын тарифыг шинээр 
нэвтрүүлэх өөрчлөлтийг хийсэн. Олон улсад 
эрчим хүчний төлбөр тооцоонд чадлын ба 
энергийн тариф гэсэн 2 төрлийн тарифыг 
нийтлэг хэрэглэдэг. Эдийн засгийн утгаараа 
чадлын тарифыг эрчим хүч үйлдвэрлэж, 
хэрэглэгчдэд хүргэх хүртэл  шатанд гарч буй 
тогтмол зардлууд хийгээд хөрөнгө оруулалтын 
зардлыг хангах төвшинд тогтоодог бол 
эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түгээлтийн биет 
хэмжээнээс хамаарч хувьсдаг зардлуудыг 
энергийн тарифаар бүрдүүлдэг.

Түүнээс гадна манай улсын цахилгаан эрчим хүчний ачаалал оройн 17.00-22.00 
цагт хамгийн  ихээр өсөж  ОХУ-аас цахилгаан эрчим хүч импортоор авдаг. ОХУ-аас 
импортолсон цахилгааны төлбөрийг чадлын ба энергийн тарифаар тооцож, төлбөрийг 
валютаар хийдэг. Тиймээс чадлын тарифыг системийн оргил  ачаалалд оролцож байгаа 
аж ахуйн нэгж хэрэглэгчдэд ногдуулдаг. 
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ХУРИМТЛАГДСАН ӨР ТӨЛБӨРИЙГ ХЭРХЭН 
БАРАГДУУЛАХ ВЭ?

Төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүйгээс 
хуримтлагдсан өр төлбөр үүсдэг
Хэрэглэгч сар бүр хэрэглээний төлбөрөө “Цахилгаан 
эрчим хүчээр хангах гэрээ”-д заагдсан 10 хоногийн дотор 
төлөх үүрэгтэй.

	Хэрвээ энэ 10 хоногт төлбөр хийгдэхгүй бол 
сануулсан мессэжийг танд илгээнэ.

	Сануулга өгсөн хугацаанд төлбөр хийгдээгүй нөхцөлд 
авлага үүсгэж, цахилгаан хэрэглээг  түдгэлзүүлнэ.

	Мөн таны төлбөрийн үлдэгдэлд алданги тооцно.

90-ээс дээш хоногийн хуримтлагдсан төлбөрийн үлдэгдэлтэй 
бол харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвдөө очиж, нийт өр 
төлбөрийн 30%-ийг урьдчилан төлөөд “Авлага хэсэгчлэн 
барагдуулах “ гэрээ байгуулж, үлдсэн хэсгийг гэрээний дагуу 
барагдуулах боломжтой.

Гэрээ байгуулахад шаардагдах материал:
	Өргөдөл
	Иргэний үнэмлэхний хуулбар
	Урьдчилгаа  төлбөр төлсөн баримт

Хэрэв та Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээнд заасан 
хугацаанд төлбөрөө төлөөгүй, мөн “Авлага хэсэгчлэн 
барагдуулах гэрээ” байгуулсан ч гэрээний дагуу төлбөрөө 
төлж барагдуулаагүй  бол  Эрчим хүчний тухай хууль, 
Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээнд заасны дагуу  
таны нэр төлбөрийн маргааныг шүүхээр  шийдвэрлүүлэх 
хэрэглэгчдийн жагсаалтад шилжиж, шийдвэрлэгдэх хүртэл 
цахилгаан эрчим хүчийг түдгэлзүүлэх шаардлагатай 
болдог.

1

2
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Та төлбөрөө төлж чадахгүй байсаар хуримтлуулсан бол?

Хуримтлагдсан өр төлбөрийг шүүхэд шилжүүлэх
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ОРОН СУУЦ, ХАШАА  ХУДАЛДАН АВЧ БАЙГАА БОЛОН ШИНЭЭР 
ГАЗАР АВЧ СУУРЬШИХ ГЭЖ БУЙ ИРГЭД ЮУГ АНХААРАХ ВЭ?

.

	Худалдан авч байгаа орон сууц, хашааны хаяг 
дээр төлөгдөөгүй үлдсэн цахилгааны төлбөр 
бий эсэхийг шалгаарай.

	Цахилгаан эрчим хүчний гэрээгээ өөрийн нэр 
дээр шилжүүлээрэй. /төлбөрийн мэдээлэл, 
шуурхай зар мэдээллийг мессэжээр авах утсаа 
бүртгүүлэх/

	Засвар үйлчилгээ, гэнэтийн гэмтэл саатлын 
үед шугам тоноглолд ажил гүйцэтгэх 
шаардлага гардаг тул тав тух, аюулгүй байдлаа 
бодолцож агаарын шугамын тулгуур орсон 
хашааг аль болох авахгүйг хичээгээрэй.

Дэд станц, шугам тоноглолтой хэт ойр биш, шинээр шугам татаж 
холбогдоход хүндрэл багатай газар сонгоорой.

Уулын орой, намаг, жалга, үерийн аманд шугам татахад хүндрэлтэй, 
зардал их гарахаас гадна  гэнэтийн аюул дагуулдгийг санаарай.

Сонгосон газрын тань доогуур нүдэнд үзэгдэхгүй эрчим хүчний кабель 
шугам татагдсан эсэхийг харьяа Түгээх төвөөс заавал тодруулаарай.

Газар доогуур кабель шугамтай 
эсэхээ тодруулаагүйгээс 
санамсаргүй байдлаар гэмтэж, 
амь нас, эд хөрөнгөөрөө хохирох 
магадлалтай.

Газар доогуур болон дээгүүр цахилгааны 
шугамтай бол хашаа өргөтгөх, байшин 
барихад тань саад болоод зогсохгүй 
засвар үйлчилгээний ажил  хийхэд 
хүндрэл үүсгэнэ.

Орон сууц, хашаа худалдан авч байгаа бол харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 
төвөөс цахилгааны төлбөрийн үлдэгдэлтэй эсэхийг шалгуулаарай

Шинэ газар бууж суурьшихаар зэхэж байгаа бол  тав тухтай, 
аюулгүй байдлыг нь харж сонгоорой

1
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220В-ЫН ХҮЧДЭЛИЙН СҮЛЖЭЭНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР
ХОЛБОГДОХ ИРГЭН ХААНА ХАНДАХ ВЭ?

1

3

2

4

Сүлжээнд шинээр холбогдох 
хүсэлтэй иргэн Хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх төвд хандана 
	Сүлжээнд шинээр холбогдох хүсэлтэй 

иргэн нь дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлсэн байна. 

1. Газрын гэрчилгээ, кадастрын 
зургийн хуулбар

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
3. Хорооны тодорхойлолт

	Бичиг баримтаа бүрдүүлсэн иргэн 
сүлжээнд шинээр холбуулах өргөдлөө 
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хүлээн 
авах танхимын ажилтанд өгнө.

Сүлжээнд шинээр холбох ажлыг 
стандартын дагуу чанартай 
гүйцэтгэнэ 
	Шинэ холболт хийх захиалгын дагуу 

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс ажлын 
3 хоногт багтаан тоолуур суурилуулж, 
холболт хийнэ. 

	Монтёр ажил гүйцэтгэхээр очиход 
хэрэглэгч шаардлагатай материалыг 
бэлэн байлгана. 

	Холболт хийгдсэний дараа ажил 
гүйцэтгэсэн 
монтёр 
захиалгын 
маягтад 
хэрэглэгчээр 
гарын үсэг 
зуруулснаар 
ажилбар дуусна.

Сүлжээнд шинээр холбогдоход 
шаардлагатай материалын 
зардлыг иргэн хариуцна 
	Иргэний гаргасан хүсэлтийн дагуу 

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс газар дээр 
нь очиж сүлжээнд шинээр холбогдох 
боломжтой эсэхийг шалгана.

	Холбогдох боломжтой бол холболтын 
ажил хийхэд шаардлагатай материалын 
нэр, загвар, тоо ширхэгийн талаар 
зөвлөгөө өгнө.

	Бэлтгэх шаардлагатай материалын 
жагсаалт:

1. Баталгаат тоолуур
2. Холболтын утас
3. Автомат

	Хэрвээ сүлжээнд 
холбогдох 
боломжгүй бол 
шалтгааныг нь 
тайлбарлаж өгнө.

Цахилгаан эрчим хүчээр хангах 
гэрээ байгуулна 
	Сүлжээнд шинээр холбогдох иргэнтэй 

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс утсаар 
холбогдож “Цахилгаан эрчим хүчээр 
хангах гэрээ” байгуулахаар дуудна.

	Гэрээ байгуулахад 1-р шатанд заагдсан 
бичиг баримтуудаа авчирна. 

	Гэрээ байгуулснаас хойш шинэ холболт 
хийлгэх захиалгыг ажлын 3 хоногт 
багтаан гүйцэтгэнэ.

Шинэ холболт хийлгэх хүсэлтэй 
иргэн өөрийн нэр дээрх бусад 
объектод цахилгаан эрчим 
хүчний хугацаа хожимдсон төлбөр 
тооцоотой бол төлж 
барагдуулсан байна.
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ГЭРЭЛГҮЙ АЙЛ ӨРХИЙГ ЦАХИЛГААНААР 
ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1

3

5

2

4

6

Таны шинээр нүүж буух газарт цахилгаан 
эрчим хүчний шугам очиж амжаагүй 
байвал:

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны 
иргэдийг хүлээн авах төвд өргөдөл 
гаргана.
	Өргөдөл
	Газрын гэрчилгээ
	Кадастрын зураг

Тавигдах шаардлага:
	Үерийн усны сувагт буугаагүй байх
	Инженерийн байгууламжийн 

хамгаалалтын зурваст ороогүй байх

Шалгарсан компани барилга угсралтын 
ажил гүйцэтгэнэ.

Айл өрхийг сүлжээнд залгах ажил

Гүйцэтгэгч компани барилга угсралтын 
ажлыг дуусгаж, Улсын комисст хүлээлгэн 
өгч, акт гарсны дараа УБЦТС ТӨХК-ийн 
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв айл өрхийг 
хүчдэлд залгах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэгдсэн бол 
барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулна.

Та “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах 
гэрээ” байгуулсны дараа цахилгаанаар 
хангагдана. 

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 
хянаж шийдвэр гаргана.

Хүсэлт гаргасан байршилд үзлэг хийж, 
техникийн шийдэл гаргах /УБЦТС ТӨХК/
	Зураг төсөв зохиох
	Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлүүлэх   

/улс, нийслэл, бусад/
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ТООЛУУРЫГ ХААНА   
БАТАЛГААЖУУЛАХ ВЭ?

1

3

2

4

Баталгаажуулалт гэж юу вэ?
Хэмжих хэрэгсэл нь тогтоосон шаардлагад 
нийцэж байгааг эрх бүхий хэмжилзүйн  
байгууллагаас тогтоож, батлах үйл 
ажиллагааг хэлнэ.

УБЦТС ТӨХК нь айл өрхийн тоолуурыг 
өмчлөлийн байдлаас үл хамааран 
баталгаажуулалтад хамруулдаг бөгөөд 
гарсан зардлыг таны цахилгааны төлбөр 
дээр нэмж нэхэмжилнэ.

Тоолуур хэмжих хэрэгсэл худалдаж авахдаа анхаарах зүйл
Та тоолуур хэмжих хэрэгсэл худалдаж авахдаа улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 
бий эсэх, гэрчилгээ дээрх баталгаат хугацааг заавал шалгаарай.

Хэрэв таны тоолуур бүрэн электрон бол электрон тоолуур тавих 
зөвшөөрлийн бичиг бас шаардагдахыг анхаарна уу. 

Бүрэн электрон тоолуур нь баталгаажуулалтын хугацаа урт, цахимаар заалтыг нь авч болох 
ирээдүйтэй,  шөнийн хөнгөлөлттэй тарифт хамрагдах боломжтой зэрэг олон давуу талтай тул 
бүрэн электрон тоолуур худалдан авахыг зөвлөж байна.

Дараах тохиолдолд хэрэглэгч 
өөрөө баталгаажуулах 
шаардлагатай болдог 
	Лац тэмдэг хөндөгдсөн

	Зөвшөөрлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн, 
хуурамчаар үйлдсэн

	Баталгааны хугацаа дууссан

	Гэмтэл согог илэрсэн

Баталгаажуулалтын хугацаа 
Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт 
хоорондын хугацаа нь бүтэц, ажиллах 
зарчмаасаа хамааран харилцан адилгүй 
байдаг. 

Механик тоолуур
220В, 380В, 
100В - 3 жил

Импульсийн 
тоолуур

220В/380В-4 жил 
100В - 2 жил

Бүрэн электрон
тоолуур 

220В, 380В, 
100В - 8 жил

Гүйдлийн транс-
форматор 

3 жил

Баталгаажуулалтад яаж хамрагдах вэ?
	Тоолуур салгах ажлын захиалгыг 70047004 утас 

болон http://my.tog.mn цахим үйлчилгээгээр 
өгнө.

	Салгасан тоолуур хэмжих хэрэгслийг хэрэглэгч 
Тоолуурын лабораторид өгнө   .        

	Лаборатори ажлын 1-2 хоногт баталгаажуулна.
	Хэмжих хэрэгслээ хүлээн авахдаа 1, 2-р лац, 

баталгаажуулалтын гэрчилгээний тэмдэг,  
заалт, баталгааны огноог нягтлах хэрэгтэй.

	Тоолуур хэмжих хэрэгслээ залгах ажлын 
захиалгыг 70047004 утас болон http://my.tog.
mn цахим үйлчилгээгээр өгнө.

Жич: Баталгаажуулах үеийн тоолуургүй хугацааны 
төлбөрийг өмнөх 3 сарын дунджаар тооцно. 
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ЦАХИЛГААН ТАСАРВАЛ ЯАХ ВЭ?

ЭСВЭЛ

Цахилгаан тасарвал дараах 
зүйлүүдийг нягтлан үзээд 
дуудлага өгөөрэй
	Төлбөр төлөх хугацаа хэтэрсэн 

эсвэл тасралтын зар ирсэн эсэхийг 
шалгаарай.

/Хэрэв эргэлзэж байвал 137004 дугаарын 
утсанд хэрэглэгчийн кодоо мессэжээр 
илгээж, төлбөрийн үлдэгдлээ мэдэж 
болно./

70047004 утсаар холбогдож 
дуудлага өгнө

Таны дуудлага манай дотоод мэдээллийн 
сувгаар Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв болон 
Түгээх төвд цахимаар хуваарилагдаж, 
ажлыг гүйцэтгэдэг.

Компанийн зүгээс дуудлага барагдуулах 
хугацааг багасгах зорилгоор байршил 
тогтоогч GPRS  системийг ашиглан 
дуудлага өгсөн газрын ойролцоо байгаа 
монтёруудад ажлын даалгаврыг гар 
утсанд шилжүүлдэг  шинэ системийг 
нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

	Зөвхөн танайх эсвэл олон айлын 
цахилгаан тасарсан эсэхийг шалгаарай.

	Олон айлын тог 
тасарсан

	Ганцхан танай тог 
тасарсан

	Танай цахилгааны  автомат буусан, 
оруулгын утас тасарсан зэрэг ил 
харагдах гэмтэл гарсан эсэхийг 
шалгаарай.

1 2

Эдгээр энгийн үйлдлүүдийг хийж, 
мэдээлэл өгвөл дуудлага хариуцсан 
ажилтанд шууд очиж таныг хурдан 
хугацаанд тог цахилгаантай  болгоно.

Та ажлын гүйцэтгэлийг http://my.tog.      
mn  цахим үйлчилгээгээр орж хянах 
боломжтой.
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ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН 
ЗАХИАЛГА  ӨГӨХ 

  1

3

2

4

1. http://my.tog.mn  
цахим үйлчилгээнд 
хандах 

Оруулгын утас, 
автомат солиулах гэх 
мэт засвар үйлчилгээ 
хийлгүүлэх бол?

2. 70047004 
дуудлага өгөх

Тоолуур хэмжих 
хэрэгсэл шалгах, 
солих, салгах, залгах 
шаардлагатай бол?

3. Хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх төвд 
хандах

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хийх засвар 
үйлчилгээг газар дээр нь шуурхай, 
чанартай гүйцэтгэнэ.

Шугам тоноглолын 
гэмтэл засварлах 
дуудлагыг 24 
цагийн дотор хийж 
гүйцэтгэнэ.

Тоолууртай холбоотой дуудлагыг
72 цагийн дотор хийж гүйцэтгэнэ.

Х э р э г л э г ч и й н 
эзэмшлийн шугам 
тоноглолд гэмтэл 
саатал гарвал?
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ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ТЕХНИКИЙН 
НӨХЦӨЛ АВАХ

1

3

2

4

Ямар үед техникийн нөхцөл авах 
вэ?
Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд 
шинээр холбогдох, техникийн нөхцөлд 
заасан чадлыг нэмэгдүүлэх, бууруулах, 
сүлжээний  техникийн шийдлийг өөрчлөх 
тухай  бүрд техникийн  нөхцөл авна.

Техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг 
хүчдэлийн түвшингээр

Бид таны хүсэлтийг хүлээн авч  судлаад 
техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар 
хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулна. 

Та цахимаар хүсэлт гаргасан тохиолдолд техникийн нөхцөл олгох шийдвэрлэлтийн явцыг хянах 
боломжтой. Мөн манай дотоод мэдээллийн системээр дээд  шатны холбогдох удирдлагууд 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж байдаг тул танд цахим үйлчилгээг сонгохыг зөвлөж байна.

Таны хүсэлтийн дагуу техникийн 
нөхцөл  батлагдсан тохиолдолд хүсэлт 
гаргахдаа бүртгүүлсэн гар утасны дугаарт 
батлагдсан талаарх мэдээлэл очно. 
Та  шаардлагатай бичиг  баримтын 
жагсаалтыг new.tog.mn сайтаас аваарай.

Техникийн нөхцөл авахын тулд 
хаана хандах вэ?
Техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв 
болох Дүнжингарав НҮНТ, Драгон НҮНТ,        
7 буудал НҮНТ-үүд дээр байгаа УБЦТС 
ТӨХК-ийн үйлчилгээний хэсэгт болон 
цахим хэлбэрээр new.tog.mn авч байна.

	220В-ын хүчдэлийн түвшинд холбогдох 
хэрэглэгчийн техникийн нөхцөлийг харьяа 
Түгээх төвүүд

	1000кВт-аас доош чадалтай  техникийн 
нөхцөлийн хүсэлтийг Технологийн 
холболтын алба

	1000кВт-аас дээш чадалтай  техникийн 
нөхцөлийн хүсэлтийг Эрчим хүчний яам  
тус тус шийдвэрлэнэ.
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ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВСНЫ ДАРАА ХААНА 
ХАНДАХ ВЭ?

1

3

2

4

Цахилгааны угсралтын ажлыг  эрх 
бүхий байгууллагаас хийсэн Зураг 
төсвийн дагуу хийх ёстой.
Зураг төслийн байгууллага нь аюулгүй 
ажиллагаа, цахилгаан эрчим хүчний тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтын байдлыг 
таны хэрэглээтэй уялдуулан тооцоолж, 
иж бүрнээр нь асуудлыг шийдэж өгдөг.

Улсын болон техникийн комисс 
ажиллаж сүлжээнд залгах зөвшөөрөл 
олгоно.
Шинээр баригдсан шугам, тоног 
төхөөрөмжийг УБЦТС ТӨХК-ийн 
эзэмшлийн шугам сүлжээнд холбох 
бол  улсын болон техникийн комисс 
угсралтын ажлыг газар дээр нь 
шалгаж үзээд Улсын болон техникийн 
комиссын дүгнэлт баталгаажсаны дараа 

Т е х н о л о г и й н 
холболтын албанаас 
сүлжээнд залгах 
зөвшөөрлийн бичгийг 
олгоно.

Залгах зөвшөөрөл болон бусад холбогдох 
бичиг баримтыг авч Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 
төвд очиж гэрээ хийснээр та манай 
хэрэглэгч болно. 

Угсралтын ажлыг эрх бүхий 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх нь 
зүйтэй.

Маш олон хэрэглэгч хувь 
хүмүүсээр цахилгааны 
угсралт хийлгэснээс дутуу 
хаяж орхих, шаардлагатай 
туршилт тохируулгыг 
хийж өгөхгүй байх, бичиг 
баримтыг бүрдүүлж өгөхгүй  
байх, чанар муутай хуучин 
тоноглол хэрэглэсэн байх 
зэрэг олон бэрхшээлтэй 
тулгарсан байдаг. 

Тиймээс цахилгааны угсралтын  ажлыг 
актаар хүлээн авч, гүйцэтгэлийн бичиг  
баримтыг маш сайн бүрдүүлж аваарай.

Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл авсны дараа 
угсралтын ажлыг ямар байгууллагаар хийлгэх,  хаана 
хандах зэрэг олон асуултууд гарч ирдэг тул танд зайлшгүй 
шаардлагатай зөвлөгөөг хүргэе.

Та комисс ажиллуулах бол Нийслэл болон Төв аймгийн барилга хот байгуулалтын асуудал 
хариуцсан байгууллагад, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бол Эрчим хүчний яам, 
Эрчим хүчний хөгжлийн төвд хандана.

Гэрээ байгуулахад хэрэг болох бичиг 
баримтын бүрдлийг www.tog.mn 
сайтаас үзнэ үү.
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ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ  БОЛОМЖГҮЙ
 ТОХИОЛДЛУУД
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Техникийн нөхцөл авах барилга, 
байгууламж, хашаа байшин нь цахилгааны 
шугам, дэд станцын хамгаалалтын зурваст 
орсон тохиолдолд...

Техникийн нөхцөл авах байршилд 
трансформаторын хүчин чадал 
хүрэлцэхгүй, цахилгаан дамжуулах 
шугам хэт ачаалагдсан зэрэг техникийн 
боломжгүй газар бол...

	Зарим тохиолдолд өвлийн их ачааллын үеэр техникийн нөхцөл олгох ажлыг түр хугацаанд 
зогсоож, дулааны улирал эхэлмэгц хэвийн олгож эхлэх нь бий. 

	Иргэн, аж ахуйн нэгж нь техникийн нөхцөлийн хүсэлт гаргахдаа  өөрт шаардлагатай хүчин 
чадлыг хэт өсгөж, бууруулж бичих тохиолдол гардаг бөгөөд энэ нь шийдвэр гаргахад болон зураг 
төсвийг боловсруулахад буруугаар нөлөөлдөг тул зөв тооцоолох, мэргэжлийн хүнээс зөвлөгөө 
авах нь зүйтэй. 

	Таныг хүсэлт өгөх үед техникийн нөхцөл олгох боломжгүй байсан ч хэсэг хугацааны дараа 
техникийн шинэчлэл өргөтгөл хийгдвэл шинэ боломж гарч ирдэг тул хэтийн төлөвлөлтийн тухай 
Техникийн бодлого зохицуулалтын хэлтсээс лавлаж асуугаарай.

Шугам тоноглолын эзэмшигч нь холболт 
хийхийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд...

Эрчим хүчний шугам сүлжээний 
хамгаалалтын зурвас
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ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХЭД 
АНХААРАХ ЗҮЙЛС
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3

2
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Та газар шорооны ажил эхлүүлэхээсээ 
өмнө харьяа Түгээх төвдөө хандаж тухайн 
газар доор цахилгааны кабель шугам 
байгаа эсэхийг тодруулна. 

Тодруулга авахаар ирэхдээ:

	Кадастрын зураг

	Ерөнхий төлөвлөгөөний зураг

	Шугам сүлжээний угсралтын ажлын 
зургуудаа авч ирнэ.

	Техникийн нөхцөл

	Ажлын зураг

	Төлбөр төлсөн баримт

Түгээх төвөөс газар шорооны ажил эхлэх үед 
хянагч томилж өгөх бөгөөд та шаардлагатай 
үедээ хяналт тавиулж, зөвлөгөө аваарай.

Эдгээр ажлууд Эрчим хүчний зохицуулах 
хорооноос батлагдсан үнийн тарифын 

дагуу хийгдэнэ.

Инженерийн шугам сүлжээ ихэвчлэн газар доор байрлахаар 
төлөвлөгдөн хийгддэг тул та газар шорооны ажил хийхдээ 
холбогдох газраас нь тодруулга авах шаардлагатай. 

Тодруулга хийлгэлгүй газар шорооны ажлыг эхлүүлэх нь 
кабель шугамыг гэмтээх, бусад хэрэглэгчийг цахилгаангүй 
болгох, гэнэтийн таслалт гаргах эрсдлийг би болгодгоос 
гадна газар ухаж байгаа хүний амь насанд маш аюултай.

Түгээх төвөөс газар дээр нь очиж тусгай 
багажаар тодруулга хийж, кабель шугам 
байгаа газарт тэмдэг тавьж өгнө.

Газар доор кабель шугам байгаа 
нь илэрвэл:
Газар доор байгаа УБЦТС ТӨХК-ийн 
ашиглалтын цахилгааны кабель  шугамыг 
зайлшгүй шилжүүлэх шаардлага гарвал 
техникийн нөхцөл авч, зургийн дагуу 
шилжүүлэн зөөх ажлыг хийнэ.
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Таны эзэмшил /хувийн/-ийн кабель шугам гэмтсэн нь тогтоогдсон бол 
харьяа /Баруун, Зүүн, Налайх, Зуунмод/ Түгээх төвийн Кабель шугам засвар 
үйлчилгээний хэсэгт хандаж засвар үйлчилгээ хийлгэх ажлын захиалга өгөх 
боломжтой.  

Кабелийг ихэвчлэн газар шорооны 
ажлаар гэмтээдэг тул кабель шугамын 
трассын дагуу явж шалгаарай.
Кабель   ил   гарсан,    тасарсан,  
шалбарсан  бол хүрч болохгүй. 
Засвар үйлчилгээний эрх бүхий 
мэргэжлийн компанид хандаарай.  

КАБЕЛЬ  ШУГАМ ГЭМТВЭЛ ХААНА 
ХАНДАХ ВЭ?

1

3

2

4

Захиалгаар хийгдэж байгаа бүх засвар үйлчилгээнд ЭХЗХ-оос 
баталсан үнэ тарифыг мөрдөнө. Холбогдох мэдээллийг www.tog.mn 
вэб сайтын “Төлбөрт үйлчилгээ” хэсгээс үзэх боломжтой.

Таны өгсөн ажлын захиалгын дагуу доорх 
ажлууд дарааллын дагуу гүйцэтгэнэ. 

 Гэмтлийн цэгийг тодорхойлно

 Гэмтлийг засварлана

 Сэргээсэн кабелийг хэмжиж туршаад, 
сүлжээнд холбоно

Гэмтлийн цэгийг тодорхойлсны дараа 
харьяа Түгээх төвөөс кабель засварлах, 
хэмжих, сүлжээнд холбох ажлыг хийнэ.

Кабель шугамын гэмтлийн цэгийг 
Реле хамгаалалт, туршилт тохируулгын 
албанаас явуулын лабораториор 
тодорхойлно.

Хэрэв танд бэлтгэл тэжээлийн кабель байхгүй, засварын ажил удаашралтай хийгдэхээр бол 
харьяа Түгээх төвд хандан түр тэжээл авах боломжийн талаар судлаарай. 
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ЦАХИЛГААН ШУГАМ, ДЭД СТАНЦЫГ УБЦТС ТӨХК-ИЙН
ӨМЧЛӨЛД ХЭРХЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ВЭ?

1

3

2

4

Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх хүсэлтээ УБЦТС 
ТӨХК-д албан бичгээр өгнө. 

Өмчлөлд шилжүүлэн авахад барилга 
угсралтын акт, туршилт хэмжилтийн 
протокол зэрэг  тухайн объекттой 
холбоотой бүх баримт хэрэг болох учраас 
та жагсаалтыг www.tog.mn  сайтаас авч  
бичиг баримтаа бүрдүүлээрэй.

Өмчлөлд хүлээн авах тухай шийдвэр гарна 

Өмчлөлд хүлээн авахад бэлэн болсон 
объектын бичиг баримтыг дараах 
газруудаар шийдвэрлүүлнэ.

	УБЦТС ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл

	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 
газар

Эдгээр газруудын хурлаар оруулж шийдвэр 
гаргуулах ажлыг манай компанийн 
инженерүүд хариуцаж, хариуг танд эргэж 
мэдэгдэнэ.  

Хэрэглэгчид өөрийн хөрөнгөөрөө барьсан шугам, дэд станцад 
мэргэжлийн засвар үйлчилгээ хийлгүй удсанаас гэмтэх, 
багагүй хэмжээний зардлаар засвар хийлгэх тохиолдол гардаг 
учраас  УБЦТС ТӨХК-ийн өмчлөлд шилжүүлэх хүсэлт гаргах нь 
элбэг байдаг. 

Бичиг баримтын бүрдлээ нягтлуулна. 

УБЦТС ТӨХК-ийн Технологийн 
холболтын албаны Шинэ холболтын 
инженер таны бичиг баримтын бүрдлийг 
шалгаж шаардлагатай зөвлөгөөг өгнө.

Та цахилгааны угсралтын ажил хийлгэсэн 
бол бүх акт бичиг баримтыг  бүрдүүлэн 
авч, хадгалж байх нь зүйтэй.

Тоног төхөөрөмжийн байгаа байдлыг 
харьяа Түгээх төвд үзүүлнэ.

Хэрэв таны өмчлөлийн тоног төхөөрөмж 
ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаасаа 
шууд хүлээж авах боломжгүй зөрчилтэй 
байвал зөрчлийг арилгуулдаг.

Дэд станц,   шугам  тоноглолын  техникийн  баримт бичгийг үрэгдүүлсэн эсвэл анхнаасаа 
гүйцэтгэгчээс  аваагүйгээс  бичиг  баримтын  зөрчил гарч иргэдийг бухимдуулдаг. Иймд та 
цахилгаан  угсралтын ажил хийлгэсэн бол бүх акт бичиг баримтыг бүрдүүлэн авч хадгалж байх нь 
зүйтэй.
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ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРСОН ОРОН СУУЦНЫ АЙЛ ӨРХИЙН 
ЦАХИЛГААНЫ БОРЛУУЛАЛТЫГ УБЦТС ТӨХК-Д 

ХЭРХЭН ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГӨХ ВЭ?

1

3

2

4

Орон сууцны айл өрхийн борлуулалтыг 
хүлээлгэн өгөхдөө дараах нөхцөлийг 
хангасан байх ёстой. Үүнд:  

	 Барилга байгууламжийг ашиглалтад 
оруулах комиссын дүгнэлт гарсан байх

	 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээнүүд 
гарсан байх

	 Орон сууцны борлуулалтыг хүлээлгэн 
өгөхийн өмнө Эрчим хүчний тухай 
хуулийн 30.1.13-д “Нийтийн эзэмшлийн 
орон сууцны барилга барих тохиолдолд 
барьсан эрчим хүчний дэд станц, 
шугам тоноглолыг тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчид шилжүүлж өгөх” гэсэн 
заалтын дагуу барьсан РП, дэд станц, 
цахилгаан дамжуулах кабель болон 
агаарын шугам, тоноглолыг УБЦТС ТӨХК-
ийн үндсэн хөрөнгөнд шилжүүлсэн эсвэл 
үндсэн хөрөнгөнд шилжүүлэх хүсэлтийг 
холбогдох бичиг баримтын хамт 
Технологийн холболтын албанд бүрдүүлж 
өгсөн байна. 

Дээрх шийдвэрийг үндэслэн харьяа 
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь хүсэлт 
гаргасан иргэн, хуулийн этгээдтэй 
хамтран тоолуур хэмжих хэрэгслийн заалт 
хүлээлцэн код олгож, цахилгаан эрчим 
хүчээр хангах гэрээ байгуулна.

Гэрээ байгуулахад шаардлагатай баримт 
бичиг:
1. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
/худалдах, худалдан авах гэрээ/
2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
3. Тоолуурын гэрчилгээний хуулбар

 Борлуулалтын бодлогын хэлтэст дараах 
материалыг бүрдүүлэн өгнө. Үүнд: 

 Борлуулалт хүлээлгэн өгөх иргэн, 
хуулийн этгээдийн хүсэлт /албан бичиг/

 Техникийн нөхцөлийн хуулбар

 Барилга байгууламжийг ашиглалтад 
оруулах комиссын дүгнэлт

 Нийтийн  эзэмшлийн орц, шат, талбай, 
гараж, подвалын цахилгаан эрчим 
хүчний төлбөр тооцоог хариуцах СӨХ-
ны албан бичиг

 Ялтсан бойлортой бол цахилгаан 
эрчим хүчний тооцоог хариуцах 
ОСНАА-н конторын албан бичиг

 Дэд станц барилгын 0.4 кВ-ын 
кабель шугам болон бусад цахилгаан 
тоноглолыг УБЦТС ТӨХК-ийн үндсэн 
хөрөнгөнд шилжүүлэх Төрийн өмчийн 
хорооны шийдвэр гарах хүртэл 
ашиглалтаа хариуцах тухай албан 
бичиг

 Борлуулалт хүлээлгэн өгөх хүсэлтийн 
дагуу ирүүлсэн материалыг үндэслэн  
харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс тус 
байрны  щит, тоолуур хэмжих хэрэгсэл нь 
шаардлага хангаж байгаа эсэхийг үзнэ. 
Хэрэв шаардлага хангаагүй тохиолдолд 
зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авахуулна.
Шаардлага хангагдсан бол “Шийдвэр 
хүргүүлэх тухай” албан тоотыг хүсэлт 
гаргагчид болон харьяа Хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх төвд хүргүүлнэ. 
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ДЭД СТАНЦ 0.4 КВ-ЫН ЩИТНИЙ ГАЗАРДУУЛГЫН ЭСЭРГҮҮЦЭЛ 
ХЭМЖҮҮЛЭХ БОЛ ХААНА ХАНДАХ ВЭ?

1

3

5

2

4

6
Хэмжилтийн дүн нь “Цахилгаан 
байгууламжийн дүрэм”-д нийцсэн бол 
хэмжилт туршилтын ажилтан протокол 
олгоно. 

Барилга байгууламж , тоног  төхөөрөмжийн 
газардуулах байгууламжийг  батлагдсан 
ажлын  зургийн  дагуу эрх бүхий 
байгууллагаар хийлгэж, акт бүрдүүлсэн 
байна.

0.4кВ-ын щитний  газардуулгын хэмжилт 
хийлгэх бол харьяа Түгээх төв эсвэл 
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд хүсэлт гаргана. 

Дэд станцын 
газардуулгын 
эсэргүүцлийн 
х э м ж и л т 
хийлгэх бол 
УБЦТС ТӨХК-
ийн Реле 
х а м г а а л а л т , 
т у р ш и л т 
т о х и р у у л г ы н 
албанд хүсэлт 
гаргана.  

Хэмжилт  туршилтын  ажилтан газар дээр 
нь очиж хэмжилт хийнэ.

Ингэснээр та аюулгүй амьдарч, ажиллах 
нөхцөл бололцоогоор хангагдана.
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ЗАХИАЛГААР ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ҮҮ? 

1

3

2

4

Зураг төслийг манай компаниар хийлгэвэл зургийн зөвшилцөл 
хийх,  Түгээх төвүүдээс тодруулга авах зэрэг ажилд  цаг хугацаа 
хэмнэхээс гадна хамгийн сүүлийн үед гарсан үнэлгээ, суурь нормыг 
баримтлан төсөвтэй нь хийж өгдөг давуу талтай. 

Угсралтын ажлыг зураг төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэх нь тухайн 
объектыг Улсын комисст хүлээлгэж өгөхөд саадгүй байх нөхцөлийг 
бүрдүүлж, ашиглалтын явцад гэмтэл согог зөрчил гарах эрсдэлийг 
бууруулна.

Та зураг төсөл хийлгэх хүсэлтээ албан 
бичгээр гаргана. 

	Техникийн нөхцөл
	Зургийн даалгавар
	Газрын гэрчилгээ
	Кадастрын зураг
	Ерөнхий төлөвлөгөөний 
 зураг 
 /шаардлагатай 
 үед/

Хүсэлтийг зураг төслийн албанд хүлээн 
авч судлан үнийн санал боловсруулж, 
танд мэдэгдэнэ.

Захиалагч нь үнийн саналыг зөвшөөрч 
ажлыг хийлгэх бол “Ажил гүйцэтгэх” 
гэрээ байгуулна.

УБЦТС ТӨХК-аас дараах ажлыг 
захиалгаар хийж гүйцэтгэдэг

	35 кВ хүртэл хүчдэлийн сүлжээнд 
цахилгааны угсралтын зураг 
боловсруулах

	Зургийн дагуу төсөв хийх
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ЦАХИЛГААН ШУГАМ ТОНОГЛОЛЫН ЭЗЭМШЛИЙН 
ЗААГИЙГ ХЭРХЭН ЯЛГАХ ВЭ? 

1

4

2

3

Цахилгаан шугам тоноглолын 
эзэмшлийн зааг гэж юу вэ?

Цахилгааны шугам тоноглолыг өмчлөлийн 
харьяаллаар нь зааглаж дараах газрууд 
ашиглалт үйлчилгээг нь хариуцдаг. 

Үүнд: 

	УБЦТС ТӨХК
	Орон сууцны контор
	Сууц өмчлөгчдийн холбоо 
	Хэрэглэгч

Эзэмшлийн заагийг 
тодорхой мэдсэнээр 
цахилгаан тасарвал ямар 
газарт дуудлага өгөх, 
засварын ажлыг хэн 
хариуцах, хэнээс зардал 
гарах нь тодорхой болно.

Хэрэв та манай байгууллагаар үйлчилгээ 
хийлгэхийг хүсвэл: 
	Техникийн шуурхай зохицуулалтын 

албатай “Шуурхай үйлчилгээний гэрээ”
	Харьяа Түгээх төвтэй “Найдвартай 

ажиллагааны гэрээ” тус тус байгуулна. 
Ингэснээр таны шугам тоноглолд гэмтэл 
гарсан тохиолдолд манай компаниас 
гэрээний дагуу мэргэжлийн баг очиж 
засвар үйлчилгээ хийж өгнө.

Сууц өмчлөгчдийн холбоо 
Дундын эзэмшлийн 
шугам тоноглолын 

ашиглалт

УБЦТС ТӨХК-ийн Түгээх төв
Хаалттай дэд станц, кабель 

шугамын  ашиглалт

УБЦТС ТӨХК-ийн
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

Тоолуурын щитний 
ашиглалт

УБЦТС ТӨХК-ийн Түгээх төв
6/10 кВ-ын шугам 

тоноглолын ашиглалт

Эзэмшигч иргэн, ААН
Дэд станц, шугам 

тоноглолын ашиглалтХэрэглэгч  
Тоолуурын щитнээс гэр 

хүртэлх утасны ашиглалт

Орон сууцны контор
Ерөнхий щитний ашиглалт

Хэрэглэгч  
Тоолуур, гэр доторх 

монтажны  ашиглалт

Орон сууцны хороолол дахь 
цахилгаан шугам тоноглолын 

эзэмшлийн зааг

Хувийн дэд станцын 
эзэмшлийн зааг

Гэр хороолол дахь цахилгаан 
шугам тоноглолын эзэмшлийн зааг
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ЦАХИЛГААНААС ҮҮДЭЛТЭЙ АЮУЛ УЧРАХУЙЦ НӨХЦӨЛ 
ҮҮССЭН ҮЕД ХААНА ХАНДАХ ВЭ?

Цахилгааны кабель шугам ил гарсан, 
тасарсан, шалбарсан, буудсан бол... 

Цахилгааны щит, дэд станцын хаалга 
онгорхой байгаа бол...

1. 70047004 утсаар 
яаралтай мэдэгдэх

2. “Цахилгаан хэрэглэгч” 
аппликэйшны дуудлага 
өгөх цэсний гэмтэл 
мэдээлэх хэсэгт 
нэвтэрч мэдээлэх

3. 137004 дугаарт гэмтэл 
гэж бичин зай аваад 
хаяг байршлыг 
мессежээр илгээх 

4. УБЦТС ТӨХК - UBEDN 
албан ёсны фэйсбүүк 
хуудасны ЧАТБОТ 
үйлчилгээгээр мэдээлэх

5. Бусдад яаралтай 
анхааруулах

6. Холуур тойрч гарах

Агаарын шугамын утас тасарч газарт 
унасан, унжсан бол...
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ЭРЧИМ ХҮЧЭЭ ХЭРХЭН ХЭМНЭХ ВЭ?

1

3

5

2

4

6

8

Хөргөгчний цахилгаан зарцуулалтыг 
багасгах.

	Халуун зүйл хийхгүй байх

	Хөргөгчний дунд хэсэгт агаар солилцох 
зай заавал үлдээх

	Мөсийг нь цэвэрлэж 
байх

Улайсдаг хуучны чийдэнгээ ухаалаг 
чийдэнгээр соливол цахилгаанаа 80 хувь 
хэмнэнэ.

Уртасгагч болон олон залгуур хэрэглэх нь 
цахилгааны алдагдал их байхад нөлөөлдөг.

Компьютер болон зурагтаа залгуураар нь 
салгаж, улаан гэрлийг нь заавал унтраана.

Хөргөгчийг халаагуурын хажууд эсвэл 
цахилгаан зуухтай зэрэгцүүлэн байрлуулж 
болохгүй. Хөргөгч гаднаасаа халж хэвийн 
ажиллагаанд нь ачаалал өгдөг.

Гэрлийн чийдэнгээ үргэлж цэвэрхэн 
байлгана. Бохир чийдэн гэрэлтүүлэх 
чадвараа 10-15%-аар алддаг.

Цахилгаан хэмнэх 
энгийн аргуудыг 
амьдралдаа сурч 
ашигласнаар бид эрчим 
хүчээ хэмнээд зогсохгүй 
агаарын бохирдлыг 
бууруулж, эх дэлхийгээ 
хамгаалж чадна.

7

Өдөр шөнийн хэрэглээний  тарифтай 
электрон тоолуур ашиглах.
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ХҮҮХДҮҮД ЭЭ, ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛААС БОЛГООМЖЛООРОЙ!

Цахилгааны шалбарсан, тасарсан утас нь 
аюултай тул 10м дотогш ойртож болохгүй.

Цахилгаан хэрэгслийн залгуурт ус чийг 
ойртуулж болохгүй.

Усны дэргэд  цахилгаан хэрэгсэл ашиглахыг 
хориглоно.

Цахилгааны дэд станц руу ойртож, орж 
болохгүй, цахилгаанд цохиулах аюултай.

Хуруу болон бусад зүйлийг цахилгааны 
залгуурт шургуулж болохгүй

Цахилгааны дэд станцын гадна хашаа руу 
авирч болохгүй. 

Цахилгаан дамжуулагч утастай ойрхон 
үсэрч, гүйж тоглох нь аюултай.

Хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчныг бүрдүүлцгээе.

Эвдэрч, гэмтсэн залгуурыг өөрөө засах гэж 
бүү оролдоорой.
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Хаяг: Монгол улс 17033, Улаанбаатар хот, 
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-45

Утас: 11-342420, Факс: 11-343061

Цахим хуудас:             www.tog.mn
Цахим шуудан:           info@ubedn.mn
Цахим үйлчилгээ:      http://my.tog.mn

УБЦТС ТӨХК


