
Эрчим хүчний тухай хуулиас 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ 

16 дугаар зүйл. 

 Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл  

16.1. Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрлөөр хуулийн этгээдэд тухайн тодорхой нутаг дэвсгэрт 

цахилгаан, дулаан түгээх үйл ажиллагаа явуулах эрх олгоно.  

16.2. Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрөлд заасан нутаг 

дэвсгэрийн бүх хэрэглэгчийг түгээх сүлжээнд холбох үүрэгтэй.  

16.3. Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахь үүрэгтэй:  

16.3.1. тухайн нутаг дэвсгэрт энэ хуульд заасан шаардлагыг хангасан хэрэглэгчийн шугам, тоног 

төхөөрөмжийг цахилгаан, дулаан түгээх шугам, тоног төхөөрөмжид холбох;  

16.3.2. энэ хуулийн 9.1.13.-т заасан холболтын журмыг боловсруулах, батлуулах, мөрдөх; /Энэ 

заалтад 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

 16.3.3. эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан цахилгаан, дулааны тоолуурыг холболтын цэгт 

суурилуулах; /Энэ заалтад 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/  

16.3.4 цахилгаан, дулаан түгээх сүлжээгээр дамжуулан зохицуулалттай, эсхүл зохицуулалтгүй 

хангалт эрхлэх тэнцүү боломжийг эрчим хүчээр хангагч нарт олгох; 

 16.3.5. цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх, дамжуулах, эрчим хүчээр зохицуулалттай, эсхүл 

зохицуулалтгүй хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хэвийн үйл ажиллагаа болон хэрэглэгчийн 

цахилгаан, дулааны хэрэглээг найдвартай хангах  

16.3.6. түгээх сүлжээг ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх, өргөтгөх;  

16.3.7.энэ хуулийн 9.1.13-т заасан холболтын журмын шаардлага хангасан хэрэглэгчтэй урьдчилан 

тохиролцсоны үндсэн дээр энэ хуулийн 17.3-т заасан гэрээг байгуулж, тухайн хэрэглэгчийн шугамаас 

бусад хэрэглэгчийг холбох; /Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн 

найруулсан/  

16.3.8. үйлдвэрлэгч, дамжуулагчтай байгуулсан гэрээний дагуу урьдчилан төлбөр хийсний үндсэн 

дээр цахилгаан, дулааныг худалдан авах;  

16.4. Энэ хуулийн 16.3.3-т заасан тоолуур нь цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчийн өмч байж болно. /Энэ хэсэгт 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар 

өөрчлөлт оруулсан/  

16.5. Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах 

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байх бөгөөд эрчим хүчээр зохицуулалтгүй хангах тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч байж болно. 

Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, түүнийг олгох  

12.1. Хуулийн этгээд дараахь үйл ажиллгагааг эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн 

үндсэн дээр эрхэлнэ:  

12.1.2. дулаан үйлдвэрлэх;  

12.1.3. цахилгаан дамжуулах;  

12.1.4. дулаан дамжуулах; 



 12.1.5. диспетчерийн зохицуулалт хийх; 

 12.1.6. цахилгаан түгээх; 

 12.1.7. дулаан түгээх;  

12.1.8. эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах; 

12.4. Энэ хуулийн 12.2, 12.3-т зааснаас бусад тусгай зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн зохицуулах 

зөвлөл олгоно. /Энэ хэсэгт 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

12.5. Иргэн, хуулийн этгээд байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, хүн амын хэвийн амьдралд 

хохирол учруулахааргүй аргаар зөвхөн өөрийн хэрэгцээг хангах зорилгоор 1.5 МВт хүртэл хүчин 

чадалтай эрчим хүчний эх үүсвэр, түүний дамжуулах, түгээх шугам барих, ашиглахад тусгай 

зөвшөөрөл авахгүй.  

12.6.Хэрэглэгчийн өөрийн технологийн хэрэгцээнд зориулан татсан шугам, дэд станц, түүнээс авсан 

хэрэглэгчийн шугам сүлжээнд тухайн хуулийн этгээдэд болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой хуулийн 

этгээдэд цахилгаан, дулаан түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл олгохгүй. /Энэ хэсгийг 2011 оны 12 

дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/ /Энэ хэсгийг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 

13 дугаар зүйл.  

Цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл  

13.1. Цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлөөр хуулийн этгээдэд цахилгаан, дулаан 

үйлдвэрлэж, эрчим хүчний эх үүсвэрийг цахилгаан, дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд холбох эрх 

олгоно.  

13.2.Цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь цахилгаан, дулаан худалдах үнэ, 

нөхцөлийг дор дурдсанаас бусад тохиолдолд Зохицуулах хороогоор хянуулж батлуулна: /Энэ хэсэгт 

2011 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

 13.2.1. зөвхөн өөрийн хэрэгцээнд зориулж цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх;  

13.2.2. экспортлох зорилгоор нэгдсэн сүлжээнд холбогдохгүйгээр цахилгаан үйлдвэрлэх;  

13.2.3. гэрээний үнээр цахилгаан, дулаан худалдах. 

 14 дүгээр зүйл. Цахилгаан, дулаан дамжуулах тусгай зөвшөөрөл 

 14.1. Цахилгаан, дулаан дамжуулах тусгай зөвшөөрлөөр хуулийн этгээдэд цахилгаан, дулааны 

дамжуулах сүлжээг ашиглан цахилгаан, дулаан дамжуулах үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгоно.  

14.2. Цахилгаан, дулаан дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахь эрх, үүрэгтэй:  

14.2.1. цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хэвийн үйл 

ажиллагааг болон хэрэглэгчийн цахилгаан, дулааны хэрэглээг найдвартай хангах, дамжуулах 

сүлжээг ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх, өргөтгөх үйл ажиллагаа эрхлэх; 

 14.2.2. энэ хуулийн 9.1.13-т заасан холболтын журмыг боловсруулах, батлуулах, мөрдөх; /Энэ 

заалтад 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

 14.2.3. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг тэгш эрхтэйгээр дамжуулах сүлжээнд холбогдох нөхцөлийг 

бүрдүүлэх.  

14.3. Дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь эрчим хүчээр хангагч байж болохгүй.  

14.4.Эрчим хүч дамжуулах шугам, дэд станц нь төрийн өмчлөлд байна. /Энэ хэсгийг 2015 оны 06 

дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/ 


