МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Төв, Зүүн, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд
борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг нэгдүгээр, айл өрхөд борлуулах
цахилгааны тарифыг хоёрдугаар, тоолуургүй ахуйн хэрэглэгчдийн цахилгааны
төлбөр тооцох сарын дундаж цахилгааны хэрэглээг гуравдугаар хавсралтаар тус
тус баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн, хоёрдугаар хавсралтын 1.а, 2.1.а дахь мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 3
дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал, хоёрдугаар хавсралтын 1.б, 2.1.б дэх
мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус тус
мөрдөж ажиллахыг цахилгаан түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
компаниуд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 91, 92, 93,
94 дүгээр тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТгүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах
байдлаар тогтооно:
№
1

1.1
1.2
а
б
в
2
2.1
2.2
а
б
в
3
а
б

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, банк, санхүүгийн байгууллага
Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Хадгаламж зээлийн хоршоо
Энгийн тоолууртай
Төг/кВт.ц
190.20
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
Төг/кВт.ц
190.20
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
336.72
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
94.06
хүртэл/
Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага
Энгийн тоолууртай
Төг/кВт.ц
171.52
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
Төг/кВт.ц
171.52
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
270.71
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
108.81
хүртэл/
Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн
гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
171.52
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
108.81
хүртэл/

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Энгийн тоолууртай
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 250 кВт.ц-аас ихгүй
хэрэглээг
Сарын нийт хэрэглээний 250 кВт.ц-аас их хэрэглээг
2 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг
хүртэл/
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их хэрэглээг
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас оройн 21.00 цаг хүртэл/
Шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
Сарын суурь тариф
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Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/кВт.ц

110.49

Төг/кВт.ц

134.80

Төг/кВт.ц

158.95

Төг/кВт.ц

171.52

Төг/кВт.ц

116.39

Төг/кВт.ц

142.00

Төг/кВт.ц

153.22

Төг/кВт.ц

108.81

Төг/кВт.ц

142.00

Төг/кВт.ц

153.22

Төг/кВт.ц

108.81

Төг/сар

3,000.00

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН
ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ
1. Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж
хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих нэгж

Сарын хэрэглээ

1

Айл өрх

кВт.ц

350

---oOo---

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын … -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Алтай-Улиастайн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд
борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг нэгдүгээр, айл өрхөд борлуулах
цахилгааны тарифыг хоёрдугаар, тоолуургүй ахуйн хэрэглэгчдийн цахилгааны
төлбөр тооцох сарын дундаж цахилгааны хэрэглээг гуравдугаар хавсралтаар тус
тус баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн, хоёрдугаар хавсралтын 1.а, 2.1.а дахь мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 3
дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал, хоёрдугаар хавсралтын 1.б, 2.1.б дэх
мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус тус
мөрдөж ажиллахыг “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК /Т.Ганзориг/-д
үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 95, 96, 97,
98 дугаар тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД
БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй)
ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар
тогтооно:
№
1

1.1
1.2
а
б
в
2

2.1
2.2
а
б
в
3
3.1
3.2
а
б
в
4
а
б

Ангилал
Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр
Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
Энгийн тоолууртай
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Банк, санхүүгийн байгууллага
Үүнд: Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Хадгаламж зээлийн хоршоо
Энгийн тоолууртай
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага
Энгийн тоолууртай
3 тарифт тоолууртай

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/кВт.ц

184.95

Төг/кВт.ц
Төг/кВт.ц
Төг/кВт.ц

184.95
331.47
88.82

Төг/кВт.ц

184.95

Төг/кВт.ц
Төг/кВт.ц
Төг/кВт.ц

184.95
331.47
118.10

Төг/кВт.ц

180.80

Төг/кВт.ц
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
Аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон
нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/

180.80
279.99
118.10

180.80
118.10

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

№

Ангилал

1

Энгийн тоолууртай
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 250 кВт.ц-аас ихгүй
хэрэглээг
Сарын нийт хэрэглээний 250 кВт.ц-аас их хэрэглээг
2 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг
хүртэл/
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их хэрэглээг
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас оройн 21.00 цаг хүртэл/
Шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
Сарын суурь тариф

а
б
в
г
2
2.1
а
б
в
2.2
3
а
б
в
4

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/кВт.ц

118.10

Төг/кВт.ц

144.08

Төг/кВт.ц

168.24

Төг/кВт.ц

180.80

Төг/кВт.ц

118.10

Төг/кВт.ц

151.28

Төг/кВт.ц

162.58

Төг/кВт.ц

118.10

Төг/кВт.ц
Төг/кВт.ц

151.28
162.58

Төг/кВт.ц

118.10

Төг/сар

3,000.00

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН
ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ
1. Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж
хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих нэгж

Сарын хэрэглээ

1

Айл өрх

кВт.ц

350

---oOo---

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд
борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг нэгдүгээр, айл өрхөд борлуулах
цахилгааны тарифыг хоёрдугаар, тоолуургүй ахуйн хэрэглэгчдийн цахилгааны
төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг гуравдугаар хавсралтаар тус тус
баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн, хоёрдугаар хавсралтын 1.а, 2.1.а дахь мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 3
дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал, хоёрдугаар хавсралтын 1.б, 2.1.б дэх
мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус тус
мөрдөж ажиллахыг “Баян-Өлгий аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газар”
/Ж.Керей/, “Увс цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК /Ц.Эрдэнэбаатар/, “Ховд цахилгаан
түгээх сүлжээ” ХХК /У.Пүрэвдорж/-д тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2017 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 254 дүгээр
тогтоол, “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 99, 100, 101,
102 дугаар тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД
БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТгүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах
байдлаар тогтооно:
№
1

2

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, банк,
санхүүгийн байгууллага
Үүнд:
Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Хадгаламж зээлийн хоршоо

Төг/кВт.ц

184.95

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Төг/кВт.ц

180.80

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Энгийн тоолууртай
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 250 кВт.ц-аас ихгүй
хэрэглээг
Сарын нийт хэрэглээний 250 кВт.ц-аас их хэрэглээг
2 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг
хүртэл/
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 250 кВт.ц-аас ихгүй
хэрэглээг
Өдрийн хэрэглээний 250 кВт.ц-аас их хэрэглээг
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
Сарын суурь тариф

а
б
в
г
2
2.1
а
б
в
г
2.2
3

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/кВт.ц

110.80

Төг/кВт.ц

134.80

Төг/кВт.ц

158.95

Төг/кВт.ц

180.80

Төг/кВт.ц

110.80

Төг/кВт.ц

142.00

Төг/кВт.ц

153.22

Төг/кВт.ц

180.80

Төг/кВт.ц

135.18

Төг/сар

3,000.00

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН
ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ
1. Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж
хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих нэгж

Сарын хэрэглээ

1

Айл өрх

кВт.ц

350

---oOo---

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсэг, Бүгд Найрамдах
Монгол Ард Улс ба Зөвлөлийн Засагт Нийгэм Журамт Бүгд Найрамдах Холбоот
Улсын хооронд 1949 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан Хэлэлцээрийн 10
дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын
хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, үйлдвэр, аж ахуйн
нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг нэгдүгээр, айл өрхөд борлуулах
цахилгааны тарифыг хоёрдугаар, тоолуургүй ахуйн хэрэглэгчдийн цахилгааны
төлбөр тооцох сарын дундаж цахилгааны хэрэглээг гуравдугаар хавсралтаар тус
тус баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар
төмөр зам” /И.В.Милостных/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 116, 117,
118, 119 дүгээр тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг
ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар
тогтооно:
№
1

1.1
1.2
а
б
в
2
2.1
2.2
а
б
в
3
а
б

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, банк, санхүүгийн байгууллага
Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Хадгаламж зээлийн хоршоо
Энгийн тоолууртай
Төг/кВт.ц
209.22
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
Төг/кВт.ц
209.22
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
370.39
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
103.47
хүртэл/
Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага
Энгийн тоолууртай
Төг/кВт.ц
188.67
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
Төг/кВт.ц
188.67
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
297.78
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
119.69
хүртэл/
Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн
гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
188.67
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
119.69
хүртэл/

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр
тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Энгийн тоолууртай
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 250 кВт.ц-аас ихгүй
хэрэглээг
Сарын нийт хэрэглээний 250 кВт.ц-аас их хэрэглээг
2 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг
хүртэл/
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их хэрэглээг
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас оройн 21.00 цаг хүртэл/
Шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
Сарын суурь тариф

а
б
в
г
2
2.1
а
б
в
2.2
3
а
б
в
4

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/кВт.ц

121.54

Төг/кВт.ц

148.28

Төг/кВт.ц

174.85

Төг/кВт.ц

188.67

Төг/кВт.ц

128.03

Төг/кВт.ц

156.20

Төг/кВт.ц

168.54

Төг/кВт.ц

119.69

Төг/кВт.ц

156.20

Төг/кВт.ц

168.54

Төг/кВт.ц

119.69

Төг/сар

3,300.00

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН
ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ
1. Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж
хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих нэгж

Сарын хэрэглээ

1

Айл өрх

кВт.ц

350

---oOo---

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “М Си Эс
интернэйшнл” ХХК-ийн Ухаа худаг салбарын цахилгаан түгээх сүлжээнд холбогдсон
хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, үйлдвэр, аж ахуйн
нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг нэгдүгээр, айл өрхөд борлуулах
цахилгааны тарифыг хоёрдугаар, тоолуургүй ахуйн хэрэглэгчдийн цахилгааны
төлбөр тооцох сарын дундаж цахилгааны хэрэглээг гуравдугаар хавсралтаар тус
тус баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн, хоёрдугаар хавсралтын 1.а, 2.1.а дахь мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 3
дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал, хоёрдугаар хавсралтын 1.б, 2.1.б дэх
мөрүүдэд заасан тарифыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус тус
мөрдөж ажиллахыг “М Си Эс интернэйшнл” ХХК /Ч.Даваахүү/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 107, 108,
109, 110 дугаар тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТгүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах
байдлаар тогтооно:
№
1

1.1
1.2
а
б
в
2
2.1
2.2
а
б
в

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, банк, санхүүгийн байгууллага
Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Хадгаламж зээлийн хоршоо
Энгийн тоолууртай
Төг/кВт.ц
190.20
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
Төг/кВт.ц
190.20
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
336.72
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
94.06
хүртэл/
Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага
Энгийн тоолууртай
Төг/кВт.ц
171.52
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
Төг/кВт.ц
171.52
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/
Төг/кВт.ц
270.71
Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
Төг/кВт.ц
108.81
хүртэл/

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
2. Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Энгийн тоолууртай
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их, 250 кВт.ц-аас ихгүй
хэрэглээг
Сарын нийт хэрэглээний 250 кВт.ц-аас их хэрэглээг
2 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг
хүртэл/
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг
(2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс)
Өдрийн хэрэглээний 150 кВт.ц-аас их хэрэглээг
Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
3 тарифт тоолууртай
Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг
хүртэл/
Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас оройн 21.00 цаг хүртэл/
Шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг
хүртэл/
Сарын суурь тариф

а
б
в
г
2
2.1
а
б
в
2.2
3
а
б
в
4

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/кВт.ц

110.49

Төг/кВт.ц

134.80

Төг/кВт.ц

158.95

Төг/кВт.ц

171.52

Төг/кВт.ц

116.39

Төг/кВт.ц

142.00

Төг/кВт.ц

153.22

Төг/кВт.ц

108.81

Төг/кВт.ц

142.00

Төг/кВт.ц

153.22

Төг/кВт.ц

108.81

Төг/сар

3,000.00

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН
ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ
1. Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж
хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих нэгж

Сарын хэрэглээ

1

Айл өрх

кВт.ц

350

---oOo---

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Төвийн бүсийн хүрээнд мөрдөх нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа
зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг
индексжүүлж хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг цахилгаан түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
компаниуд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 103, 104,
105, 106 дугаар тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

ТӨВИЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД МӨРДӨХ НИЙГМИЙН
ХАЛАМЖИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАЛЦАА ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ
ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МӨРДӨХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
1. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай
хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Бүсийн ялгаа

1

Улаанбаатар хот

2

Дархан хот, Эрдэнэт хот

3

Бусад /1 ба 2 дугаар мөрүүдэд
орохгүй бүх аймаг, сум /

Сарын хэрэглээ
(кВт.ц)
100 кВт.ц-аас ихгүй
100 кВт.ц - аас их
75 кВт.ц –аас ихгүй
75 кВт.ц - аас их
50 кВт.ц –аас ихгүй
50кВт.ц - аас их

---oOo---

Тариф /НӨАТ-гүй/
(төг/кВт.ц)
73.55
99.30
73.55
99.30
73.55
99.30

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар …

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1.Төв, Зүүн, Өмнөд, Баруун, Алтай-Улиастайн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, уул
уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрт борлуулах цахилгааны чадлын
тарифыг нэгдүгээр, бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах
цахилгааны чадлын тарифыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд, аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3.Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ТӨВ, ЗҮҮН, ӨМНӨД, БАРУУН, АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН
СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ АЖ
ҮЙЛДВЭРТ БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
1. Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрт борлуулах цахилгааны
чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох
үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр. Үүнд:
Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

төг/кВт/сар

30,000.00

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ТӨВ, ЗҮҮН, ӨМНӨД, БАРУУН, АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН
СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН БУСАД ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ,
БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг
(НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид
дараах байдлаар тогтооно:
№
1

Хэмжих
нэгж

Ангилал
Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

---oOo---

Тариф

Төг/кВт/сар 10,800.00

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар …

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсэг, Бүгд Найрамдах
Монгол Ард Улс ба Зөвлөлийн Засагт Нийгэм Журамт Бүгд Найрамдах Холбоот
Улсын хооронд 1949 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан Хэлэлцээрийн 10
дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1.Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр зам”-ын
хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, түгээх сүлжээнд
холбогдсон уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрт борлуулах
цахилгааны чадлын тарифыг нэгдүгээр, бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг хоёрдугаар хавсралтаар тус
тус баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар
төмөр зам” /Д.Жигжиднямаа/-д үүрэг болгосугай.
3.Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ “УЛААНБААТАР
ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН УУЛ УУРХАЙН
ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭРТ БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
1. Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрт борлуулах цахилгааны
чадлын тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид
дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр. Үүнд:
Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

төг/кВт/сар

33,000.00

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ “УЛААНБААТАР ТӨМӨР
ЗАМ”-ЫН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН БУСАД ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН
НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг
ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар
тогтооно:
№
1

Хэмжих
нэгж

Ангилал
Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

---oOo---

Тариф

Төг/кВт/сар 11,880.00

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар …

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “М Си Эс
Интернэйшнл” ХХК-ийн Ухаа худаг салбарын цахилгаан түгээх сүлжээнд
холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг индексжүүлж, уул
уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрт борлуулах цахилгааны чадлын
тарифыг нэгдүгээр, бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах
цахилгааны чадлын тарифыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг “М Си Эс Интернэйшнл” ХХК /Ч.Даваахүү/-д үүрэг
болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03 дугаар
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ
“М СИ ЭС ИНТЕРНЭЙШНЛ” ХХК-ИЙН УХАА ХУДАГ САЛБАРЫН ЦАХИЛГААН
ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОХ,
БОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭРТ БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ
ЧАДЛЫН ТАРИФ
1. Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрт борлуулах цахилгааны
чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох
үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр
Үүнд:
Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

төг/кВт/сар

30,000.00

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ
“М СИ ЭС ИНТЕРНЭЙШНЛ” ХХК-ИЙН УХАА ХУДАГ САЛБАРЫН ЦАХИЛГААН
ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН БУСАД ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ,
БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг
(НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид
дараах байдлаар тогтооно:
№
1

Хэмжих
нэгж

Ангилал
Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

---oOo---

Тариф

Төг/кВт/сар 10,800.00

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.9, 5 дугаар зүйлийн
5.6.3, 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 11.4 дэх хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн
67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах
хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн сэргээгдэх
эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 26.51 төг/кВт.ц-аар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж, хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф дээр нэмж тооцон,
цахилгааны төлбөрийн нэхэмжлэлд сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифын
төлбөрийн дүнг тусгаж ажиллахыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд, аж ахуйн
нэгж, байгууллагын дрга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 111, 112,
113, 114 дүгээр тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн,
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах
дулааны уурын тарифыг индексжүүлж 6’476.00 төг/ГЖ-аар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн

мөрдөж

ажиллахыг

“Дулааны

хоёрдугаар

цахилгаан

станц”

ТӨХК

/Ц.Минжинхүү/, “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ТӨХК /Л.Эрхбаатар/,
“Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц” ТӨХК /Ү.Төмөрхуяг/-д тус тус үүрэг
болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 122 дугаар
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1.

Улаанбаатар

хотын

хэрэглэгчдэд

борлуулах

дулааны

тарифыг

индексжүүлж, хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн
хүрээнд дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж
буй компани, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 123 дугаар
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах дулааны тарифыг
(НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид
дараах байдлаар тогтооно:
№

Хэрэглэгчдийн ангилал
Халаалт
Халаалт, хэрэгцээний
халуун ус халаасан
дулаан

Хэмжих
нэгж
Төг/м3

Тариф
/НӨАТ-гүй/
566.00

Төг/ГЖ

8,732.00

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын дулаан

2

Салхилуулга

Төг/ГЖ

4,443.00

3

Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус халаасан
дулаан

Төг/хүн
Төг/м3

7,146.00
2,472.00

4

Технологийн хэрэгцээний халуун ус (барилга
объектын хянагдсан зураг төслийн хүчин чадлаар)

Төг/ГЖ

4,444.00

2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Хэрэглэгчдийн ангилал

1

Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, “O”-ын
өрөөний халаалт хамаарна)

2

3

Ахуйн
хэрэгцээний
халуун ус
халаасан
дулаан

Халаалтын
улиралд
Хүний тоогоор
Халаалтын бус
улиралд
Усны зарцуулалтаар
Хэмжүүрээр

Хэмжих
нэгж
Төг/м2

Тариф
/НӨАТ-гүй/
607.00

Төг/ГЖ

4,105.00

Төг/хүн

2,244.00

Төг/хүн

3,367.00

Төг/м3

1,958.00

Төг/ГЖ

4,105.00

Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф

3.1

40 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх

Төг/сар

3,960.00

3.2

40 м -аас их, 80 м –аас ихгүй талбайтай айл өрх

Төг/сар

6,600.00

3.3

80 м2-аас их талбайтай айл өрх

Төг/сар

13,200.00

2

2

---oOo---

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны
тарифыг индексжүүлж хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК /Б.Батэрдэнэ/, “Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ” ОНӨХК /Д.Бүүвэйбаатар/-д тус тус үүрэг
болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 121 дүгээр
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны
тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн
нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/м3

605.00

Төг/ГЖ

9,425.00

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын халаалт

2

Салхилуулга

Төг/ГЖ

3,650.00

3

Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус халаасан
дулаан

Төг/м3
Төг/ГЖ
Төг/хүн

2,472.00
2,060.00
7,146.00

4

Технологийн уур

Төг/ГЖ

10,240.00

2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, “O”-ын
өрөөний халаалт хамаарна)

2

3
3.1
3.2
3.3

Хэмжих
нэгж
Төг/м2
Төг/ГЖ

Халаалтын
Төг/хүн
улиралд
Халаалтын
Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан
Төг/хүн
бус улиралд
дулаан
Усны
зарцуулалтаа
Төг/м3
р
Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф
40 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх
Төг/сар
2
2
40 м -аас их, 80 м –аас ихгүй талбайтай айл өрх
Төг/сар
80 м2-аас их талбайтай айл өрх

Төг/сар

---oOo--

Тариф
607.00
4,105.00
2,244.00
3,367.00
3,000.00

3,960.00
6,600.00
13,200.00

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны … дугаар
сарын ...-ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны
тарифыг индексжүүлж хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК /Д.Гантуул/-д үүрэг
болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 120 дугаар
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ДАРХАН СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны
тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн
нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/м3

564.00

Төг/ГЖ

7,703.00

Төг/ГЖ

4,073.00

Төг/хүн

5,838.00

Төг/м

2,111.00

Төг/ГЖ

3,040.00

Жилийн хэрэглээ 1,000.0 Гкалаас ихгүй

Төг/ГЖ

7,273.00

Жилийн хэрэглээ 1,000.0 Гкалаас их

Төг/ГЖ

6,432.00

Төг/ГЖ

7,883.00

Ангилал

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын халаалт

2

Технологийн халуун ус

3

Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус халаасан
дулаан

4
Уур 8-13 ата

5

Уур 20 ата

3

2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, “0” өрөөний
халаалт хамаарна)

2

Ахуйн хэрэгцээний халуун
ус халаасан дулаан

Халаалтын
улиралд
Халаалтын
бус улиралд
Усны зарцуулалтаар

Хүний
тоогоор

Хэмжүүрээр тооцох
3
3.1
3.2
3.3

Хэмжих
нэгж
Төг/м2

Тариф
607.00

Төг/ГЖ

4,105.00

Төг/хүн

2,244.00

Төг/хүн

3,367.00

Төг/м3

3,000.00

Төг/ГЖ

4,517.00

Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний төлбөр
40 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх
40 м2-аас их, 80 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх
80 м2-аас их талбайтай айл өрх

Төг/сар
Төг/сар
Төг/сар

3,960.00
6,600.00
13,200.00

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг
индексжүүлж хавсралтаар баталсугай.
3. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн

мөрдөж

ажиллахыг

“Дорнод

бүсийн

эрчим

хүчний

систем”

ТӨХК

/Г.Отгонбаатар/, “Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ /Г.Баярсайхан/-т тус тус
үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
5. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 124 дүгээр
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1. Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжих
нэгж

Тариф

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн халаалт

Төг/м3

923.00

2

Хэмжүүрээр тооцох дулаан

Төг/ГЖ

8,038.00

3

Орон сууцны халаалт

Төг/м2
Төг/ГЖ

607.00
4,105.00

4

Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан
дулаан (Хүний тоогоор)

5
5.1
5.2
5.3

Халаалтын
Төг/хүн
улиралд
Халаалтын бус
Төг/хүн
улиралд
Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф
40 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх
Төг/сар
2
2
40 м -аас их, 80 м –аас ихгүй талбайтай айл өрх
Төг/сар
80 м2-аас их талбайтай айл өрх

---oOo---

Төг/сар

2,244.00
3,367.00

3,960.00
6,600.00
13,200.00

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ... -ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны
тарифыг индексжүүлж хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг Даланзадгад сумын төвлөрсөн дулаан хангамжийн
хүрээнд дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж
буй компани, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах
хорооны “Тариф батлах тухай” 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 125 дугаар
тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН
ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1. Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

Хэмжи
х нэгж

Тариф
/НӨАТ-гүй/

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалт

Төг/м3

1,153.00

2

Хэмжүүрээр тооцох дулаан

Төг/ГЖ

20,843.00

3

Орон сууцны халаалт

Төг/м2

607.00

Халаалтын
улиралд

Төг/хүн

2,244.00

Халаалтын бус
улиралд

Төг/хүн

3,367.00

4

5

Ахуйн хэрэглээний халуун ус
халаасан дулаан (хүний тоогоор)

Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф

5.1

40 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх

Төг/сар

3,960.00

5.2

40 м2-аас их, 80 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх

Төг/сар

6,600.00

5.3

80 м2-аас их талбайтай айл өрх

Төг/сар

13,200.00

---oOo---

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ...-ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн,
“Налайхын дулааны станц” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд Эрчим
хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Нийслэлийн Налайх дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг
хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг Налайх дүүргийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн хүрээнд
дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй
компани, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
“Тариф батлах тухай” 2018 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 234, 2019 оны 8 дугаар
сарын 29-ний өдрийн 381 дүгээр тогтоолуудыг тус тус хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг
(НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид
дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын халаалт

2

Төсвийн байгууллагын халаалт

3

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэгцээний халуун
ус халаасан дулаан

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/м3
Төг/ГЖ
Төг/м3
Төг/ГЖ
Төг/хүн
Төг/м3

946.0
28,394.0
1,419.0
37,043.0
5,955.0
5,940.0

2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:
№
1

2

3
3.1
3.2
3.3

Ангилал
Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, “O”-ын
өрөөний халаалт хамаарна)
Халаалтын
улиралд
Хүний
Ахуйн хэрэгцээний халуун тоогоор
Халаалтын
ус халаасан дулаан
бус улиралд
Усны зарцуулалтаар

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/м2

800.0

Төг/хүн

3,163.0

Төг/хүн

4,428.0

Төг/м3

5,500.0

Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф
40 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх
40 м2-аас их, 80 м2–аас ихгүй талбайтай айл өрх
80 м2-аас их талбайтай айл өрх

---оОo---

Төг/сар
Төг/сар
Төг/сар

3,000.0
5,000.0
10,000.0

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2021 оны ... дугаар
сарын ...-ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг,
Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн,
“Багануурын дулааны станц” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд Эрчим
хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Нийслэлийн Багануур дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг
хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс
эхлэн мөрдөж ажиллахыг Багануур дүүргийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн хүрээнд
дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй
компани, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба
/Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
“Тариф батлах тухай” 2018 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 233, 2019 оны 8 дугаар
сарын 29-ны өдрийн 382 дугаар тогтоолуудыг тус тус хүчингүй болгосугай.

ГАРЫН ҮСЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2021 оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн
... дугаар тогтоолын хавсралт

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ
1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны
тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн
нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№

Ангилал

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын халаалт

2

Багануур ХК-ийн халаалт

2

Төсвийн байгууллагын халаалт

Хэмжих
нэгж

Тариф

Төг/м3
Төг/ГЖ
Төг/ГЖ
Төг/м3
Төг/ГЖ

1,260.0
20,142.0
27,100.0
1,549.0
29,693.0

2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь
хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:
№
1

2

3
3.1
3.2
3.3

Ангилал
Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, “O”-ын
өрөөний халаалт хамаарна)
Халаалтын
улиралд
Хүний
Ахуйн хэрэгцээний халуун тоогоор
Халаалтын
ус халаасан дулаан
бус улиралд
Усны зарцуулалтаар

Хэмжих
нэгж
Төг/м2
Төг/ГЖ

800.0
9,582.0

Төг/хүн

3,479.0

Төг/хүн

4,871.0

Төг/м3

1,795.0

Тариф

Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф
40 м2-ас ихгүй талбайтай айл өрх
40 м2-аас их, 80 м2-аас ихгүй талбайтай айл өрх
80 м2-аас их талбайтай айл өрх

---оОо---

Төг/сар
Төг/сар
Төг/сар

3,300.0
5,500.0
11,000.0

