
1 2020.10.02 А/97 Урамшуулал олгох тухай
Өндөр настнуудад урамшуулал олгох 

тухай

2 2020.10.06 А/98
Зөвлөгөөн зохион байгуулах 

тухай

Инженер техникийн ажилтнуудын 

анхдугаар зөвлөгөөн зохион байгуулах 

тухай 

3 2020.10.08 А/99
Спортын тэмцээн зохион 

байгуулах тухай
Спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай

4 2020.10.08 А/100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дулаан дэд станцын HMI системийн 

шинэчлэх ажлыг хүлээн авах ажлын 

хэсгийг байгуулах тухай

5 2020.10.08 А/101 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дулаан дэд станцын тоног төхөөрөмж 

шинэчлэх ажлыг хүлээн авах ажлын 

хэсгийг байгуулах тухай

6 2020.10.08 А/102 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 

байгуулах тухай

7 2020.10.08 А/103

Ачаа өргөх, краны аюулгүй 

ажиллагаа, бүрэн бүтэн 

байдал хариуцагчийг томилох 

тухай

Ачаа өргөх, краны аюулгүй ажиллагаа, 

бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийг 

томилох тухай

8 2020.10.08 А/104
Комиссын бүрэлдэхүүнд 

өөрчлөлт оруулах тухай

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг 

судлан бүртгэх комиссын бүрэлдэхүүнд 

өөрчлөлт оруулах тухай

9 2020.10.09 А/105

Зуух, даралтат сав, шугам 

хоолойн ашиглалт 

хариуцагчийг шинэчлэн 

томилох тухай

Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн 

ашиглалт хариуцагчийг шинэчлэн 

томилох тухай

10 2020.10.09 А/106

Гамшгаас хамгаалах сайн 

дурын хэсгийг шинэчлэн 

батлах тухай

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийг 

шинэчлэн батлах тухай

11 2020.10.09 А/107
Гал түймэртэй тэмцэх хэсгийг 

шинэчлэн батлах тухай 

Гал түймэртэй тэмцэх хэсгийг шинэчлэн 

батлах тухай 

12 2020.10.21 А/108
Гэрийн жижүүр томилох 

тухай

Сонгуулийн өдрүүдэд ажиллах гэрийн 

жижүүр томилох тухай 

13 2020.10.21 А/109

ББНШК шинэчлэн батлах, 

дүрэмд өөрчлөлт оруулах 

тухай 

ББНШК шинэчлэн батлах, дүрэмд 

өөрчлөлт оруулах тухай 

14 2020.10.22 А/110

Галын аюулгүй байдлын 

дүрмийг шинэчлэн батлах 

тухай

Галын аюулгүй байдлын дүрмийг 

шинэчлэн батлах тухай

15 2020.10.22 А/111

Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохион 

байгуулах зөвлөл байгуулах 

тухай

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохион байгуулах зөвлөл байгуулах тухай

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 2020 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН А ТУШААЛУУД



16 2020.10.22 А/112
Сарын үр дүнгийн 

урамшуулал олгох тухай

9-р сарын үр дүнгийн урамшуулал олгох 

тухай

17 2020.10.27 А/113
Дулааны үнийн хөнгөлөлт 

олгох тухай
Дулааны үнийн хөнгөлөлт олгох тухай

18 2020.10.27 А/114
Тушаалд нэмэлт оруулах 

тухай

Дулаан дэд станцын тоног төхөөрөмж 

шинэчлэх ажлыг хүлээн авах ажлын 

хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

19 2020.10.28 А/115
Тушаалд нэмэлт оруулах 

тухай

Дулаан дэд станцын HMI системийн 

шинэчлэх ажлыг хүлээн авах ажлын 

хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

20 2020.10.30 А/116 Ажил эрчимжүүлэх тухай

Ковид-19 вирусын халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх, станцын хашаагаар нэвтэрч 

байгаа иргэдийн биеийн халууныг 

хэмжих зэрэг ажлыг эрчимжүүлэх тухай 

21 2020.11.02 А/117
Зардал батлах, ажил 

эрчимжүүлэх тухай 

Ковид-19 вирусын халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор маск, гар ариутгагч 

худалдан авах зардал батлах тухай 

22 2020.11.04 А/118

Болзолт уралдааныг дүгнэх, 

шалгаруулах ажлын хэсгийг 

томилох тухай

Болзолт уралдааныг дүгнэх, шалгаруулах 

ажлын хэсгийг томилох тухай

23 2020.11.06 А/119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Захиргаа, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны 

хооронд байгуулах 2021-2023 онд 

хэрэгжүүлэх хамтын гэрээний хэлэлцээрт 

орох төлөөллийг байгуулах тухай 

24 2020.11.10 А/120
Бараа материал орлогод авах 

тухай 

CMEC компаниас үлдээсэн бараа 

материалыг орлогод авах тухай 

25 2020.11.11 А/121 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Нүүрс зууханд турших ажлын хэсэг 

байгуулах тухай

26 2020.11.12 А/122

Гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудын жагсаалт батлах 

тухай 

Цар тахлын үед гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудын жагсаалт батлах тухай 

27 2020.11.12 А/123
Хариуцлагатай жижүүр 

томилох тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд 

ажиллах хариуцлагатай жижүүр томилох 

тухай

28 2020.11.12 А/124
Шуурхай ажиллагааны баг 

томилох тухай

Өвлийн их ачаалал эхэлсэнтэй 

холбогдуулан байнгын бэлэн байдалд 

байх станцын шуурхай ажиллагааны баг 

томилох тухай

29 2020.11.16 А/125

Хариуцлагатай жижүүрийн 

хуваарийг шинэчлэн батлах  

тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд 

ажиллах хариуцлагатай жижүүрийг 

шинэчлэн батлах тухай



30 2020.11.17 А/126
Гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудыг томилох тухай 

Цар тахлын үед гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудыг томилох тухай 

31 2020.11.17 А/127 Үүрэг даалгавар өгөх тухай Үүрэг даалгавар биелүүлж ажиллах тухай 

32 2020.11.23 А/128
Сарын үр дүнгийн 

урамшуулал олгох тухай

10-р сарын үр дүнгийн урамшуулал олгох 

тухай

33 2020.11.30 А/129

Хариуцлагатай жижүүрийн 

хуваарийг шинэчлэн батлах  

тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд 

ажиллах хариуцлагатай жижүүрийг 

шинэчлэн батлах тухай

34 2020.11.30 А/130

Гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудын жагсаалт 

шиэнчлэн батлах тухай 

Цар тахлын үед гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудын жагсаалт батлах тухай 

35 2020.12.01 А/131 Зардал гаргах тухай
Хөргөгч худалдан авах зардал батлах 

тухай 

36 2020.12.02 А/132
Эд хөрөнгийн тооллогын 

комисс томилох тухай

Жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогын 

комисс томилох тухай

37 2020.12.04 А/133
Үндсэн хөрөнгө бүртгэлээс 

хасах тухай
Үндсэн хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай

38 2020.12.04 А/134
Эд хөрөнгө бүртгэлээс хасах 

тухай 
Эд хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 

39 2020.12.04 А/135
Төлбөр ногдуулах, бүртгэлээс 

хасах тухай 

Төлбөр ногдуулах, бүртгэлээс хасах 

тухай 

40 2020.12.04 А/136
Устгалын комисс томилох 

тухай 
Устгалын комисс томилох тухай 

41 2020.12.04 А/137

  Шилэн дансны цахим 

хуудасны мэдээллийг 

 бэлтгэх, хүлээлгэн өгөх, 

байршуулах албан 

тушаалтнуудын жагсаалтыг 

шинэчлэн батлах 

тухай

Шилэн дансны цахим хуудасны 

мэдээллийг бэлтгэх, хүлээлгэн өгөх, 

байршуулах албан тушаалтнуудын 

жагсаалтыг шинэчлэн батлах 

тухай

42 2020.12.09 А/138

Хариуцлагатай жижүүрийн 

хуваарийг шинэчлэн батлах  

тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд 

ажиллах хариуцлагатай жижүүрийг 

шинэчлэн батлах тухай

43 2020.12.14 А/139 Мөнгөн шагнал олгох тухай

Компанийн 5 жилийн ойг тохиолдуулан 

хамтран ажилладаг байгууллагуудын 

мөнгөн шагнал олгох тухай 

44 2020.12.15 А/140 Журам батлах тухай Объектод нэвтрэх журам батлах тухай 



45 2020.12.15 А/141 Урамшуулал олгох тухай
Компанийн 5 жилийн ойг тохиолдуулан 

ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай 

46 2020.12.16 А/142
Хариуцлагатай жижүүрийн 

хуваарийг батлах  тухай

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд 

ажиллах хариуцлагатай жижүүрийг 

хуваарийг батлах тухай

47 2020.12.16 А/143
Сарын үр дүнгийн 

урамшуулал олгох тухай

11-р сарын үр дүнгийн урамшуулал олгох 

тухай

48 2020.12.18 А/144 Мөнгөн шагнал олгох тухай
Ж.Ариунжаргалд мөнгөн шагнал олгох 

тухай

49 2020.12.18 А/145 Мөнгөн шагнал олгох тухай

Т.Лхамням, Г.Болортуяа, 

П.Мягмарсайхан нарт мөнгөн шагнал 

олгох тухай

50 2020.12.21 А/146 Үүрэг өгөх  тухай

Амгалан дулааны станц ХХК нь 100 хувь 

бие даасан төрийн өмчит компани 

болсонтой холбогдуулан компанийн 

дүрэм, журмуудад өөрчлөлт оруулах 

тухай

51 2020.12.21 А/147

Мэдээлэл өгөх, тусгаарлах 

арга хэмжээ авах ажилтныг 

томилох тухай 

Цар тахлын үед мэдээлэл өгөх, 

тусгаарлах арга хэмжээ авах ажилтныг 

томилох тухай 

52 2020.12.22 А/148

Гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудын жагсаалтыг 

шинэчлэн батлах тухай 

Цар тахлын үед гэрээсээ ажиллах 

ажилтнуудын жагсаалт батлах тухай 

53 2020.12.23 А/149 Шагнаж урамшуулах тухай

2020 онд ажил хөдөлмөрөөрөө 

тэргүүлсэн ажилтнуудыг шагнаж 

урамшуулах тухай

54 2020.12.23 А/150
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 

зэрэгт ажиллах тухай 

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, 

компаниудыг өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллуулсан, 

өвлийн их ачаалал эхлэсэн тул компанийг 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 

ажиллуулах тухай 

55 2020.12.25 А/151
Дотоод хяналт шалгалт 

зохион байгуулах журам

Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах 

журам

56 2020.12.31 А/152 Шагнаж урамшуулах тухай
Аварга ээлжийн хамт олныг шагнаж 

урамшуулах тухай 

57 2020.12.31 А/153
Мэдээллийн жагсаалт батлах 

тухай 
Мэдээллийн жагсаалт батлах тухай 


