
1 2020.07.01 А/68
Инженерийн баг томилох 

тухай

Инженерийн багийг шинэчлэн томилох 

тухай

2 2020.07.02 А/69
Ажил хүлээн авах комисс 

томилох тухай 

Түлш дамжлагын А,Б бутлуурын их 

засварын ажил хүлээн авах комисс 

томилох тухай 

3 2020.07.08 А/70
Захиалагчийн хяналт тавих 

ажилтныг томилох тухай 

Удирдлагын байрны засвар, Вагон 

хөмрөгчийн доорх усны нэвчилт зогсоох 

ажилд захиалагчийн хяналт тавих 

ажилтныг томилох тухай 

4 2020.07.08 А/71
Гэрийн жижүүр томилох 

тухай

Үндэсний их баярын наадмын өдрүүдээр 

ажиллах гэрийн жижүүр томилон 

ажиллуулах тухай

5 2020.07.20 А/72
Хөрөнгө шилжүүлэх, ажлын 

хэсэг томилох тухай 

Дэд станц шилжүүлэх ажлын хэсэг 

томилох тухай

6 2020.07.23 А/73
Техникийн хяналтын зардал 

олгох тухай

 Хөргөх цамхагийн бассейны усны 

гоожилт засварлах ажил, засварын ахуйн 

байрны гадна дотор засвар хийх ажилд 

техникийн хяналтын зардал олгох тухай

7 2020.07.23 А/74
Ажил хүлээн авах комисс 

томилох тухай 

Удирдлагын байрны засварын ажил 

хүлээн авах комисс томилох тухай 

8 2020.07.23 А/75

Байгалийн үзэсгэлэнт газраар 

тойрон аялах зардлын төсөв 

батлах тухай 

Байгалийн үзэсгэлэнт газраар тойрон 

аялах зардлын төсөв батлах тухай 

9 2020.07.24 А/76

Зургаадугаар сарын үр 

дүнгийн урамшуулал олгох 

тухай

Зургаадугаар сарын үр дүнгийн 

урамшуулал олгох тухай

10 2020.07.24 А/77
Тушаалын заалтанд өөрчлөлт 

оруулах тухай 

Хөрөнгө шилжүүлэх комиссын заалтанд 

өөрчлөлт оруулах тухай 

11 2020.07.24 А/78
Болзолт уралдаан зохион 

байгуулах тухай

Шилдэг тохижилттой ахуйн байрыг 

шалгаруулах болзолт уралдаан зохион 

байгуулах тухай 

12 2020.07.27 А/79
Ажил хүлээн авах комисс 

томилох тухай 

Гэрлэн хаяг суурилуулах ажлыг хүлээн 

авах комисс томилох тухай 

13 2020.08.04 А/80

Аюулгүй байдал 

хариуцагчийг томилох тухай 

тушаалд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай

Аюулгүй байдал хариуцагчийг томилох 

тухай тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай

14 2020.08.06 А/81
Ажил хүлээн авах комисс 

томилох тухай 

Зуухан цехийн 14 ш барилга байгууламж 

доторх тоноглолыг харах камер 

суурилуулах ажлыг хүлээн авах комисс 

томилох тухай 

15 2020.08.07 А/82

Зөрчилд тооцох, зөрчлийн 

талон ашиглах журам батлах 

тухай

Зөрчилд тооцох, зөрчлийн талон ашиглах 

журам батлах тухай
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16 2020.08.11 А/83
Захиалагчийн хяналт тавих 

ажилтныг томилох тухай 

Гэрлэн хаяг суурилуулах ажилд 

захиалагчийн хяналт тавих ажилтныг 

томилох тухай 

17 2020.08.13 А/84 Зардал гаргах тухай
 50 насны ойг тохиолдуулан зардал 

гаргах тухай 

18 2020.08.13 А/85

Долоодугаар сарын үр 

дүнгийн урамшуулал олгох 

тухай

Долоодугаар сарын үр дүнгийн 

урамшуулал олгох тухай

19 2020.09.07 А/86
Тушаал хүчингүйд тооцох 

тухай

Гүйцэтгэх захирлын А/38 дугаар 

тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай 

20 2020.09.11 А/87
Үнэлгээний хороо байгуулах 

тухай 

Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх 

ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

үнэлгээний хороог байгуулах тухай 

21 2020.09.11 А/88
Үнэлгээний хороо байгуулах 

тухай 

ХАБЭА зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлэх ажил гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах үнэлгээний хороог 

байгуулах тухай 

22 2020.09.11 А/89
Үнэлгээний хороо байгуулах 

тухай 

Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

үнэлгээний хороог байгуулах тухай 

23 2020.09.11 А/90
Үнэлгээний хороо байгуулах 

тухай 

110/10 кВ дулаан дэд станцын хаалттай 

хуваарилах байгууламжийн дээврийг 

засварлах ажил гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах үнэлгээний хороог 

байгуулах тухай 

24 2020.09.22 А/91
Ажлын хэсэг шинэчлэн 

батлах тухай 

Ажилтнуудыг орон сууцжуулах ажлыг 

эрчимжүүлэх ажлын хэсгийг шинэчлэн 

батлах тухай 

25 2020.09.22 А/92
Үр дүнгээр урамшуулал олгох 

журам шинэчлэн батлах тухай 

Үр дүнгээр урамшуулал олгох журам 

шинэчлэн батлах тухай 

26 2020.09.24 А/93
Наймдугаар сарын үр дүнгийн 

урамшуулал олгох тухай

Наймдугаар сарын үр дүнгийн 

урамшуулал олгох тухай

27 2020.09.28 А/94
Өмч хамгаалах байнгын 

зөвлөл байгуулах тухай

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл 

байгуулах тухай

28 2020.09.29 А/95

Гамшгаас хамгаалах орон 

тооны бус штаб, мэргэжлийнн 

бие бүрэлдэхүүнийг 

шинэчлэн батлах тухай 

Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус 

штаб, мэргэжлийнн бие бүрэлдэхүүнийг 

шинэчлэн батлах тухай 



29 2020.09.30 А/96
Журмын хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах тухай 

Байгалийн гамшиг болон гэнэтийн болон 

давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй 

нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, 

эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх 

журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

тухай


