
№
Тушаалын 

огноо
Дугаар Гарчиг Товч утга

1 2022.07.08 А/106

Аюулгүйн нөөц хадгалах, 

зарцуулах, нөхөн хангах 

заавар батлах тухай 

Аюулгүйн нөөц хадгалах, зарцуулах, 

нөхөн хангах заавар батлах тухай 

2 2022.07.25 А/107

6-р сарын үйл 

ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай 

6-р сарын үйл ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай 

3 2022.07.27 А/108
Ажлын хэсэг байгуулах 

тухай 

Дулаан дэд станцыг шилжүүлсэнтэй 

холбоотой газар эзэмшүүлэх эрх 

шилжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах 

тухай

4 2022.07.28 А/109
Үүрэг даалгавар өгөх 

тухай

ЭХЯ-ны өргөтгөсөн шуурхайгаас 

өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг 

хэрэгжүүлэх үүрэг даалгавар өгөх 

тухай 

5 2022.08.11 А/110
Ажлын хэсэг байгуулах 

тухай 

Эрчим хүчний ажилтны өдрийг зохион 

байгуулах ажлын хэсэг байгуулах 

тухай

6 2022.08.17 А/111
Сургалт зохион 

байгуулах тухай

ХАБЭА ээлжилт сургалт зохион 

байгуулах тухай

7 2022.08.22 А/112 Шагнал олгох тухай

Ж.Эрдэнэбатад Эрчим хүчний 

тэргүүний ажилтны шагнал олгох 

тухай 

8 2022.08.25 А/113

7-р сарын үйл 

ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай

7-р сарын үйл ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай

9 2022.09.15 А/114
Ажлын хэсэг байгуулах 

тухай 

116 МВт-ын нэг зуухаар өргөтгөх 

ажлын гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах 

ажлын хэсэг байгуулах тухай

10 2022.09.15 А/115

Нягтлан бодох 

бүртгэлийн бодлогын 

баримт бичгийн тусгай 

бодлого батлах тухай 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын 

баримт бичгийн тусгай бодлого батлах 

тухай 

11 2022.09.15 А/116
Хоолны үнийн хөнгөлөлт 

олгох тухай

Хамтын гэрээний дагуу хоолны үнийн 

хөнгөлөлт олгох тухай
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12 2022.09.26 А/117

8-р сарын үйл 

ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай

8-р сарын үйл ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай

13 2022.09.30 А/118 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 
Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх 

тухай

14 2022.09.30 А/119

Галын аюулгүй байдал 

хариуцагчийг томилох 

тухай 

Галын аюулгүй байдал хариуцагчийг 

томилох тухай 

15 2022.10.03 А/120
Ажил үүргийн 

зохицуулалт хийх тухай

Т.Ичинхорлоо, Д.Хишигшинэн нарт 

ажил үүргийн зохицуулалт хийх тухай

16 2022.10.06 А/121

Компанийн 2022 оны 

бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах 

төлөвлөгөөнд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн 2022 оны бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөнд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

17 2022.10.12 А/122
Зөрчил арилгах, үүрэг 

даалгавар өгөх тухай 

Шилэн дансны цахим хуудсанд 

байршуулах мэдээлэлд залруулга хийх 

үүрэг даалгавар өгөх тухай 

18 2022.10.17 А/123

Хор саармагжуулах 

бүтээгдэхүүнийг олгох 

журам шинэчлэн батлах 

тухай

Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнийг 

олгох журам шинэчлэн батлах тухай

19 2022.10.18 А/124

Шуурхай зөвөлгөөнд 

оролцох албан 

тушаалтнуудыг шинэчлэн 

батлах тухай 

Компанийн удирдлага, зохион 

байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт 

орсонтой холбогдуулан шуурхай 

зөвөлгөөнд оролцох албан 

тушаалтнуудыг шинэчлэн батлах тухай 

20 2022.10.24 А/125

9-р сарын үйл 

ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай 

9-р сарын үйл ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай 

21 2022.10.26 А/126

Мэдлэгийн ээлжит 

шалгалт зохион 

байгуулах тухай 

Мэдлэгийн ээлжит шалгалт зохион 

байгуулах тухай 

22 2022.11.09 А/127
Эд хөрөнгө бүртгэлээс 

хасах тухай

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 

болсон 34 нэр төрлийн 74 ширхэг эд 

хөрөнгийг бүртгэлээс хасах тухай

23 2022.11.09 А/128
Устгалын комисс 

томилох тухай

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 

болсон 34 нэр төрлийн 74 ширхэг эд 

хөрөнгийг устгах комисс томилох 

тухай



24 2022.11.15 А/129

Ёс зүйн хорооны 

бүрэлдэхүүнийг 

шинэчлэн батлах тухай

Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг 

шинэчлэн батлах тухай

25 2022.11.17 А/130

Компанийн ажилтнуудын 

сарын болон жилийн үйл 

ажиллагааны үр дүнгийн 

нэмэгдэл хөлс олгох 

журамд нэмэлт оруулах 

тухай

Компанийн удирдлага, зохион 

байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт 

орсонтой холбогдуулан компанийн 

ажилтнуудын сарын болон жилийн үйл 

ажиллагааны үр дүнгийн нэмэгдэл 

хөлс олгох журамд нэмэлт оруулах 

тухай 

26 2022.11.25 А/131

Аравдугаар сарын үйл 

ажиллагааны нэмэгдэл 

хөлс олгох тухай

Аравдугаар сарын үйл ажиллагааны 

нэмэгдэл хөлс олгох тухай

27 2022.11.25 А/132
Ажил эрчимжүүлэх үүрэг 

даалгавар өгөх тухай

Их ачаалал эхлэсэн, хэт хүйтрэлт 

болохтой холбогдуулан ажил 

эрчимжүүлэх үүрэг даалгавар өгөх 

тухай

28 2022.11.30 А/133
Дулааны үнийн 

хөнгөлөлт олгох тухай
Дулааны үнийн хөнгөлөлт олгох тухай

29 2022.11.30 А/134

Хувийн ашиг сонирхлын 

болон хөрөнгө орлогын 

мэдүүлэг гаргах албан 

тушаалын жагсаалтыг 

шинэчлэн батлах тухай

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль 

хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан 

хувийн ашиг сонирхлын болон 

хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах 

албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн 

батлах тухай

30 2022.11.30 А/135

Өмч хамгаалах байнгын 

зөвлөлийг шинэчлэн 

батлах тухай

Компанийн удирдлага, зохион 

байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт 

орсонтой холбогдуулан өмч хамгаалах 

байнгын зөвлөлийг шинэчлэн батлах 

тухай

31 2022.12.01 А/136

Ажлын цагаар ажлын 

байрнаас гадуур ажиллах 

ажилтны баримтлах 

журам шинэчлэн батлах, 

тушаал хүчингүйд тооцох 

тухай

Ажлын цагаар ажлын байрнаас гадуур 

ажиллах ажилтны баримтлах журам 

шинэчлэн батлах, тушаал хүчингүйд 

тооцох тухай

32 2022.12.01 А/137
Шагналын журам 

шинэчлэн батлах тухай

Шагналын журам шинэчлэн батлах 

тухай

33 2022.12.01 А/138

Гамшгаас хамгаалах орон 

тооны бус штабын бие 

бүрэлдэхүүнийг 

шинэчлэн батлах тухай

Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус 

штабын бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 

батлах тухай



34 2022.12.01 А/139

Жилийн ажлын тайлан 

бичих, тайлагнах, дүгнэх, 

аварга хамт олныг 

шалгаруулах журам 

шинэчлэн батлах тухай

Жилийн ажлын тайлан бичих, 

тайлагнах, дүгнэх, аварга хамт олныг 

шалгаруулах журам шинэчлэн батлах 

тухай

35 2022.12.01 А/140

Цахилгаан тоноглолын 

аюулгүй байдал 

хариуцагчийг томилох 

тухай

Цахилгаан тоноглолын аюулгүй 

байдал хариуцагчийг томилох тухай

36 2022.12.02 А/141
Журам шинэчлэн батлах 

тухай

Агуулахын журам, эд хөрөнгийн 

тооллого явуулах журам, бараа 

материал бэлтгэн нийлүүлэх, орлогод 

авах, зарлагдах журам, эд хөрөнгө 

тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, 

бараа материал үнэ бүхий зүйлийн 

бүртгэл ашиглалт, хадгалалт 

хамгаалалтын журмыг шинэчлэн 

батлах тухай

37 2022.12.02 А/142

Ээлж хүлээлцэх, ээлжинд 

ажиллах журам шинэчлэн 

батлах тухай 

Ээлж хүлээлцэх, ээлжинд ажиллах 

журам шинэчлэн батлах тухай 

38 2022.12.07 А/143

Цоож, пайзны систем 

ашиглах журмыг 

шинэчлэн батлах тухай

Цоож, пайзны систем ашиглах журмыг 

шинэчлэн батлах тухай

39 2022.12.13 А/144
Эд хөрөнгийн тооллогын 

комисс томилох тухай 

Компанийн 2022 оны эд хөрөнгийн 

тооллогын комисс томилох тухай 

40 2022.12.16 А/145
Хариуцлагатай жижүүр 

томилох тухай 
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 

41 2022.12.20 А/146

Компанийн ажилтнуудын 

сарын болон жилийн үйл 

ажиллагааны үр дүнгийн 

нэмэгдэл хөлс олгох 

журмыг шинэчлэн батлах 

тухай

Компанийн ажилтнуудын сарын болон 

жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн 

нэмэгдэл хөлс олгох журмыг шинэчлэн 

батлах тухай

42 2022.12.22 А/147

Техникийн комиссын 

ажиллах журмыг 

шинэчлэн батлах тухай

Хүн хүчний шилжилт хөдөлгөөнтэй 

холбогдуулан техникийн комиссын 

ажиллах журмыг шинэчлэн батлах 

тухай



43 2022.12.22 А/148

Технологийн хамгаалалт 

ажилд оруулах болон 

салгах, шалгах журмыг 

шинэчлэн батлах тухай

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль 

батлагдсан гарсантай холбогдуулан 

технологийн хамгаалалт ажилд 

оруулах болон салгах, шалгах журмыг 

шинэчлэн батлах тухай

44 2022.12.22 А/149

Арваннэгдүгээр сарын 

үйл ажиллагааны 

нэмэгдэл хөлс олгох 

тухай 

Арваннэгдүгээр сарын үйл 

ажиллагааны нэмэгдэл хөлс олгох 

тухай 

45 2022.12.30 А/150
Гэрийн жижүүр томилох 

тухай

Шинэ жилийн баярын амралтын 

өдрүүдэд ажиллах гэрийн жижүүр 

томилох тухай

46 2022.12.30 А/151 Урамшуулал олгох тухай

Салбарын шилдэг инженерээр 

шалгарсан А.Батзаяад урамшуулал 

олгох тухай


