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 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит 

хурал 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15.10 цагт цахимаар хуралдав.  

Хурал 15.10 цагт эхэлж 18.20 цагт дуусав. 

 

Хуралд: 

 

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн: 

 

1. Ё.Энхтуяа 

2. Г.Мөнхтөр 

3. М.Оюундаваа 

4. Ч.Ганчимэг 

5. Э.Булганхүү 

6.  А.Алтаншагай 

7. И.Алтаннавч  

8. С.Батсүх 

9. Р.Эрдэнэбаяр 

 

 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийг төлөөлж 

 

1. Гүйцэтгэх захирал                                    Д.Гантуул 

2. Ерөнхий инженер     Б.Хүрэлтогоо 

3. Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга,  

ерөнхий  ня-бо                                              С.Лхагважаргал 

4. Ахлах ня-бо      Д.Алтанцэцэг 

5. Инженерийн албаны дарга   Л.Ганцэцэг 

6. Эдийн засагч     Б.Бурмаа 

7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн                Р.Батжаргал нар оролцов. 

    нарийн бичгийн дарга                       

 

 Ирц 100 хувь 

 

Хэлэлсэн асуудал: 

1. 2021 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүнгийн тухай 

2. Үндсэн хөрөнгө актлах тухай 



3. 2020-2021 оны өвлийн их ачааллыг давсан дүн, 2021-2022 оны өвөлжилтийн 

бэлтгэл ажил хангах зохион байгуулалтын тухай  

4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 1 дүгээр улирлын тогтоол, шийдвэрийн 

биелэлтийн тухай 

 

 

Хурлаас гарсан шийдвэрийг товч танилцуулбал: 

 

 

1. 2021 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүнгийн тухай 

танилцуулга сонсож, компанийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үр ашиггүй 

зардал гаргахгүй байх, өглөгийг бууруулах, хуримтлагдсан өр авлагыг 

барагдуулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, компанийн 2021 

оны зорилтот түвшинг ханган биелүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Д.Гантуулд 

үүрэг болгосон. 

2. 2020 оны зуны их, урсгал засвараар солигдсон, хавсралтанд заагдсан, 

компанийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Ф50-250 мм-ийн голчтой 63 метр урт, 

115,261,396.55 төгрөгийн анхны өртөгтэй, үлдэх өртөггүй хуучин шугам 

хоолой, үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй, чанар байдлаа алдсан, олон жил 

ашиглаж элэгдлийн норм дууссан, цаашид ашиглах боломжгүй, хавсралтад 

заасан 6 нэр төрлийн 25 ширхэг 3,767,312.88 төгрөгийн хөрөнгө, нийт 

төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасаж актлахыг дэмжиж, актлах 

хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтыг Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газрын 2019 оны 271 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, 

шилжүүлэх журам”-д заасны дагуу бүрдүүлж Эрчим хүчний яам, Төрийн 

өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлэн шийдвэрлүүлэхийг 

гүйцэтгэх захирал Д.Гантуулд даалгасан. 

3. 2021 оны их засварт шаардлагатай ган хоолойн техникийн тодорхойлолтод 

заасан барааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулж худалдан авах ажиллагааг 

холбогдох хууль, журмын хүрээнд яаралтай зохион байгуулж ажиллах, зуны их 

засварын ажлыг графикийн дагуу чанартай, хугацаанд нь хийж гүйцэтгэx, 2021-

2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг 

гүйцэтгэх захирал Д.Гантуулд үүрэг болгосон. 

4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг цаг тухай бүрт 

хангуулж ажиллахыг нарийн бичгийн дарга Р.Батжаргалд үүрэг болгосон. 

 

 

 

 


