
 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ 

2021.05.02 

 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 

хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16.40 цагт цахимаар хуралдав. 

Эрчим хүчний яам, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар хурлыг удирдан 

явууллаа.  

Хурал 16.40 цагт эхэлж 17.10 цагт дуусав. 

 

Хуралд: 

Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлж: 

 

1. ЭХЯамыг төлөөлж Төрийн нарийн бичгийн дарга 

      Б.Насантогтох 

ЭХЯамыг төлөөлж Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ, дотоод аудитын 

газрын дарга     Т.Бекболат  

2. ТӨБЗГ-ыг төлөөлж Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын 

хэлтсийн дарга    Ц.Баяр-Эрдэнэ 

 

 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийг төлөөлж 

 

1. ТУЗ-ийн дарга    Ё.Энхтуяа 

2. Гүйцэтгэх захирал                                   Д.Гантуул 

3. СБХ-ийн дарга, ерөнхий  ня-бо  С.Лхагважаргал 

4. Ахлах ня-бо      Д.Алтанцэцэг 

5. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга              Р.Батжаргал нар оролцов. 

                           

 

ХЭХ-ын нарийн бичгийн дарга                Л.Сэлэнгэ 

ХЭХ-ын нарийн бичгийн дарга   Б.Нармандах 

Үүнд: 

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай 

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны ажлын тайлан  /санхүүгийн тайлан 

тэнцэлд өгсөн дүгнэлт/ 

3. Төлөөлөн удирдах  зөвлөлийн 2021  оны зардлын төсөв батлах тухай 

4. Ногдол ашгийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах 

тухай 

5. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан контрактын биелэлтийн тухай 

 

 



Хурлаас гарсан шийдвэрийг товч танилцуулбал: 

 

1. “Дарханы дулааны сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2020 оны үйл 

ажиллагааг “Сайн” гэж үнэлсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг 

“Хангалттай” гэж үзэж, компанийн 2020 оны үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж, 

зорилтот түвшинг биелүүлэх, өртөг зардлыг бууруулах, үйлдвэрлэлийн үр 

ашгийг дээшлүүлэх, санхүү, төлбөрийн чадварыг сайжруулах, аудитын 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ё.Энхтуяад даалгасан. 

2. Дарханы дулааны сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааг “Хангалттай” гэж үзэж, 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн компанийн өмнө 

тавигдсан зорилтыг ханган биелүүлэх, өр авлагыг барагдуулах, бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу явуулах, Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хариуцлагатай, үр дүнтэй, санаачилгатай 

байхыг тухай бүр нь анхааруулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

Ё.Энхтуяад даалгасан. 

3. “Дарханы дулааны сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг хавсралтанд заасны дагуу 79.7 

сая төгрөгөөр баталж, батлагдсан төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж 

ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшуулал, 

Аудитын хороонд тус тус даалгасан. 

4. “Дарханы дулааны сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2020 оны 

аудитлагдсан санхүүгийн тайлан тэнцлээр 16,729,912.22 төгрөгийн 

алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар 

шийдвэрлэсэн. 

5. Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.12 дахь заалт, гүйцэтгэх захиралтай 

байгуулсан контрактын 3.2 дахь заалтыг хэрэгжүүлж ажилласан тул “Дарханы 

дулааны сүлжээ”  төрийн өмчит хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирлын 2020 

оны контрактын биелэлтийг “Сайн” гэж дүгнэж, гүйцэтгэх захирлын 

контрактыг 1 жилээр сунгахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга 

Ё.Энхтуяад даалгаж, дулааны эрчим хүчний түгээлтийг нэмэгдүүлэн орлогын 

төлөвлөгөөг биелүүлэх, өр авлагыг барагдуулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, 

зардал хямдруулах талаар удирдлага зохион байгуулалтын бодитой арга 

хэмжээ авч ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Д.Гантуулд үүрэг болгосон. 

 

 

 


