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

хурал 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15.20 цагт цахимаар хуралдав.  

Хурал 15.20 цагт эхэлж 18.50 цагт дуусав. 

 

Хуралд: 

 

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн: 

 

1. Ё.Энхтуяа 

2. П.Даваадорж 

3. Б.Энхтуул 

4. Д.Ариунзул 

5. Б.Намжилжав 

6. А.Алтаншагай 

7. Р.Дорж 

8. Б.Ариунболд 

9. П.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. Хангамжийн хэлтсийн дарга  Б.Энхтөр 

5. Эдийн засагч     Б.Бурмаа 

6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн                Р.Батжаргал нар оролцов. 

    нарийн бичгийн дарга                       

 

 Ирц 100 хувь 

 

Хэлэлсэн асуудал: 

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх дэд хороодыг шинэчлэн байгуулах 
тухай 

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 
3. 2021 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө батлах туха 



4. 2021 оны бизнес төлөвлөгөө батлах тухай 
5. Бусад асуудлаар 

 
Хурлаас гарсан шийдвэрийг товч танилцуулбал: 

 

1.  ТУЗ-ийн дэргэдэх дэд хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн 
байгуулсан. Үүнд:  
- Аудитын хорооны даргаар Б.Ариунболд, гишүүдээр А.Алтаншагай, 

Р.Дорж   
- Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар П.Даваадорж, гишүүдээр 

П.Эрдэнэбаяр, Р.Дорж    
- Цалин, урамшууллын хорооны даргаар Б.Энхтуул, гишүүдээр 

Б.Ариунболд, П.Эрдэнэбаяр 
 

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны ажлын төлөвлөгөөг баталж, 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, биелэлтийг улирал тутамд 
ТУЗ-ийн хуралд танилцуулж байхыг нарийн бичгийн дарга Р.Батжаргалд 
даалгасан. 

3. Компанийн 2021 оны худалдан авалтын ерөнхий төлөвлөгөөг баталж, 
батлагдсан төлөвлөгөөг Эрчим хүчний яаманд 2021 оны 2 дугаар сарын 
10-ны өдрийн дотор хүргүүлэх, худалдан авалтын төлөвлөгөөг дагаж 
мөрдөх, худалдан авах ажиллагааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, бусад 
дүрэм, журам, зааврын дагуу зохион байгуулж, биелэлтийн явцыг хагас, 
бүтэн жилээр ТУЗ-ийн хуралд танилцуулахыг гүйцэтгэх захирал 
Д.Гантуулд үүрэг болгосон. 

4. Эрчим хүчний сайдын 2021 оны №А/16 дугаар тушаалаар батлагдсан 
компанийн 2021 оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот 
түвшингийн үзүүлэлтэд үндэслэн компанийн 2021 оны бизнес 
төлөвлөгөөг р баталж, компанийн бизнес төлөвлөгөөг  биелүүлж, техник, 
эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг үзүүлэлт тус бүрээр 
ханган биелүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Д.Гантуулд даалгасан.         

5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Д.Гантуул нарын хооронд 2020 оны 05 
дугаар сарын 20–ны өдөр байгуулсан “Контракт”-ын 2.12, 6.2 дахь заалт, 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131.1.2–д заасны дагуу гүйцэтгэх захирал 
Д.Гантуулд үндсэн цалинг 3 сарын хугацаагаар 15 хувиар бууруулах 
сахилгын шийтгэл ногдуудсан. 

 
 

 

 


