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

хурал 2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10.10 цагт цахимаар хуралдав.  

Хурал 10.10 цагт эхэлж 13.20 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. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн                Р.Батжаргал нар оролцов. 

    нарийн бичгийн дарга                       

 

 Ирц 100 хувь 

 

Хэлэлсэн асуудал: 

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны ажлын тайлангийн тухай 
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын гүйцэтгэл, 2021 оны зардлын 

төсвийн тухай 
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам, дэд хороодын ажиллах журмыг 

шинэчлэн батлах тухай 
4. Компанийн ажилтнуудад 2020 оны жилийн үр дүнгийн шагнал олгох тухай 
5. Цалингийн зээл /Овердрафт/-ийн хугацаа сунгуулах зөвшөөрлийн тухай 



6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тов тогтоох тухай 
 

Хурлаас гарсан шийдвэрийг товч танилцуулбал: 

 

1.  Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагаа болон тайланг 
“Хангалттай” гэж дүгнэж, 2020 оны үйл ажиллагаа болон тайланг Хувьцаа 
эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг ТУЗ-ийн дарга Ё.Энхтуяад даалгаж, дэд 
хороод нь компанийн үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай, хариуцлагатай 
оролцож, үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, дэд хороодын ажиллах 
журмыг мөрдөж ажиллахыг дэд хороодын дарга нарт үүрэг болгосон. 

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын гүйцэтгэл, 2021 оны 
зардлын төсвийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг ТУЗ-ийн 
дарга Ё.Энхтуяад даалгасан. 

3. 2021 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар ТУЗ-ийн ажиллах 
журам, дэд хороодын журмыг хэлэлцэн бүх гишүүд журмуудын төсөлтэй 
танилцаж, саналаа тусгасны дараа ажил хэргийн шугамаар эцэслэн баталж  
журмууд дээр гарын үсэг зурсны дараа тогтоолын төслийг албажуулахаар түрх 
хойшлуулсан. 

4. Компанийн ажилтнуудад 2020 îíû æèëèéí ¿ð ä¿íãээр олгох цалинг 2.0 хүртэлх  
сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээгээр тогтоож, батлагдсан төсөвт багтаан 
олгохдоо жилийн үр дүнгээр олгох цалинг ажилтан тус бүрийн жилийн үр дүнг 
харгалзан холбогдох журмын дагуу тооцоолж олгохыг гүйцэтгэх захирал 
Д.Гантуулд даалгасан. 

5. Компанийн эргэлтийн хөрөнгөд шаардлагатай байгаа мөнгөн хөрөнгийг нөхөх 
зорилгоор “Хаан банк” ХХК-иас цалингийн зээл /Овердрафт/-ын эрх нээж, 150 
сая төгрөг хүртэлх зээлийг 12 сарын хугацаатай авах, зээлийн барьцаанд Хаан 
банкны 5045052531 тоот харилцах дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг 
барьцаалахыг гүйцэтгэх захирал Д.Гантуулд зөвшөөрсөн. 

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 
15.00 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоож, 
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, хувьцаа 
эзэмшигчдээс санал авах хуудасны загвар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 
мэдэгдэл, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хавсралтаар баталсан. 
Хурлын тооллогын комиссыг Р.Баатаржав, Д.Алтанцэцэг, Ц.Ариунаа нарын 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, хурал зарлах өдрийг 2021 оны 03 дугаар сарын 18, 
хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг 2020 оны 04 дүгээр 
сарын 07, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2020 оны 04 дүгээр 
сарын 20-ны өдрөөр тогтоосон.  
 
 
 

 

 


