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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ийн 

2021ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

Хурлын тов: 

2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт цахимаар хуралдана. 

Хаяг: http://telecommongolia.mn/news/shm2021

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 

2021 оны 4 дүгээр сарын 09-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;

2. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг 

батлах тухай;

5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;

6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг батлах тухай;

7. Охин компани байгуулах тухай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг 

батлах тухай;

4. 2019 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай;
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

 Хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхэнд энэ өдрийн 

мэндийг хүргэе. 

 Жил бүр хувьцаа эзэмшигчид та бүхэнтэйгээ 

уулзан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа зохион 

байгуулж, компанийнхаа өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны үр 

дүн, ололт амжилт, цаашид сайжруулан хөгжүүлэх 

ажлуудаа тайлагнаж, ирэх онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 

зорилтуудыг танилцуулдаг уламжлалтай билээ.

 “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компани нь 

анх 1921 онд “Шуудан бичиг, цахилгаан мэдээний ерөнхий 

хороо” нэрээр байгуулагдсан Ардын хувьсгалтай эн чацуу 

Монгол Улсын ууган аж ахуйн нэгж, Харилцаа холбоо, 

мэдээллийн технологийн салбарын АНХДАГЧ байгууллага 

эдүгээ 100 жилийнхээ түүхийг бүтээж байна.

 Бид хувьцаа эзэмшигчдийнхээ итгэлийг дааж, компанийнхаа эдийн засгийн чадавхыг 

сайжруулахад үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх, техник технологийг шинэчлэх, өргөтгөх, ашиг 

орлого, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хариуцлагатай, хичээн ажиллах болно.

 2021 оны 04 дүгээр сараас компанийн зохион байгуулалтын бүтэц болон удирдлагын 

багийг шинэчлэн шинэ менежмент, шинэ зорилго, зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж эхэллээ. 

 2020 онд багцын үйлчилгээнд хэрэглэгчдийг шилжүүлэх, OTT технологийн TVROOM 

үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, үйл ажиллагааны өртөг зардлыг бууруулах, борлуулалтын 

удирдлагыг сайжруулах ажлууд хийгдэж, үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 98%-

тай биелж, өртөг 97 сая төгрөгөөр хэмнэгдэн, EBITDA 2.8 тэрбум төгрөг, цэвэр ашиг 43 сая 

төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байснаар нийт хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашгийг хуваариллаа.

 2020 он улс орны нийгэм, эдийн засгийн байдал хүнд байсан хэдий ч дэвшүүлсэн 

зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлөө зах зээлийн өрсөлдөөний үед дэвшилтэт технологид 

суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг гаргах, өргөтгөх, байр сууриа хадгалах, 

хэрэглэгчдэдээ үйлчилгээгээ чанартай, тасалдалгүй хүргэх, цаг үеийн нөхцөл байдалтай 

хэрхэн зохицож ажиллах, шинэ сорилтуудтай тулгарсан жил байлаа.

 Стратегийн хувьд хэрэглэгч суурьтай үйлчилгээний байгууллага болох томоохон 

зорилт тавьж, хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, итгэлийг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр үйлчилгээний олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 

чанарыг сайжруулах, өрсөлдөхүйц шинэлэг үйлчилгээг хэрэглэгчдэдээ санал болгох, 

үйлчилгээг хялбар авах боломжоор хангах үүднээс онлайн сувгийг илүү боловсронгуй болгон 

өөрчлөхөөр төлөвлөн ажиллаж, байна. Мөн шинээр охин компани байгуулж хэрэглэгчиддээ 

шинэ бүтээгдэхүүн, үйчилгээг хүргэн ажиллахаар төлөвлөж байна.

Та бүхэндээ эрүүл энх, ажлын амжилтыг хүсэн ерөөе. 

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                                   Б.ЧИНБАТ 



Агуулга

2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус 

гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлт 

2020 оны санхүүгийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд

2020 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр

ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсвийн төсөл

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл 

Компанийн танилцуулга

2019 оны ногдол ашиг тараасан тайлан

ТУЗ-ийн 2020 оны ажлын тайлан

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2020 оны үйл ажиллагааны үр дүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагаа, 

санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлт 

Охин компани байгуулах тухай танилцуулга, дүрмийн 

төсөл

Саналын хуудас

32

6

47

3
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46
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37
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Байгууллагын танилцуулга

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

25,870,276

3,975

 Компани нь 1992 онд “Монголын Харилцаа Холбоо” (МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН 

ХОЛБОО) компани, 1995 онд “Монголын Цахилгаан Холбоо” хувьцаат компани болон 

байгуулагдаж, бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийж байсан, нээлттэй хувьцаат 

компани юм.

 Монголын цахилгаан холбоо ХК нь 1921 онд “Шуудан бичиг, цахилгаан мэдээний 

ерөнхий хороо” нэрээр эмхлэгдэн байгуулагдсан, 99 жилийн түүхтэй, Монгол Улсын 

харилцаа холбооны салбарын ууган компани юм. 

 Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн нийт хувьцааны 94.7 хувь буюу 24,499,287 

ширхэг хувьцааг Монгол Улсын Засгийн газар, 5.3 хувь буюу 1,370,989 ширхэг хувьцааг 

Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, хуулийн этгээд тус тус эзэмшиж байна.

 Монголын цахилгаан холбоо ХК нь эрх бүхий байгууллагаас олгогдсон тусгай 

зөвшөөрлийн хүрээнд Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрт улс, хот хоорондын цахилгаан 

холбоо, интернэт, кабелийн телевиз, лавлах үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэж ажилладаг.

Монголын цахилгаан холбоо ХК нь одоогоор Улаанбаатар хотын бүх дүүрэг, 21 аймаг, 290 

гаруй сум сууринд үйлчилгээгээ хүргэн ажиллаж байгаа бөгөөд нийт 771 ажилтан, албан 

хаагчидтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

94,70%

5,30%

МУ-ын Засгийн газар

Хувьцаа эзэмшигчид

Хувьцааны тоо:

Хувьцаа эзэмшигчид:
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Эрхэм зорилго:

Алсын хараа:

Үнэт зүйлс:

Хэрэглэгчийн
дээдлэл: 

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн өргөн сонголт бүхий үйлчилгээ үзүүлэгч, өрсөлдөх 

чадвараар салбартаа тэргүүлэгч компани болно.

Ÿ Бид хэрэглэгч бүрийг зочин мэт дээдэлнэ.

Ÿ Бидний бүх ажил ямагт хэрэглэгчийн төлөө байна

Ÿ Бид хэрэглэгчээ танин мэдэж, хэрэгцээ шаардлагад өөриймсөг 

хандана. 

Харилцаа бүрийг холбоно.

Хамт олон: 

Хариуцлага:

Брэнд нэр:

Ÿ Бид өргөн мэдлэг, өөдрөг үзэл, бүтээлч хандлагыг эрхэмлэнэ.

Ÿ Бид зорилго, итгэл, урам зоригтойгоор ирээдүйгээ төлөвлөн бүтээнэ.

Ÿ Бид бэрхшээл саадыг хамтдаа туулж, амжилт ялалтыг багаараа 

бүтээнэ.

Ÿ Бид ажилдаа эзэн байж, хариуцлагаа ухамсарладаг зарчимч байна.

Ÿ Бид хариуцлагатай байдлыг бусдын итгэлийг даах үндэс гэж үзнэ.

Ÿ Бид бүх нийтийн үйлчилгээний үүрэг хариуцлагаа эрхэмлэнэ.

Ÿ Бид “Монголын цахилгаан холбоо” хэмээх эрхэм алдрыг үргэлж 

дээдэлнэ.

Ÿ Бид хэрэглэгч, харилцагч, хамтрагчиддаа компаниа үргэлж эерэгээр 

ойлгуулна.

Ÿ Бид компанийнхаа нэр төрийн илэрхийлэл гэдгээ үргэлж санана.

Уриа үг 

Холбоо хөгжлийн төлөө хамтдаа... /Холбоо хөгжил 100/

ÌÎÍÃÎËÛÍ
ÖÀÕÈËÃÀÀÍ
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

 ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Т.ЛХАГВАСҮРЭН

Ч.ЦЭВЭГДОРЖ

 Ж.ТАМИР

Ж.ЦОГТБАЯР

М.ЛХАГВАЖАВ

Ц.НОРОВЖАМЦ

Г.ЭРДЭНЭБУЛГАН

Ц.ШИНЭХҮҮ

Л.БОЛОРМАА

ЕРДИЙН ГИШҮҮД

 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын эзгүйд компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг 

удирдан явуулахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх компанийн эрх барих байгууллага нь 

Төлөөлөн удирдах зөвлөл байдаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй, тэдгээрийн 

гуравны нэг (1/3) хараат бус гишүүн бөгөөд ердийн 6 гишүүн нь төрийн өмчийн төлөөллийг 

хэрэгжүүлдэг. 

 Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах 

бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд: 

Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар, Төрийн 

өмчийн удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн

ХНХЯ, Төрийн захиргаа, удирдлагын 
газрын дарга

Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх 
газрын дарга

СЯ, СХЭУГ-ын Санхүүгийн хяналт 
шалгалтын хэлтсийн дарга

Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар, Төрийн 

өмчийн хяналт шалгалтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Интер аудит ХХК-ийн гэрээт 
аудитор

ЗГ-ийн хэрэг эрхлэх газар, Хууль, 
эрхзүйн газар, Засгийн газрын 

референт

Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар, Төрийн 

өмчийн удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн 

Төрийн банк, Хүний нөөцийн газрын 
захирал

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Аудитын хороо, Цалин, урамшууллын хороо, Нэр 

дэвшүүлэх хороодтой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороодын хувьд Цалин, урамшууллын хороо 1 удаа, Аудитын 

хороо 3 удаа, Нэр дэвшүүлэх хороо нэг удаа тус тус хуралдаж санал, дүгнэлтээ 

боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулсан байна. Аудитын хороо 2019 оны 

жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

болон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцууллаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 

хурлаас 102,855,000 төгрөг байхаар баталсан бөгөөд гүйцэтгэлээр 76,621,364 төгрөг буюу 

74 хувийн гүйцэтгэлтэй, 26,233,636 төгрөг хэмнэсэн байна.   

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь жил бүр хэлэлцэх асуудлаар ерөнхий төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллаж хэвшсэн бөгөөд 2020 онд 7 хурал, 14 асуудал хэлэлцэхээр 

төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 7 хурал, 19 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлөөс нийт 15 тогтоол, 1 тэмдэглэл гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 
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2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр             № 01                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

168 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай

 Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 62 дугаар 

зүйлийн 62.1.7, 62.1.9, 62.1.13, 62.1.15 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 

12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоол, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 

дүрмийн 1.6, 7.3, 7.4, 7.8.6, 7.8.7, 7.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Монголын цахилгаан 

холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 

2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт цахим хэлбэрээр зарлан 

хуралдуулсугай.

2.1 Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн 

талаарх дүгнэлтийг батлах тухай;

2.5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;

2.7 Охин компани байгуулах тухай.

2.6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг батлах тухай;

4. 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа 

эзэмшигчдэд хурлын зарыг 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрөөс Монголын хөрөнгийн 

бирж ХК-ийн цахим хуудас, хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин, телевиз, радио болон 

бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, зарыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 06-ны 

өдөр анх нийтэд мэдээлсэн хэлбэрээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давтан 

мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн 

жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр байхаар 

тогтсугай.

2.2 Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын 

дүгнэлтийг батлах тухай;

2.4 2019 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай;

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьяалагдах үнэт цаасны  компаниар нь 

дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10:30 цаг 

байхаар тогтсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Дотоод аудитын 

газрын мэргэжилтэн Д.Ганцэцэг, гишүүдээр Удирдлага, хүний нөөцийн газрын ахлах 

мэргэжилтэн Б.Ариунгэрэл, Хууль, гадаад харилцааны албаны мэргэжилтэн О.Содбаяр 

нарыг тус тус томилсугай.

5. 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 1 дүгээр хавсралтаар, танилцах 

баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталж, компанийн хувьцаа 

эзэмшигчдэд 2021 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 0900-1800 

цагийн хооронд Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн байранд болон цахим хэлбэр 

/www.telecommongolia.mn/-ээр танилцах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-ийн 

нарийн бичгийн дарга /Х.Цэцэгмаа/-д даалгасугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах бэлтгэлийг хангаж 

ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Д.Болдбаатар)-т үүрэг болгосугай. 

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Ч.Пүрэвсүрэнг 

томилсугай.

6. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын хуудас”-ын  агуулгыг 

3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар 

Д.Болдбаатар, гишүүд Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр нарыг тус тус томилсугай.

ДАРГА                                                  Т.ЛХАГВАСҮРЭН 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
168 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 1.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хурлын ирцийг бүртгэх (Тооллогын комисс) 11:00-11:30

5 минут

10 минут

30 минут

5 минут

15 минут

10 минут

10 минут

5 минут

70 минут

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Хурлын ирцийг мэдээлэх (Тооллогын комисс)

Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлын дэгийг танилцуулах

Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж, хэлэлцүүлэх

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн
хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн
тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай

2019 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг
батлах тухай

Охин компани байгуулах тухайОхин компани байгуулах тухай

Асуулт хариулт, санал

Санал хураалт

Хурлын завсарлага, тооллогын комисс санал хураалтын
дүнг гаргах

Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах

Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах

Хурлыг хаах (Хурлын дарга)

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
168 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 2.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК–ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

4. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт

1. Компанийн 2020 оны жилийн тайлан 

8. 2019 оны Ногдол ашиг тараасан тухай тайлан 

3. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт

5. Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөө

9. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн мэдээлэл

6. ТУЗ-ийн 2020 оны ажлын тайлан

7. ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсвийн төсөл

2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн 

гаргасан дүгнэлт 

10. Охин компани байгуулах тухай танилцуулга, дүрмийн төсөл

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

СУУРИН УТАСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ИНТЕРНЭТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАХ 1900-1109

Суурин  утасны үйлчилгээний  нийт 

хэрэглэгчийн тоо 57,467 байна. Үүнээс 9,674 

хэрэглэгч хосолсон багц буюу интернэт, 

суурин утасны үйлчилгээг хамтад нь, 8,109 

хэрэглэгч дан багц буюу ярианы минуттай 

суурин  утасны  үйлчилгээг,  үлдсэн 

хэрэглэгчид нь сарын суурь хураамжтай 

суурин утасны үйлчилгээг тус тус сонгон 

ашиглаж байна. 2019 оны гүйцэтгэлтэй 

харьцуулахад суурин утасны үйлчилгээний 

нэг хэрэглэгчээс олох дундаж орлого 

(ARPU) 1.2% өссөн боловч хэрэглэгчийн тоо 

2.43% буюу 1,434 хэрэглэгчээр буурсан 

гүйцэтгэлтэй байна.

И н те р н эт и й н  ү й л ч и л г э э н и й  н и й т 

хэрэглэгчийн тоо 18,223 байна. Үүнээс 9,674 

хэрэглэгч хосолсон багцын үйлчилгээг 

ашиглаж байна. Өмнөх оны гүйцэтгэлтэй 

харьцуулахад өрхийн хэрэглэгчийн ARPU 

1.3% өссөн боловч нийт хэрэглэгчийн тоо 

3% буюу 613 хэрэглэгчээр буурсан байна. 

Бодит хурдны интернэт үйлчилгээг 26 

б а й г у у л л а г а  ш и н э э р  а в ч ,  г э р э э 

байгуулснаар байгууллага хэрэглэгчийн 

ARPU өмнөх онтой харьцуулахад 18%-иар 

нэмэгдсэн.

Кабелийн телевизийн үйлчилгээний  

х э р э г л э г ч и й н  т о о  1 7 , 7 1 2  б а й н а . 

Хэрэглэгчийн тоо өмнөх оноос 14,6%-иар 

буюу 2,257 хэрэглэгчээр өссөн үзүүлэлттэй 

байна. Нийт хэрэглэгчдийн 4.4% нь 

Улаанбаатар хотод, 95.6% нь орон нутагт 

манай үйлчилгээг ашиглаж байна. 2020 оны 

жилийн цэгийн төлөвлөгөө 17,897 байсан 

нь 98.9% биелсэн үзүүлэлттэй байна.

Үндэсний лавлах 1900-1109 тусгай 

дугаараар 219,032 хэрэглэгчийн дуудлага 

хүлээн авч, нийт дуудлагын 99,1%-д 

амжилттай хариу өгч ажилласан байна. 

2020 онд  хэрэглэгчдийн санал, хүсэлт, 

г о м д о л ,  т а л а р х а л ы г  х ү л э э н  а в ч 

шийдвэрлэх, дүн шинжилгээ хийж, эргэж 

шуурхай хариу өгөх боломжийг бүрдүүлсэн 

“Voice Of Customer – VOC” системийг 

Улаанбаатар, аймаг дүүргийн Холбооны 

газруудын үйл  ажиллагаанд бүрэн 

нэвтрүүлж,  үйлчилгээний  чанарыг 

сайжруулсан.

, ,

ÑÓÓÐÈÍ ÓÒÀÑÍÛ 

ßÐÈÀÍÛ ÁÀÃÖ
ÈÍÒÅÐÍÝÒ, ÑÓÓÐÈÍ ÓÒÀÑ

ÕÎÑÎËÑÎÍ ÁÀÃÖ, ,

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг  техник, технологийн ICT EXPO

үзэсгэлэн “Цахим үндэстэн” уриан дор 2020 оны 10 дугаар сарын 09-11 өдрүүдэд, 14 дэх 

жилдээ Мишээл Экспо үзэсгэлэнгийн төвд зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээ нь 

өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулагдаж, 57 аж ахуйн нэгж, байгууллага бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээгээ танилцуулан оролцож, “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК нь өөрийн шинэ 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болох  үйлчилгээг үзэсгэлэнгийн үеэр танилцуулж, TVROOM

үйлчилгээнийхээ нээлтийг зохион байгуулсан. 

 Дэлхий даяар Коронавируст цар тахлын дэгдэлт гарсантай холбоотой 2020 онд 

Монгол улсад гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зарлагдаж, 

хөл хорио, халдвар хамгаалалтын дэглэмд олон нийт шилжсэн тул олон нийтийн үйл 

ажиллагаа маш бага зохион байгуулагдлаа. 

 Интернэтээр дамжуулан телевизийн 

сувгууд, кино сан, нөхөж үзэх боломжтой, OTT 

технологид суурилсан TVROOM үйлчилгээг 2020 

оны 10 дугаар сард зах зээлд амжилттай 

нэвтрүүлэв. TVROOM үйлчилгээг интернэт 

холболттой л бол ямар ч хэрэглэгч авч ашиглах 

боломжтой. Тус үйлчилгээний дотоод, гадаад 

контентыг баяжуулах, нэмэгдүүлэх ажлууд 

хийгдэж, ОХУ-ын OРТ1, О!, Карусель, Германы DW 

сувгуудын дахин дамжуулах гэрээг байгуулсан. 

2020 оны гүйцэтгэлээр TVROOM үйлчилгээн нь 

нийт 359 хэрэглэгчтэй болсон байна.

 Олон улс хоорондын яриа болон аудио 

хурал хийх FCC (Free Conference Call) үйлчилгээг 

зах зээлд нэвтрүүлэв. Мөн суурин утас, интернэт, 

TVROOM үйлчилгээг нийлүүлэн авах боломж, 

технологийн шийдэлтэй Гурвалсан үйлчилгээг зах 

зээлд нэвтрүүлсэн байна.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛААР

 Olula брэндийг шинээр зах зээлд байршуулж, маркетингийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлсэн. Olula брэнд нь суурин утасны дан багц, интернет, суурин утасны хосолсон 

багцыг зах зээлд шинэ өнгө төрхтэйгээр дахин байршуулахад зориулагдсан бөгөөд орон 

даяар хэрэгжиж, 999 шинэ хэрэглэгч олох төлөвлөгөө 85% буюу 846 хэрэглэгчийн 

гүйцэтгэлтэй, 14,091 хэрэглэгч багцын үйлчилгээнд шилжүүлэх төлөвлөгөө 23% буюу 3,235 

хэрэглэгчийн гүйцэтгэлтэй байсан байна. Идэвхгүй хэрэглэгчдийн хувьд урамшуулал, 

хөнгөлөлтөөр дамжуулан 320 хэрэглэгчийг идэвхтэй төлөвт буцаан шилжүүлэхээс 154 

хэрэглэгчийн гүйцэтгэлтэй буюу 48%-ийн үр дүнтэй ажилласан.

 Сар шинийн баярыг тэмдэглэхгүй байх шийдвэр гарсантай холбогдуулан нийгмийн 

хариуцлагын хүрээнд “Суурин шинэлье” уриан дор суурин утас ашигладаг нийт өрхийн 

хэрэглэгчиддээ сүлжээ харгалзахгүй, хязгааргүй ярих урамшууллыг сар шинийн өдрүүдэд 

олголоо.  2020 оны 02-р сарын байдлаар суурин утсаа идэвхтэй ашигладаг, өрхийн нийт 

24,086 хэрэглэгч байсан ба “Суурин шинэлье” уриалга урамшууллаар дамжуулан 

хэрэглэгчдээ халамжлах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, суурин утасны давуу тал, 

хүртээмжийг сурталчлах идэвхжүүлэлтийг эдгээр хэрэглэгчдийнхээ дунд үр дүнтэй зохион 

байгуулсан.  

 TVROOM үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх хөтөлбөр нь Улаанбаатар болон орон 

нутагт 2 хэлбэрээр гарч хэрэгжсэн. Хөтөлбөрийн хугацаанд TVROOM фэйсбүүк пэйж хуудас 

үүсгэн хөгжүүлж, 2,996 дагагчтай болж, 66 удаагийн сурталчилгааны пост, 5 видео 

танилцуулга оруулж, давхардсан тоогоор 316,600 удаагийн үзэлт, хандалтыг үүсгэж чадсан.

 2020 онд техник, технологийн өргөтгөл шинэчлэл хийх, ашиглалт үйлчилгээний 

тасралтгүй найдвартай ажиллагаа хангах чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

Үүнд:

Ÿ VMWare виртуал машины үндсэн 2 серверийг шинэчилж, албан байгууллагны 

хэрэглэгчид зоруилсан Виртуал сервер буюу VPS (Virtual Private Server) 

үйлчилгээ нэвтрүүлэх боломжтой болсон.

Ÿ Интернэтийн тоног төхөөрөмж, сүлжээний ажиллагааг тогтмол хянах 

зориулалттай NMS хяналтын системийг шинэчилж, үндсэн сүлжээний 354 свич, 

роутер, 28 серверийг бүрэн хяналтанд оруулав. 

Ÿ Гадаад IP хаягтай 301 ш роутерийг дотоод IP хаягтай болгосноор сүлжээний 

аюулгүй ажиллагаа сайжирч, гадаад IP хаягийн нөөц нэмэгдсэн.

Ÿ Архангай, Булган, Говь-Алтай, Говь-Сүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Завхан, 

Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Өмнөговь, Налайх аймгуудад 10Gbps-н 

2 оролттой, 48x1Gbps гаралттай свич суурилуулж, тухайн аймгуудын 

интернэтийн сүлжээний багтаамжийг 10 дахин нэмэгдүүлэв.

Ÿ Улаанбаатар хотод 15,8 км, орон нутагт 21,3 км шилэн кабелийн өргөтгөлийг 

хийж гүйцэтгэв.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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Ÿ Баян-Өлгий аймгийн Сагсай, Алтанцөгц, Баяннуур, Алтай сумдад кабелийн 

телевизийн  үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 40-с 130 км зайд 

шилэн кабелиар телевизийн олон сувгийг дамжуулах техникийн шийдэл гарган, 

дээрх сумдад тоног төхөөрөмжийн  угсралт суурьлуулалт хийгдэв. DVB-T2 

системийн 50W чадлын трансмиттер, антенн фидерийн угсралт тохиргооны 

ажил хийж Баян-Өлгий аймгийн Холбооны газарт хүлээлгэн өгч, дээрх 4 суманд 

КаТВ үйлчилгээг шинээр нэвтрүүллээ.

Ÿ Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүрэгт байрлах Зүүн бүсийн холбооны газрын 

үйлчилгээний заалыг “Жишиг салбар төсөл”-ийн загварын дагуу шинэчлэн 

тохижуулсан.

Ÿ Хөшигтийн хөндийн шинэ нисэх буудлын үйл ажиллагааг хариуцаж буй НУБИА 

ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээг амжилттай байгуулснаар 650 гаруй телефон 

цэг шинээр нэмэгдүүлсэн.

Ÿ АНДЦХБ-ын буцалтгүй тусламжаар шинэ стандартын шилэн кабель суурьлуулж, 

алслагдсан бүсэд интернэт үйлчилгээ хүргэх төсөл амжилттай хэрэгжиж, 50 

мян ам.долларын тоног төхөөрөмжийн нэмэлт хөрөнгө оруулалт хүлээн авсан.

БУСАД ОНЦЛОХ АЖЛУУД

Интернэтийн урсгал, хот хоорондын суваг дамжуулах үйлчилгээний өртөг зардлыг 21% 

бууруулж чадсан.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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МЦХ ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Орлого

Зардал

Ашиг

 2020 онд 19,312.8 сая төгрөгийн нийт орлоготой ажиллахаас гүйцэтгэлээр 19,246.8 сая 

төгрөгийн нийт орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 99.7 хувийн биелэлтэй буюу 66.0 сая төгрөгөөр 

тасарсан байна.

 Үндсэн үйл ажиллагаанаас 18,771.7 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас 

гүйцэтгэлээр 18,485.0 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 98.5 хувийн биелэлттэй 

буюу 286.7 сая төгрөгөөр тасарсан. Үүнд олон улсын ярианы үйлчилгээний орлого 19.6 сая 

төгрөг, суурин утасны үйлчилгээний орлого 157.4 сая төгрөг,  багцын үйлчилгээний орлого 

518.3 сая төгрөг, кабелийн телевизийн үйлчилгээний орлого 59.8 сая төгрөг, лавлах дуудлага 

үйлчилгээний орлого 14.5 сая төгрөгөөр тус тус тасарч биелсэн нь нөлөөлсөн. Интернетийн 

орлого 75.0 сая төгрөг, холбооны бусад орлого 445.9 сая төгрөгөөр өссөн байна. Үндсэн бус үйл 

ажиллагаанаас 541.1 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас гүйцэтгэлээр 761.7 сая төгрөгийн 

орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 140.7 хувийн биелэлттэй буюу 220.6 сая төгрөгөөр өссөн. 

 2020 онд 19,301.8 сая төгрөгийн нийт зардал төсөвлөж, гүйцэтгэлээр 19,203.4 сая 

төгрөгийн нийт зардал гарган 99.5 хувийн биелэлттэй буюу 98.4 сая төгрөгийн зардал хэмнэсэн 

үзүүлэлттэй байна. Үндсэн үйл ажиллагаа болон элэгдлийн зардал 24.4 сая төгрөг хэмнэсэн ба 

тухайлбал, КаТВ сувгийн түрээс 18.2 сая төгрөг, харилцан холболтын зардал 17.1 сая төгрөг, цалин 

болон НДШ-ийн зардал 67.1 сая төгрөг, зар сурталчилгаа 96.6 сая төгрөг, байрны түрээсийн 

зардал 28.7 сая төгрөг, элэгдлийн зардал 57.9 сая төгрөг хэмнэсэн, интернэт сувгийн түрээс 51.8 

сая төгрөг, байрны халаалт, дулааны зардал 111.1 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна.

 Тайлант хугацаанд 11.0 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөснөөс 

гүйцэтгэлээр 43.4 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна.

2020 оны санхүүгийн зорилтын биелэлт /Нэгж: сая төгрөг/

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Үзүүлэлт

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

Үндсэн үйл ажиллагааны зардал

Үйл ажиллагааны ашиг

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого

Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал

EBITDA

Элэгдлийн зардал

Татварын өмнөх ашиг

Орлогын албан татвар

Цэвэр ашиг

18,771.7

15,604.8

3,166.9

541.0

599.8

3,108.2

3,041.0

67.1

56.1

11.0

18,485.0

15,638.4

2,846.7

761.7

533.3

3,075.2

2,983.1

92.0

48.6

43.4

98.5%

100.2%

89.9%

140.8%

88.9%

98.9%

98.1%

137.1%

86.7%

394.0%

(286.7)

33.5

(320.2)

220.7

(66.5)

(33.0)

(57.9)

24.9

(7.5)

32.4

Эх сурвалж: Монголын цахилгаан холбоо ХК, ИБХГ

Биелэлт Зөрүү2020 оны
төлөвлөгөө

2020 оны
гүйцэтгэл
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2020 оны дансны авлага, богино хугацаат өр төлбөр

Авлага /Нэгж: сая төгрөг/

Богино хугацаат өр төлбөр /Нэгж: сая төгрөг/

№

№

Дансны төрөл

Дансны төрөл

Дансны өглөг

Урьдчилж орсон орлого

ДҮН

Өглөгийн үлдэгдэл

Дүн

Дүн

2,232.2

638.0

2,870.3

2,870.3

2020

2020

992.8

2,510.6

188.9

2,699.5

2,699.5

987.6

463.3

2,443.7

2,443.7

147%

112%

88%

106%

75%

213%

126%

Төлөвлөгөө

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Гүйцэтгэл

1,045.0

2,232.2

638.0

2,870.3

2,870.3

1,034.0

358.8

2,437.8

2,437.8

1,536.2

2,489.4

560.4

3,049.8

3,049.8

774.5

765.6

3,076.4

3,076.4

1,045.0

1,034.0

358.8

2,437.8

2,437.8

Дансны авлага

Бусад авлага

Татвар, НДШ, УТТ

ДҮН

Авлагын үлдэгдэл

1

1

2

2

3

3

Гүйцэтгэл
%

Гүйцэтгэл
%

2021 оны
төлөвлөгөө

2021 оны
төлөвлөгөө

 Нийт авлага өмнөх оноос 1594.7 сая төгрөг буюу 40 хувиар буурсан. Үүнд дансны 

авлага 362.0 сая төгрөг, Татвар, НДШ, урьдчилж төлсөн тооцоо 1,535.2 сая төгрөгөөр тус тус 

буурч, бусад авлага 302.5 сая төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлжээ.

 Богино хугацаат өглөг өмнөх оноос 244.3 сая төгрөг буюу 7.8 хувиар буурсан. Үүнд 

дансны өглөг 34.1 сая төгрөгөөр, урьдчилж олсон орлого 210.2 сая төгрөгөөр тус тус буурсан нь 

нөлөөлжээ.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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Хөрөнгө оруулалтын төслийн үр дүн, 

Төсөвт төвлөрүүлсэн татвар /сая.төг/

МЦХ ХК-ийн хувьцааны ханш

Ÿ 14 аймгийн төвийн интернэт свичийн багтаамжийг нэмэгдүүлж, Улаанбаатараас 

аймаг чиглэлд 10 Гбит/сек, аймгаас сум руу 1 Гбит/сек хурдаар холбогдох 

боломжтой болсон. Хурд нэмэгдсэнээр үйлчилгээний чанар сайжирч, кабелийн 

телевизийн контентыг шилэн кабелиар дамжуулж, зардал хэмнэх нөхцлийг 

бүрдүүлсэн.

Ÿ Ази номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллагын буцалтгүй тусламжийн 

хүрээнд Баянхонгор, Архангай, Улаанбаатар хотын Горхи Тэрэлжийн дархан цаазтай 

газарт шилэн кабель суурилуулах 446,0 сая төгрөгийн ажлыг гүйцэтгэсэн.

Ÿ Шилэн кабелийн сүлжээг /УБ хотод 15.8 км, орон нутагт 21.3 км/ өргөтгөснөөр 

үйлчилгээний чанар сайжирч, интернэтийн хурд нэмэгдсэн. Цаашид ОТТ, LTE  

үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн.

Ÿ Баян-Өлгий аймгийн 4 суманд шинээр тоон кабелийн телевизийн үйлчилгээ 

нэвтрүүлснээр хэрэглэгчийн тоо 1000 гаруй тоогоор нэмэгдсэн.

 Хөрөнгийн зах зээлд нээлттэй арилжаалагдаж буй МЦХ ХК-ийн хувьцаа 2020 оны 

жилийн эцэст 348 төгрөгт хүрч өмнөх сараас 33 төгрөгөөр буурсан, өмнөх оны мөн үеэс 57 

төгрөгөөр буюу 14 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

1,800.0

1,600.0

1,400.0

1,200.0

1,000.0

800.0

600.0

400.0

200.0

0.0

ААНОАТ

48.6

1,427.2
1,599.7

25.6 32.0

411.9

НӨАТ НДШ ҮХХТ Гааль Бусад
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2021 оны бизнес төлөвлөгөөний танилцуулга

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, зорилт

Хэрэглэгчийн тооны төлөвлөгөө:

Зорилт: Хэрэглэгчийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, TVROOM үйлчилгээг сайжруулан, багцын 

үйлчилгээнд нийт хэрэглэгчдийг шилжүүлж, компанийн бүтэц, үйл ажиллагааг сайжруулан 

бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого нэмэгдүүлэх

Ÿ Багцын үйлчилгээнд хэрэглэгчдийг үе шаттай шилжүүлэх 

Ÿ TVROOM үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх

Ÿ Босоо удирдлагатай томоохон ААН, байгууллага хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх

Бизнесийг өргөжүүлэх

Ÿ Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах

Ÿ TVROOM TVOD үйлчилгээ нэвтрүүлэх 

Ÿ FTTH технологийг нэвтрүүлж, үйлчилгээ үзүүлэх

Зорилт: “Холбоо Хөгжил 100” концепцийн хүрээнд 2021 онд маркетингийн үйл ажиллагааг 

өргөжүүлэхэд чиглэсэн шинэлэг, онцлог 6 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Ÿ LTE сүлжээ нэвтрүүлэх

Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийг үйл ажиллагаанд уялдуулах

Ÿ Дотоод үйл ажиллагаа, эрх зүй

Ÿ Компанийн үйл ажиллагааны процессын шинжилгээнд үндэслэн, бүтцийг оновчтой 

болгох

Маркетинг, хэрэглэгчийн үйлчилгээний зорилт

Бүтэц, үйл ажиллагааг сайжруулах

Ÿ Хэрэглэгчийн үйлчилгээнд цахим шилжилт хийх

Ÿ Дотоод үйл ажиллагааг цахимжуулах, автоматжуулах

Ÿ Хэрэглэгчийн үйлчилгээний зохион байгуулалт

Суурин утас:

Дан багц:  

Интернэт:  

Хосолсон багц:  

КаТВ:   

17,169

31,877

1,462

17,796

19,303

Ÿ Холбоо хөгжил 100 хөтөлбөр, PR идэвхжүүлэлт хийх

Ÿ Борлуулалтын дараах үйлчилгээг сайжруулах, цахимжуулах

Хэрэглэгчийг халамжлах
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Өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх /Бүтээгдэхүүн/

Ÿ TV ROOM үйлчилгээг гадаад, дотоод контентоор баяжуулах 

Ÿ Үндсэн болон нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулах

Ÿ Call center-ийн үйлчилгээг хөгжүүлж, шинээр нэвтрүүлэх

Гурвалсан үйлчилгээ нэвтрүүлэх

Ÿ TV ROOM гурвалсан үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэн, идэвжүүлэх 

Жпон /GPON/ сүлжээг өргөтгөх

Ÿ Шилэн кабелийн сүлжээний тархалтыг нэмэгдүүлэх

Ÿ FTTH холболтоор хэрэглэгчдэд үйлчилгээ хүргэх

Идэвхтэй хэрэглэгчийг нэмэгдүүлэх

Ÿ Olula багц үйлчилгээний шилжилтийг эрчимжүүлэх 

Ÿ Борлуулалтыг дэмжих хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх

Ÿ Техникийн шаардлага, нөхцлүүдийг гаргаж бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх

ЛТЕ сүлжээ нэвтрүүлэх

Ÿ Бизнес модель тодорхойлох

3. Хэрэглэгчийн үйлчилгээний стандарт: 

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛТ

Ÿ Интернет үйлчилгээний хэрэглэгчийн холболтын алдааны дуудлагыг 15% бууруулах

Ÿ Хяналтын хугацаа хэтэрсэн гэмтлийг 10%  бууруулах

1. Хэрэглэгчийн дуу хоолой: 

2. Техникийн бэлэн байдлын хяналт: 

Ÿ Хэрэглэгчийн буланг хөгжүүлэх /Webselfcare/

Зорилт: Хэрэглэгчийн үйлчилгээг автоматжуулах програм хангамжийн системүүдийн боломж, 

нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглаж үйлчилгээг сайжруулахад үр дүнтэй ажиллана. 

Ÿ Хэрэглэгчийн гэрээг цахим болгох 

Ÿ Салбарын 100 жилийн ойг угтан үйлчилгээний ажилчдын хувцасыг бүрэн шинэчлэх

Ÿ Аймаг дүүргийн холбооны газрын банкаар төлбөр төлсөн хэрэглэгчийг үйлчилгээг 

автоматжуулах 
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Зорилт: Салбарын 100 жилийн ойг угтан, ажилтнуудын бүтээмжийг дээшлүүлэх, мэдлэг, ур 

чадварыг сайжруулах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллана.

Ÿ Орон тоог цөөрүүлж, Зорилт:чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх

1. Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх

Ÿ Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ажил үүргийг баталгаажуулсан ажлын 

зааврын дагуу гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлэх

Ÿ УИХ, Засгийн газар, түүний харъяа байгууллагаас баталсан хууль тогтоомжийг нийт 

ажилтан албан тушаалтанд тухай бүр танилцуулж, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг 

удирдан зохион байгуулах

Ÿ МУ-ын ЗГ-ын тогтоол, ОК-ийн шийдвэрт нийцүүлэн, компанийн тасралтгүй 

ажиллагааг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах

Ÿ Мэргэжлийн байгууллагын заавар, зөвлөмж, журмыг ажилтнуудад таниулан 

сурталчлах, хэрэгжилтийг хангах

2. Хууль, эрх зүйн хэрэгжилт 

3. Ковид -19 цар тахлын нөлөөллийг үйл ажиллагаанд тусгах

Ÿ Сургалтыг үр дүнтэй төлөвлөн зохион байгуулж, мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх

УДИРДЛАГА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗОРИЛТ

Ÿ Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, дархлааг дэмжих, ажлын байрны эрүүл 

ахуйг сайжруулах 

Ÿ Мэргэжлийн мэдлэг, ажлын ур чадварын түвшин тогтоох

2021 оны компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө

Орлогын төлөвлөгөө 

Зардлын төлөвлөлт

Ашигт ажиллагаа

2021 онд 20,700.0 сая төгрөгийн нийт орлого төлөвлөснөөс үндсэн үйл ажиллагаанаас 20,339.4 

сая төгрөг, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас 360.6 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээр 

тооцоолсон. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогын 4,026.4 сая төгрөг буюу 19.8 хувийг суурин 

утасны үйлчилгээ, 3,477.6 сая төгрөг буюу 17.1 хувийг интернетийн үйлчилгээ, 8,037.2 сая төгрөг 

буюу 39.5 хувийг багцын үйлчилгээ, 1,228.1 сая төгрөг буюу 6.0 хувийг кабелийн телевизийн 

үйлчилгээ, 3,570.1 сая буюу 17.6 хувийг лавлах үйлчилгээ болон бусад орлого тус тус бүрдүүлж 

байна.

2021 онд нийт зардлыг 20,586.3 сая төгрөгөөр төсөвлөсөн бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаа болон 

элэгдлийн зардал 20,024.2 сая төгрөг, өмнөх оны гүйцэтгэлээс 1,402.7 сая төгрөгөөр 

нэмэгдүүлж, үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал 562.1 сая төгрөг, өмнөх оны гүйцэтгэлээс 

28.8 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж, тус тус төлөвлөсөн.

2021 оны компанийн бизнесийн зорилго зорилт, үйл ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөнд үндэслэн 2021 онд 20,700.0 сая төгрөгийн нийт орлого олж, 20,586.3 сая 

төгрөгийн нийт зардал гаргаж, 113.7 сая төгрөгийн ашигтай байхаар төсөвлөсөн.
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№

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

Өөрчлөлт

1,854.4 

%

9.1%  20,339.5   18,485.0 

  15,638.4 

    2,846.7 

       761.7 

       533.3 

    3,075.2 

    2,983.1 

         92.0 

         48.6 

         43.4 

  16,853.8 

    3,485.7 

       360.6 

       562.1 

    3,284.1 

    3,170.4 

       113.7 

         75.5 

         38.2 

7.2%

18.3%

-111.2%

5.1%

6.4%

5.9%

19.1%

35.6%

-13.5%

      1,215.4 

         639.0 

        (401.1)

            28.9 

         209.0 

         187.3 

            21.7 

            26.9 

Төсөв
(мян.төг)

200,000GPON сүлжээний өргөтгөл /УБ, орон нутагт/

Шилэн кабелийн сүлжээний өргөтгөл 

OTT системийн өргөтгөл / Stream server/

Интернет үндсэн сүлжээний  свич, серверийн өргөтгөл

Интернэт үндсэн сүлжээний core router шинэчлэх

Программ хангамжийн хөгжүүлэлт /Web selfcare,
Цахим салбар апп, ERP, Banking gateway/

Тоон телевизийн өргөтгөл 

АНДЦХБ-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Шинэ технологийн
шилэн кабелийн туршилтын төсөл”-ийн үргэлжлэл

Хөрөнгийн худалдан авалт

Зай тэжээл, хөргөлт агааржуулалтын тоног төхөөрөмж

Компьютер, дагалдах хэрэгсэл, сүлжээний тон.төх.

КаТВ тоног төхөөрөмж

Шилэн кабель, түүний дагалдах материал

NGN станцын нөөц карт

Хэмжүүрийн багаж хэрэгсэл

ОН-ийн техникийн бэлэн байдлын зориулалттай
зайлшгүй шаардлагатай тээврийн хэрэгсэл

Техник үйлчилгээний зориулалттай байр талбайн засварын ажил

Нийт дүн

Үндсэн
хөрөнгийн
худалдан

авалт

Барилгын
засвар

250,000

150,000

220,000

550,000

60,000

95,000

80,000

826,680

169,200

280,650

36,880

200,000

40,000

99,950

160,000

296,100

2,887,780

            (5.2)

Үндсэн үйл ажиллагааны зардал

Үйл ажиллагааны ашиг

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого

Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал

EBITDA

Элэгдлийн зардал

Татварын өмнөх ашиг

Орлогын албан татвар

Цэвэр ашиг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Үзүүлэлт 2020 оны
гүйцэтгэл

2021 оны
төлөвлөгөө

2021 / 2020

2021 онд төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын төслүүд

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Харөнгө
оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын нэр
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Төслийн шаардлага

Хүрэх үр дүн

Ÿ Хот суурин газрын томоохон барилга байгууламж, орон сууцны хороололд өндөр 

хурдны өргөн зурвасын сүлжээ байгуулахад шилэн кабелийн FTTB, гэр хороолол 

болон амины орон сууцанд FTTH технологийг нэвтрүүлэх

Ÿ Сүлжээний найдвартай байдал хангагдаж, интернетийн хэрэглэгчийн гэмтэл 

саатал багасч, үйлчилгээний чанар сайжирч интернет, суурин утас, кабелийн 

телевиз, ОТТ болон гурвалсан үйлчилгээг багцлан хүргэх боломж бүрдэнэ.

Ÿ Сумдад GPON төхөөрөмжийг суурилуулж өндөр хурдны интернетийн 

үйлчилгээгээр хангах

Ÿ Хэрэглэгчийн шилэн кабелийн сүлжээг нэмэгдүүлэх

Ÿ Шилэн кабелийн сүлжээг өргөтгөн, GPON сүлжээний хамрах хүрээг 

нэмэгдүүлснээр гурвалсан үйлчилгээг хэрэглэгчид хүргэх хүртээмж сайжирна. 

Ÿ Зэс кабелийн сүлжээнээс шилэн кабелийн  сүлжээнд шилжсэнээр өндөр хурдны 

интернэтийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх

Ÿ Улаанбаатар хотын шилэн кабелийн сүлжээг 55.8 км-ээр нэмэгдүүлнэ.

Төслийн шаардлага

Хүрэх үр дүн

Төслийн шаардлага

Ÿ Орон нутагт TVROOM үйлчилгээ нэвтэрснээр хот хоорондын интернэтийн 

урсгалын багтаамжийг нэмэгдүүлэх

Ÿ TVROOM үйлчилгээ болон гурвалсан үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоог 

нэмэгдүүлэх

Ÿ Хэрэглэгчийн хүсэлтээр орон нутгийн телевизийн сувгуудыг TVROOM 

үйлчилгээнд оруулах 

Ÿ Орон нутгийн телевизийн сувгуудыг нэмж, контентийг баяжуулах

Ÿ Орон нутгийн телевизийн сувгуудыг дуу дүрсний нэгдсэн хяналтанд холбох

Ÿ Гурвалсан үйлчилгээний чанар, найдвартай ажиллагааг хангах

Хүрэх үр дүн

Төслийн шаардлага

Ÿ Интернэтийн үндсэн сүлжээний свичүүдийг шинэчлэн, дамжуулах хурдыг 

нэмэгдүүлэх /ОН-9, УБ-8/

GPON сүлжээний өргөтгөл /УБ, орон нутагт/

Шилэн кабелийн сүлжээний өргөтгөл 

OTT системийн өргөтгөл / Stream server/

Интернэт үндсэн сүлжээний свич, серверийн өргөтгөл
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Ÿ Интернэтийн үндсэн сүлжээний дамжуулах багтаамж 10 Гигабит/сек болж 

нэмэгдэнэ

Ÿ Серверийн багтаамж, найдвартай ажиллагаа, ашиглалт үйлчилгээ сайжирна

Ÿ Гэмтэлтэй DNS, Radius серверүүдийг шинэчлэх /2008 онд ашиглалтанд орж, 

ашиглалтын хугацаа дууссан/

Ÿ Интернэт холболтын хурдыг өсгөх, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх боломж 

бүрдэнэ

 Хүрэх үр дүн

Ÿ Үндсэн сүлжээнд ашиглагдаж байгаа төхөөрөмжүүд 5-аас дээш жил, технологийн 

хувьд хоцрогдож өрсөлдөгч компаниудын үйлчилгээний түвшинд ажиллах 

боломжгүй байгаа тул интернэтийн үндсэн сүлжээний router-үүдийг шинэчлэх

Хүрэх үр дүн

Ÿ 10G болон түүнээс дээш үндсэн сүлжээг байгуулах суурь тавигдана.

Ÿ Ашиглалт үйлчилгээг хэвийн найдвартай ажиллах боломж бүрдэнэ.

Төслийн шаардлага

Ÿ Интернетийн дамжуулах сүлжээний багтаамжийг 1G-аас 10G болгоно.

Төслийн шаардлага

Ÿ Банкны системтэй мэдээлэл солилцох интеграци хийгдэж, хэрэглэгчийн төлбөр 

төлөлтийг цахимжуулах

Ÿ Дотоод үйл ажиллагааг цахимжуулж, автоматжуулах /ERP/  

Ÿ Хэрэглэгч үйлчилгээний вэб хуудсанд нэвтэрч, хэрэглэж буй бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний төлбөр тооцооны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах, нэмэлт 

үйлчилгээг сонгож идэвхижүүлэх 

Ÿ Компанийн дотоод үйл ажиллагааг автоматжуулах, хүний нөөцийн удирдлагыг 

цахимжуулах

Ÿ Үйлчилгээг цахимжуулах, хэрэглэгч өөрийн хэрэглээг цахимаар хянах 

боломжтой болгох

Хүрэх үр дүн

Ÿ Хэрэглэгч төлбөр тооцоог цахимаар хийх 

Ÿ National КаТВ үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэх

Төслийн шаардлага

§ Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сум 

§ Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум 

Интернэт үндсэн сүлжээний core router шинэчлэх

Программ хангамжийн хөгжүүлэлт /Web selfcare, Цахим салбар апп, ERP, Banking gateway/

Тоон телевизийн өргөтгөл
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§ Дорнод аймгийн төвд 

§ Баян-Өлгий аймгийн төвийн Кувейт болон Казахстан хотхон

Ÿ Сүлжээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлэн, өсгөгч /Gap filler/ суурилуулах 

Ÿ Хэрэглэгчийн тоо нэмэгдэнэ

§ Ховд аймгийн Булган 

Хүрэх үр дүн

Ÿ Үйлчилгээний чанар сайжирч, хамрах хүрээ нэмэгдэнэ
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
 2020 ОНЫ  САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ 
ТУЗ-ИЙН АУДИТЫН ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАН

1. Санхүүгийн тайлангийн талаар:

Орлого:

 Компанийн тухай хуулийн 81.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу Монголын цахилгаан 

холбоо ХК -ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хороо 2020 онд 4 удаа хуралдаж, 

хараат бус аудитын компанийг сонгон шалгаруулах тухай, 2021 оны бизнес төлөвлөгөө 

болон 2020 оны санхүүгийн тайлангийн тухай тус тус дүгнэлт гаргалаа. 

 2020 онд Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 

Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц, гишүүдээр ТУЗ-ийн 

ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Болормаа нар ажиллалаа.

 Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 

аудитлагдсан тайлантай танилцаж, дүгнэлт хийв. Санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн 

дараах гүйцэтгэлтэй байлаа. 

 Аудитын хороо 2020 оны эхний хагас жил болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 

тайлбар тодруулга, ерөнхий болон мөнгөн хөрөнгө зэрэг холбогдох журналыг татаж авч 

үзлээ. Мөн хөрөнгө оруулалтын тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргуулан авсан. 

 2020 онд 19,312.8 сая төгрөгийн нийт орлоготой ажиллахаас гүйцэтгэлээр 19,246.8 

сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, нийт орлогын төлөвлөгөө 99.7 хувийн биелэлтэй буюу 

66.0 сая төгрөгөөр дутуу биелсэн.

 Үндсэн үйл ажиллагаанаас 18,771.7 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас 

гүйцэтгэлээр 18,485.0 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 98.5 хувийн 

биелэлттэй буюу 286.7 сая төгрөгөөр тасарсан. Үүнд олон улсын ярианы үйлчилгээний 

орлого 19.6 сая төгрөгөөр, суурин утасны үйлчилгээний орлого 157.4 сая төгрөгөөр,  багцын 

үйлчилгээний орлого 518.3 сая төгрөгөөр, кабелийн телевизийн үйлчилгээний орлого 59.8 

сая төгрөгөөр, лавлах дуудлага үйлчилгээний орлого 14.5 сая төгрөгөөр тус тус тасарсан ба 

интернэтийн орлого 75.0 сая төгрөгөөр, холбооны бусад орлого 445.9 сая төгрөгөөр өссөн 

байна.

 Үндсэн бус үйл ажиллагаанаас 541.1 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас 

гүйцэтгэлээр 761.7 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 140.7 хувийн биелэлттэй 

буюу 220.6 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлжээ. 

 Үндсэн үйл ажиллагааны зардлыг 24.4 сая төгрөгөөр хэмнэсэн ба тухайлбал, КаТВ 

сувгийн түрээс 18.2 сая төгрөгөөр, харилцан холболтын зардал 17.1 сая төгрөгөөр, цалин 

болон НДШ-ийн зардал 67.1 сая төгрөгөөр, зар сурталчилгаа 96.6 сая төгрөгөөр, байрны

 2020 онд төлөвлөгөөгөөр 19,301.8 сая төгрөгийн нийт зардалтай ажиллахаас 

гүйцэтгэлээр 19,203.4 сая төгрөгийн зардал гарган 99.5 хувийн биелэлттэй буюу 98.4 сая 

төгрөгийн зардал хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна.

Зардал:
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түрээсийн зардал 28.7 сая төгрөгөөр, элэгдлийн зардал 57.9 сая төгрөгөөр хэмнэсэн бол 

интернэт сувгийн түрээс 51.8 сая төгрөгөөр, байрны халаалт, дулааны зардал 111.1 сая 

төгрөгөөр хэтрүүлж, бусад үйл ажиллагааны зардлуудыг төлөвлөсөн дүнгээр зарцуулсан.

Тайлант хугацаанд 11.0 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 

43.4 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж, ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн.

2020 оны санхүүгийн зорилтын биелэлт:

Авлага өмнөх оноос 81.8 сая төгрөгөөр буурч, нийт 2,084.6 сая төгрөг болсон. Дансны 

авлага 362.0 сая төгрөгөөр, татвар, НДШ-ийн авлага 22.2 сая төгрөгөөр тус тус буурсан 

байна. Бусад авлага 302.4 сая төгрөгөөр өссөн байна.

Өглөг өмнөх оноос 244.4 сая төгрөгөөр буурч 2,870.3 сая төгрөг болсон байна. Өглөг буурсан 

нь 321.3 сая төгрөгийн татварын өр төлөгдсөн, Урьдчилж орсон орлого  210.3 сая төгрөгөөр 

буурч, дансны өглөг 253.5 сая төгрөгөөр өссөн байна. Урт хугацаат өр төлбөр 4,370.8 сая 

төгрөг байна.

Үндсэн хөрөнгө 1,256.9 сая төгрөгөөр өсч 22,285.4 сая төгрөг болсон байна. GPON станц 

суурилуулалт 1,114.6 сая төгрөг, кабелийн телевизийн технологи тоон системийн 

үйлчилгээг нэвтрүүлсэнтэй холбоотой 249.8 сая төгрөг зэрэг хөрөнгө оруулалт, худалдан 

авалтын нийт 2,776.5 сая төгрөгийн хөрөнгө орлого авч, 2,892.2 сая төгрөгийн элэгдэл 

байгуулж, 845.9 сая төгрөгийн хөрөнгө акталсан байна.

Ашиг:

Авлага:

Өр төлбөр:

Үндсэн хөрөнгө

/Нэгж: сая.төг/

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Үзүүлэлт 

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 

Үндсэн үйл ажиллагааны зардал 

Үйл ажиллагааны ашиг 

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 

Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал 

EBITDA 

Элэгдлийн зардал 

Татварын өмнөх ашиг 

Орлогын албан татвар 

Цэвэр ашиг 

18,771.7

15,604.8

3,166.9

541.0

599.8

3,108.2

3,041.0

67.1

56.1

11.0

18,485.0

15,638.4

2,846.7

761.7

533.3

3,075.2

2,983.1

92.0

48.6

43.4

98.5%

100.2%

89.9%

140.8%

88.9%

98.9%

98.1%

137.1%

86.7%

394.0%

(286.7)

33.5

(320.2)

220.7

(66.5)

(33.0)

(57.9)

24.9

(7.5)

32.4

 2020
гүйцэтгэл  Биелэлт 

 Өсөлт,
Бууралт 

 2020
төлөвлөгөө 
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Биет бус хөрөнгө 9,211.9 сая төгрөг болж 78.2 сая төгрөгөөр өссөн нь Voice Of Costumer 

систем 56.9 сая төгрөг, кабелийн телевизийн шинэчлэлтийн контент, програм хангамж 44.5 

сая төгрөг зэрэг нийт 169.2 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, хуримтлагдсан элэгдэл 90.9 сая 

төгрөгөөр нэмэгджээ.

 2020 онд хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын төлөвлөгөө 3,302.7 сая төгрөг 

батлагдсан. Үүнээс хөрөнгө оруулалт 1,966.2 сая төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд гүйцэтгэл нь 

799.3 сая төгрөг буюу 40.6 хувийн биелэлттэй.  Борлуулагдах барааны худалдан авалт 

1,336.5 сая төгрөгөөр батлагдсанаас гүйцэтгэл 1,241.0 сая төгрөг буюу 92.8 хувийн 

биелэлттэй байна. 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хэрэглэгчийн 

дуу хоолой (Voice Of Costumer) систем төсөл 2020 онд хэрэгжиж 54,52 сая төгрөг, нийт 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөны гүйцэтгэл 853.8 сая төгрөгийн биелэлттэй гарсан. 2020 

онд батлагдсан Firewall системийн шинэчлэлийн 300.0 сая төгрөгийн төсөл, GPON 

сүлжээний өргөтгөлийн 130.0 сая төгрөгийн төсөл, ТТНС-д ОТТ үйлчилгээний нэмэлт 

хөгжүүлэлт хийх 145.0 төгрөгийн төсөл, нийт 575.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт цар 

тахалын нөхцөл байдлын улмаас 2021 онд хэрэгжихээр хойшлогдоод байна. Ази номхон 

далайн цахилгаан холбооны байгууллага болон Японы засгийн газрын KDDI сангийн 

буцалтгүй тусламжаар Back-up server өргөтгөл төслийг амжилттай хэрэгжүүлж зохион 

байгуулсанаар 60 сая төгрөгийн хэмнэлт гарган ажилласан. Бусад хөрөнгө оруулалтын 

төслүүд амжилттай хэрэгжиж дууссан байна. 

 Монголын цахилгаан холбоо ХК нь 2020 оны худалдан авах ажиллагааг цахимаар 

нээлттэй тендер шалгаруулалт 6 удаа, шалгаруулалтын онцгой журмаар буюу 

харьцуулалтын аргаар 14 удаа тендер шалгаруулалт зохион байгуулж, Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30.4.3 болон 

34.1.2 дахь заалтыг үндэслэн шууд гэрээ байгуулах аргаар 1, шууд худалдан авалт хийх 

аргаар 21 удаа 71 нэр төрлийн бараа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл худалдан 

авсан байна.

 Шилэн дансны нэгдсэн системд 2020 онд 6 нэр төрлийн мэдээллийг 64 удаа 

байршуулж мэдээлэхээс 10 мэдээллийг хугацаа хожимдуулж мэдээлсэн байна гэж хараат 

бус аудитын тайланд дурьдагджээ.

 Монголын цахилгаан холбоо ХК нь 2020 онд их хэмжээний болон сонирхлын 

зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулаагүй болно.

2.  Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны талаар
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 Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 

санхүүгийн тайлан нь материаллаг алдаагүй, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн үнэн зөв, шударга толилуулсан 

тул “зөрчилгүй” санал дүгнэлтийг Үндэсний аудитын газраас гаргасан болон өр, авлагыг 

бууруулан ажилласан, анхан шатны баримтын бүрдлийг хангах талаар анхааран ажиллаж 

байх тул компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн байна гэж 

дүгнэлээ. 

Дүгнэлт



Ÿ Төлөвлөгдсөн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлж компанийн 

үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, орлого, үр дүнг дээшлүүлэх талаар оны эхнээс 

анхаарч ажиллах; 

Ÿ Үндэсний аудитын газрын зөвлөмжийн /3/ биелэлтийг заасан хугацаанд нь 

хүргүүлэх нь зүйтэй;

Ÿ Аудитын тайлангаар залруулагдсан алдааг дахин давтан гаргахгүй байх;

Ÿ Авлага бууруулах талаар зохион байгуулж буй ажлыг эрчимжүүлэх, найдваргүй 

авлагад нэмж бүртгэхгүй байх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

Ÿ Цар тахлын үед орлого бууруулахгүй байх, хэрхэн нэмэгдүүлэх чиглэлээрх 

санал санаачлагыг дэмжиж ажиллах, батлагдсан төсвийн хүрээнд зардал 

гаргах, зардал хэмнэх, бууруулах чиглэлээр ажиллах.

Зөвлөмж 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АУДИТЫН ХОРОО

ДАРГА                                                                  Ц.НОРОВЖАМЦ

2021 оны 4 дүгээр сарын 07 
Улаанбаатар хот.
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 2020 онд компанийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө биелээгүй 

боловч үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого нэмэгдсэн, зардлыг хэмнэж, ашгийн хэмжээг 

нэмэгдүүлсэн байна. 

 Өмнөх онд аудитын хорооноос 5 зөвлөмж өгснөөс 3 зөвлөмжийг биелүүлж, 2 

зөвлөмжийг дутуу биелүүлсэн байна.

 Мөн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар 3 зөвлөмж өгсөн ба зөвлөмжийн 

хэрэгжилт 100 хувь байна.



2021 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр                   № 01                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

169 ДҮГЭЭР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн тухай

 Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, “Монголын 

цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.19.9 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн Аудитын хорооны 2021 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн дүгнэлтийг тус тус 

үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 

ТОГТООХ нь:

3. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооноос гаргасан зөвлөмжийг тус тус хэрэгжүүлж 

ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д даалгасугай. 

1. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны  

тайланг хэлэлцээд хангалттай гэж дүгнэсүгэй.

4. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагаа болон 

санхүүгийн тайлан дүгнэлтийг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хувьцаа 

эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх 

захирал (Б.Чинбат)-д даалгасугай. 

2. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланд 

хийсэн аудитын дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 

танилцуулахаар тогтсугай.  

ДАРГА                                                  Т.ЛХАГВАСҮРЭН 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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Санхүүгийн байдлын тайлан Тайлант үе: 2020.01.01-2020.12.31

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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Захирал (Дарга): ................................................

Ерөнхий нягтлан бодогч ....................................

Захирал (Дарга): ................................................

Ерөнхий нягтлан бодогч ....................................

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан Тайлант үе: 2020.01.01-2020.12.31

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
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Мөнгөн гүйлгээний тайлан
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2019 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАСАН ТАЙЛАН

 Мөн төрийн өмчийн эзэмшлийн 24,499,287 ширхэг хувьцаанд ноогдох ногдол 

ашгийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ний 

өдрийн 315 тоот тогтоолыг үндэслэн Төрийн сангийн дансанд шилжүүллээ.

 Нийт 25,870,276 ширхэг хувьцаа бүртгэгдсэн бөгөөд 1,370,989 ширхэг хувьцаа 

эзэмшиж байгаа 3,952 хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашиг 1,223,326.30 төгрөгийг “Үнэт 

цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аар зуучлуулан хуваарилсан. Үүнд: 105,638 

ширхэг хувьцааг эзэмшигч гадаад улсад оршин суугч 56 хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашиг 

84,510.40 төгрөг, 1,265,351 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3,896 хувьцаа эзэмшигчдийн 

ногдол ашиг болох 1,138,815.90 төгрөгийг тус тус “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн 

төв” ХХК-ийн дансанд шилжүүлсэн болно. 

 Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг 

2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр байхаар тогтсон бөгөөд 

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-

ны өдрөөр тасалбар болгосон нэрсийн жагсаалтад 3,954 хувьцаа эзэмшигч бүртгэгдсэн 

байв.

 Монголын Цахилгаан Холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02 

дугаар сарын 19-ний өдрийн №3 тоот тогтоолын дагуу компанийн 2019 оны цэвэр ашгаас 

ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилахаар шийдвэрлэж нэгж хувьцаанд 1 (нэг) төгрөг 

байхаар тогтоосон. 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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2021 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр                № 01                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

166 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах өдрийг 

2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр байхаар 

тогтсугай.

3. Ногдол ашгийг 2021 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Үнэт цаасны 

төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн 

дансанд байршуулан олгосугай.

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.5, 46.7, 46.8 дахь хэсэг, Монголын 

цахилгаан холбоо Хувьцаат компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дугаар заалтыг 

үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 (нэг) төгрөг байхаар тогтоон 

ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилсугай. 

4. Ногдол ашгийг холбогдох хууль, журмын дагуу Үнэт цаасны төвлөрсөн 

хадгаламжийн төв ХХК-тай гэрээ байгуулан тарааж, тайланг Санхүүгийн 

зохицуулах хорооноос тогтоосон хугацаанд уг хороо болон үнэт цаасны арилжаа 

эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д үүрэг 

болгосугай. 

ДАРГА                                                  Т.ЛХАГВАСҮРЭН 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД
НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид

Боловсролын байдал:

Ажилласан байдал:

Төмөр-Очирын ЛХАГВАСҮРЭН

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн, МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн.

Ÿ 1992-1995 Монгол Улсын Их сургууль, хүн ам зүй-статистикч, бакалавр

Ÿ 1995-1996 Япон, Осакагийн гадаад харилцааны сургууль, япон хэлний бэлтгэл

Ÿ 2003-2005 Монгол Улсын Их сургууль, хүн ам зүй-статистикч, магистр

Ÿ 2012-2014 Хангай дээд сургууль, Гадаад харилцааны маркетингийн менежер

Ÿ 2015 оноос одоог хүртэл ТӨБЗГ, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ÿ 2003-2008 Хангай коллеж, дэд захирал

Ÿ 2009-2010 Хангай дээд сургууль, дэд захирал

Ÿ 2011-2012 Айзава дээд сургууль, борлуулалтын албаны дарга

Боловсролын байдал:

Ажилласан байдал:

Чимэдцэрэнгийн ЦЭВЭГДОРЖ

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга, МЦХ ХК-
ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн.

Ÿ 2018-2019 Монгол улсын их сургууль, Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, Улс 
төр судлаач, нийгэм судлалын магистр 

Ÿ 1998-2002 Монгол улсын их сургууль, Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, Улс 
төр судлаач, нийгэм судлалын багш, бакалавр,

Ÿ 2018-2019 Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль, Бизнесийн удирдлагын 
магистр

Ÿ 2008-2010 Цэцээ гүн дээд сургууль, Төрийн захиргааны удирдлага менежмент, 
бакалавр

Ÿ 2003-2004 Сүхбаатар дүүрэг, ЗДТГ зохион байгуулагч

Ÿ 2010-2012 Монгол Ардын нам, УЗХЭГазар, улс төрийн ажилтан

Ÿ 2005-2010 Баянзүрх дүүрэг, ЗДТГ мэргэжилтэн

Ÿ 2012-2016.01 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, МАН 
бүлэг, улс төрийн ажилтан

Ÿ 2021.02 сарааc Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Төрийн захиргаа, 
удирдлагын газар, дарга

Ÿ 2002-2003 Өвөрхангай Нарийн тээл сум, ЗДТГ мэргэжилтэн

Ÿ 2016.01-2016.08 МАН-ын Удирдах зөвлөлийн ажлын алба, улс төрийн ахлах 
ажилтан

Ÿ 2016-2021.01 Үндэсний Статистикийн Хороо, Тамгын газрын дарга

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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Боловсролын байдал:

Ажилласан байдал:

Жадамбын ЦОГТБАЯР

Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар, Санхүүгийн хяналт 
шалгалтын хэлтсийн дарга, МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн.

Ÿ 1988-1992 ОХУ-ын Харьков хотын Цэргийн сургууль

Ÿ 1992-1994 МУИС, Санхүү, эдийн засагч

Ÿ 1996-1998 Төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институт, Төрийн 
удирдлагын менежер

Ÿ 2001-2002 Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын магистр

Ÿ 2005-2008 АНУ-ын Виржиниагийн ОУДСургууль, Бизнесийн удирдлагын 
магистр

Ÿ 2003-2005 УМХГ-ын Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга

Ÿ 1994.-1998 он Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт шалгалтын газарт улсын 
байцаагч

Ÿ 1998-2000 Сангийн яамны тамгын газар, Худалдан авах ажиллагааны газар 
мэргэжилтэн

Ÿ 2014 оноос Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар, 
Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга

Ÿ 2000-2002 СУХШГ-ын Даатгалын хяналтын албаны дарга

Ÿ 2008-2009 УМХГ-ын Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга

Ÿ 2010 -2013 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Санхүүгийн хяналт 
шалгалтын хэлтсийн дарга

Боловсролын байдал:

Боловсролын байдал:

Ганзоригийн ЭРДЭНЭБУЛГАН 

Засгийн Газрын хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, Засгийн газрын референт, МЦХ 
ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн. 

Ÿ 2004-2009 онд МУИС, Олон улсын эрх зүйч

Ÿ 2010-2013 “Таван богд трейд” ХХК, хуульч

Ÿ 2015 одоог хүртэл Засгийн Газрын хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, 
Засгийн газрын референт

Ÿ 2013-2015 Барилга хот байгуулалтын яам, Хуулийн хэлтсийн дарга

Ÿ 2009-2010 “Нью прогресс групп” ХХК, хуулийн мэргэжилтэн

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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Боловсролын байдал:

Боловсролын байдал:

Ажилласан байдал:

Ажилласан байдал:

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрин өмчийн удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн, МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн.

Цэрэннадмидын ШИНЭХҮҮ

Мандалын ЛХАГВАЖАВ

Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс, мэргэжилтэн. МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн ердийн гишүүн.

Ÿ 1995-2000 Монгол Улсын Техникийн Их Сургууль, Цахилгааны автоматикийн 
инженер, бакалавр

Ÿ 2005-2006 Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын менежер

Ÿ 2010-2012 Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын магистр

Ÿ 2012 - Монгол Улсын Их Сургууль, Нийгмийн ухааны Докторант 

Ÿ 2013-2017 Монгол улсын их сургууль, Ня-бо, мэдээлэл зүй, бакалавр

  2013-2016 Өмчийн хөдөлгөөн, хувьчлалын хэлтэс, ахлах мэргэжилтэн

  2009-2011 Өмч хувьчлалын хэлтэс, ахлах мэргэжилтэн 

Ÿ 2007-2016 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Ÿ 2002-2005 Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем ТӨХК, Цахилгаан-ДХА цех, 
КИП-А-ийн инженер 

Ÿ 2000-2001 Дорнодын Дулааны цахилгаан станц, Цахилгаан цех, Ээлжийн 
мастер, Засварын инженер

  2007-2008 Өмчийн бодлого, ашиглалт, төлөөллийн хэлтэс, мэргэжилтэн

  2011.06-2012 Өмчийн төлөөлөл, хувьчлалын хэлтэс, ахлах мэргэжилтэн

Ÿ 2016.10 оноос Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрин өмчийн 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, мэргэжилтэн

Ÿ 2017-2018 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Захиргаа, хууль зүйн 
хэлтсийн мэргэжилтэн. 

Ÿ 2020 оноос Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс, мэргэжилтэн.
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчд

Боловсролын байдал:

Боловсролын байдал:

Ажилласан байдал:

Ажилласан байдал:

Интер аудит ХХК-ийн гэрээт ауидитор, МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус 
гишүүн

Цэрэндэжидийн Норовжамц

Жамбаагийн ТАМИР

Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар, Газрын дарга, МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн хараат бус гишүүн. 

Ÿ 1993-1997 СЭЗДС, ня-бо эдийн засагч, бакалавр

Ÿ 2008-2011 Монгол улсын их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр

Ÿ 2018-2020 Удирдлагын академи, Төрийн захиргааны менежмент

Ÿ 1994-1997 ОХУ-ын эрхүүгийн эдийн засгийн сургууль, нягтлан бодогч, бакалавр

Ÿ 2001-2002 Удирдлагын академи, төрийн удирдлагын арга зүйч, менежер

Ÿ 2012-2014 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр

Ÿ 2003-2007 Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК, ахлах нягтлан 
бодогч

Ÿ 2008-2011 Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК, Санхүү эдийн 
засгийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч

Ÿ 2011-2012 Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК Санхүү 
бүртгэлийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч

Ÿ 2015-2016 Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, Хяналтын хэлтэс, 
дотоод аудитор

Ÿ 2012-2015 Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, ерөнхий нягтлан 
бодогч 

Ÿ 1997-2002 Хагнуур ХХК, Дионес ХХК, нягтлан бодогч, ерөнхий санхүүч

Ÿ 1999-2005 МАХН-ын удирдах зөвлөл, нягтлан бодогч

Ÿ 1997-1999 Монгол экспорт ХХК, Улсын үйлдвэрийн газар, нягтлан бодогч

Ÿ 2009 МАХН-ын удирдах зөвлөл, ерөнхий нягтлан бодогч 

Ÿ 2009-2016 МАН, Сан хөрөнгийн дарга

Ÿ 2016 оноос Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар, Газрын дарга
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Боловсролын байдал:

Боловсролын байдал:

Ажилласан байдал:

Ажилласан байдал:

Лашидын Болормаа

Төрийн банк, Захиргаа хүний нөөцийн газар, Газрын захирал

Завхан баялаг ХК, Гүйцэтгэх захирал

Юрагийн Бат-Эрдэнэ

Ÿ 1983-1987 Улсын багшийн дээд сургууль, түүхийн багш

Ÿ 1998-2001 Монгол улсын их сургууль, эрх зүйч, хууль зүйн бакалавр

Ÿ 1995-1999 Монгол улсын их сургууль, Нийгмийн ухааны факултет, философич, 
философийн багш, философийн бакалавр

Ÿ 2013 Монгол улсын их сургууль, Хууль зүйн сургууль, Эрхзүйч бакалавр

Ÿ 1998-2002 Гэгээрлийн хяналтын улсын алба, улсын байцаагч, хуулийн зөвлөх

Ÿ 1989-1991 Улаанбаатар хотын ХЗЭ-ийн хороо, зааварлагч

Ÿ 2005-2016 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Эрүүл мэнд боловсролын 
хяналтын улсын албаны орлогч дарга, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
хяналтын хэлтсийн дарга

Ÿ 2016.10 сараас Төрийн банк, Захиргаа хүний нөөцийн газрын захирал

Ÿ 1987-1989 Улаанбаатар хотын ХЗЭ-ийн хороо, 6, 33-р сургуулийн ХЗЭ-ийн 
хорооны нарийн бичгийн дарга

Ÿ 1991-1996 МХЗЭ-ийн төв хороо, Монголын Идэрчүүдийн Холбооны зөвлөх 
багш 

Ÿ 2002-2005 Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, боловсролын 
хяналтын улсын ахлах байцаагч, эрүүл мэнд боловсролын хяналтын улсын 
албаны орлогч дарга, 

Ÿ 2008-2011 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Жижиг, дунд 
үйлдвэрийн газар, мэргэжилтэн

Ÿ 2005-2007 Уа ба Интернэшил ХХК, дэд захирал

Ÿ 2016-2018 Завхан баялаг ХК, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Ÿ 2007-2008 Үйлдвэр худалдааны яам, Төрийн захиргаа, удирдлагын газар, 
мэргэжилтэн

Ÿ 2018 оноос Завхан баялаг ХК, Гүйцэтгэх захирал

Ÿ 1999-2003 Завхан баялаг ХК, дэд захирал

Ÿ 2012-2016 Эрчимт сүлжээ  зам ХХК (Парссайд төсөл), дэд захирал 
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2021 оны зардлын төсвийн төсөл 

ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсвийн төсөл 

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийн төслийг Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн 2021 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 167 дугаар хурлын № 5 

тогтоолоор баталж Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн 

шийдвэрлүүлэхээр тогтсон.

 №  Зардлын төрөл 

 1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал 

 ТУЗ-ийн гишүүний цалин 

 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 

 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын
холбооны зардал 

Цалин, холбоо, тээврийн
зардлын  дүн 

  2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал  

Бичиг хэрэг, хэвлэмэл материал,
цай, кофены зардал  

Хурал зохион байгууах техникийн
бүрэн байдлыг хангах 

Хурал зохион байгуулах
байрны түрээс  

  Бусад зардал 

  Бичиг хэрэг, хурлын зардлын дүн  

 Нийт дүн 

 1  

2  

3  

1  

2  

3  

4  

 Тоо 
Нэгж

зардал 
 Давтамж 

 /Нэгж: төгрөг/ 

Тайлбар: Төсөв 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа
(2022) оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.

 Нийт 
дүн 

22,260,000  

92,700,000  

605,000  65,340,000  

4,620,000  

480,000  

70,440,000  

1,800,000  

19,000,000  

800,000  

660,000  

12  

12  

12  

12  

10  

4  

6  

385,000  

40,000  

150,000  

1,900,000  

200,000  

110,000  

           9  

           1  

           1  

           1  

           1  

           1  

           1  
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 “ЭМ ТИ СИ СЕРВИС”

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Хоёр. Компанийн эрх зүйн байдал

Охин компани байгуулах тухай

Дүрмийн төсөл

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн
2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурлын 06 тоот тогтоолын Хавсралт.

1.2. Компанийн оноосон нэр нь “Эм Ти Си Сервис”  хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, 

товчилсон нэр нь “МТС сервис” ХХК (англиар “MTC Service” limited liability company, 

товчилсон нэр нь “MTC Service” LLC) болно.

1.3. Компанийн үүсгэн байгуулагч, нийт хувьцааг эзэмшигч нь “Монголын цахилгаан 

холбоо” ХК /цаашид “толгой компани” гэх/ байна.

1.4. Компанийн оршин байгаа газар: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 

дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 1, МЦХ ХК-ийн байр, Шуудангийн хайрцаг 1166, 

mtcservice@mtcone.net, 70102248

1.5. Компани нь өөрийн бэлгэдэл (лого, туг)-тэй байхаас гадна хууль тогтоомжид заасны 

дагуу албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэг хэрэглэнэ.

1.1. Энэхүү дүрмийн зорилго нь “Эм Ти Си Сервис” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 

/цаашид “компани” гэх/-ийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, 

зохион байгуулалт, тэдгээрийн эрх, үүргийг тодорхойлсон үндсэн баримт бичиг мөн.

1.6. Бэлгэдлийн загварыг оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 

байгууллагад бүртгүүлэх бөгөөд тэдгээрийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн компани эдэлнэ.

2.2. Компани нь бие даасан тайлан тэнцэлтэй, банкинд харилцах данстай, өөрийн нэрийн 

өмнөөс эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг, өөрийн тусгаарласан эд хөрөнгөтэй, ашгийн төлөө 

хуулийн этгээд байна.

2.1. Компани нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, 

Харилцаа холбооны тухай хууль, холбогдох бусад хууль, хууль тогтоомжийн бусад акт, 

толгой компанийн бодлого, шийдвэр болон энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа 

явуулна.

2.3. Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд Компани нь 

өөрийн хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлагыг хүлээхгүй.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

44



Гурав. Компанийн эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Дөрөв. Компанийн хувьцаа, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 

3.2.1. Гадаад дотоод худалдаа;

3.3. Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу эрх 

бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэн явуулна.

3.5. Компани нь дүрэм, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон бусад 

асуудлаарх өөрчлөлтүүдээ хуульд заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн байгууллагад 

бүртгүүлнэ.

3.1. Компани нь ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж, хувьцаа эзэмшигчийн хүртэх үр 

өгөөжийг тогтвортой хангаж, компанийн үнэ цэнийг өсгөхийг эрмэлзэх бөгөөд 

мэдээллийн технологийн бүх төрлийн үйлчилгээ болон хуулиар хориглоогүй бусад 

бүхий л ажиллагааг эрхэлнэ.

3.2. Компани нь дараах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна.

3.2.3. Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаа

3.2.4. Зуучлалын үйл ажиллагаа 

3.4. Компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.

3.2.2. Түрээсийн үйл ажиллагаа, менежмент;

3.6. Компани нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг эрх бүхий төрийн 

захиргааны байгууллагаас олгосон өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулна.

4.1. Компани нь нэг бүр нь 1,000 (нэг мянга) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 1,000 (нэг  мянга) 

ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай байна.

4.2. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь гаргасан энгийн хувьцааны үнийн 

дүнгийн нийлбэртэй тэнцүү байна.

4.5. Компани нь цаашид нэмж хувьцаа болон бусад үнэт цаас гаргах бол тэдгээрийн тоо, 

гаргах хугацаа, нөхцөлийг хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

4.3. Компанийн хувьцаа нь биет бус хэлбэртэй байх бөгөөд компани нь энгийн хувьцааны 

бүртгэлийг хөтөлж, түүнийг хадгалах ажлыг зохион байгуулна. 

4.6. Компанийн хувьцаа нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлд оролцох эрхийг нотлох 

бөгөөд компанийн аливаа эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг нотлохгүй.

4.4. Компанийн энгийн хувьцаа нь толгой компаниас холбогдох шийдвэр гарах хүртэл 

гагцхүү толгой компанийн мэдэлд байх бөгөөд аливаа хэлбэрээр бусдад 

арилжаалагдахгүй.

№ Хувьцаа эзэмшигчийн нэр

1,000 1,000 1,000,000 100%

Тоо ширхэг Нэгж үнэ Бүгд үнэ

Монголын цахилгаан холбоо ХК11

Хувь
нийлүүлсэн
эзлэх хувь

Эзэмших хувьцаа
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Тав. Компанийн удирдлага, түүний эрх хэмжээ

Зургаа. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх, хариуцлага 

Долоо: салбар төлөөлөгчийн газрын зохицуулалт

5.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан 

бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

5.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг толгой компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

хэрэгжүүлнэ.

5.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан 

журмын дагуу хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

5.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын товыг зарласнаас хойш зайлшгүй хэлэлцэх асуудал 

гарсан бол хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож буй саналын эрхтэй гишүүдийн 

дийлэнх олонхын саналаар хэлэлцэж болно.

5.5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь 

Толгой компанийн Гүйцэтгэх захирал байх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас 

олгосон бүрэн эрхийн дагуу түүний нэрийн өмнөөс дараах бүрэн хэрэгжүүлнэ:

5.5.1. Компанийн стратегийн зорилго, зорилт, хөрөнгө оруулалтын бодлого, богино, дунд 

болон урт хугацааны бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах;

5.5.2. Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, 

шагнал урамшуулал, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх, хариуцлагын хэм 

хэмжээг тогтоож гэрээ байгуулах;

5.5.3. Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, чиг үүрэг, орон тоог батлах.

6.2. Гүйцэтгэх захирал нь Толгой компанийн Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээнд 

заасан эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан 

зохион байгуулж, хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийн эрх ашгийн төлөө түүнийг 

төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа 

явуулна.

6.4. Гүйцэтгэх захирал нь бусад компани, ашгийн төлөө хуулийн этгээдэд албан тушаал 

хашихыг хориглоно.

6.1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.

6.3. Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн маргааныг шүүх хянан 

шийдвэрлэхэд толгой компанийн томилсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч компанийг 

төлөөлөн оролцож болно.

7.1 Компани нь өөрийн үйл ажиллагаагаа бие даасан байдлаар болон бусадтай хамтран 

явуулах зорилгоор салбар төлөөлөгчийн газрыг гадаадад болон аймаг, сум, хот, дүүрэгт 

ажиллуулж болох бөгөөд салбар төлөөлөгчийн газар байгуулах, хамтын ажиллагааны 

асуудлыг толгой компанийн гүйцэтгэх захирал шийдвэрлэнэ.
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7.2 Салбар, төлөөлөгчийн газар нь компанийн нэрийн өмнөөс түүнийг төлөөлөн компаниас 

баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд хуулийн этгээдийн эрх 

эдлэхгүй.

7.3 Гүйцэтгэх захирал нь салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдах этгээдийг Толгой компанийн 

Гүйцэтгэх захирлын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийг үндэслэн томилж, чөлөөлөх бөгөөд 

тэдгээр нь компаниас олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

Найм. Толгой компанитай харилцах харилцаа

Ес. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан

Арав. Компанийн хяналтын тогтолцоо

8.1 Компани нь толгой компанитай Компанийн тухай хууль, энэ дүрмийн хүрээнд хамтран 

ажиллана.

8.2 Толгой компани нь компанийн нийтлэг эрх ашиг, үйл ажиллагаанд хамаарах асуудлыг 

зохицуулах үүднээс дараах эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

8.2.1 Охин компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх болон толгой, охин 

компани хоорондын харилцааг зохицуулсан аливаа дүрэм, журам, гэрээг батлах;

8.2.2 Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа доголдож, санхүүгийн зохистой харьцаа, 

үзүүлэлт алдагдсан тохиолдолд аудитын дүгнэлтийг үндэслэн үйл ажиллагааг 

тогтворжуулж, хүндрэлийг даван туулахад чиглэсэн тодорхой төлөвлөгөө, төсөл, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

8.2.4 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий гэрээ хэлцлийг хийх эсэх асуудлыг 

шийдвэрлэх;

8.2.5 Холбогдох мэдээ, мэдээлэл, тайланг гаргуулан авах, тайлан тэнцэлтэй танилцах, 

шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох байгууллагаар шалгуулах;

8.2.3 Худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгийн асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах;

9.2. Эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.4 дэх 

хэсэгт заасан үүрэг хүлээж, 85 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээнэ.

9.1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий 

мэргэжилтэн зэрэг Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлд заасан этгээдийг 

компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

10.1. Компанийн хяналтын тогтолцоо нь дараах бүтэцтэй байна:

10.3. Компани нь хөндлөнгийн хяналтын зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтлах бөгөөд 

санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулан, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд 

бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалтыг хөндлөнгийн аудитын компаниар гүйцэтгүүлж болно.

10.1.1. Хувьцаа эзэмшигчийн хяналт; 

10.4. Хөндлөнгийн аудитын компаниар аудит хийлгэсэн тохиолдолд тайланг Хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, шийдвэр гаргана.

10.1.2. Хөндлөнгийн хяналт.

10.2. Хувьцаа эзэмшигчийн хяналтын чиг үүргийг Толгой компанийн Дотоод аудитын газар 

хэрэгжүүлнэ.
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Арван нэг. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа

11.7.7. Санхүү аж ахуйн үйл ажиллагааны анхан шатны болон дэлгэрэнгүй бүртгэл, 

нягтлан бодох бүртгэлийн баримт, бичиг, материалууд

11.7.4. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газрын дүрэм, гэрээнүүд

11.7.5. Нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдсан эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох 

баримт бичгүүд

11.7.6. Компанийн гүйцэтгэх захирлын тушаал шийдвэр, хурал зөвлөгөөний тэмдэглэл

11.7.2. Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

11.7. Хяналт  шалгалт, лавлагаа, архивын зорилгоор дараах баримт бичгүүдийг хуульд заасан 

хугацаагаар хадгална.

11.8. Компанийн санхүүгийн жил нь тухайн жилийн 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр эхэлж 12 дугаар 

сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.

11.7.1. Компанийн дүрэм түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд

11.7.3. Компанийн дотоод бичиг, баримт, материалууд

11.7.8. Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан тэнцэл түүнтэй холбогдох баримт, 

материалууд

11.4. Компани нь сар бүр тайлан гаргаж, дараа сарын 10-ны өдрийн дотор толгой компанид 

илгээнэ.

11.5. Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг гүйцэтгэх захирал хариуцах боловч ерөнхий нягтлан 

бодогч энэхүү хариуцлагаас чөлөөлөгдөхгүй.

11.6. Санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэл, тайлан тэнцэл, татварын 

тооцоололд хөндлөнгийн байгууллагаар шалгалт хийлгэж, ажил сайжруулах туслалцаа 

авч болно.

11.1. Компани нь санхүүгийн тайлангаа Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, татварын багц 

хуульд нийцүүлэн тогтоосон хугацаанд нь татварын тайлан гаргаж тооцоо хийнэ.

11.2. Компани нь санхүүгийн тайлангаа тусдаа гаргах бөгөөд толгой  компани нь нэгдсэн 

санхүүгийн тайлан гаргана.

11.3.1. Баланс

11.3. Санхүүгийн тайланд дараах бүрдэл хэсгүүдийг заавал оруулна.

11.3.2. Орлого үр дүнгийн тайлан

11.3.3. Мөнгө гүйлгээний тайлан

11.3.4. Хуримтлагдсан ашгийн тайлан
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Арван хоёр. Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, төлбөрийг барагдуулах 

Арван гурав. Бусад зүйл

12.7. Татан буулгах комисс үүргээ гүйцэтгэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны  улмаас 

тухайн компанид ямар нэг хохирол учруулсан бол учирсан хохирлыг хуульд заасан 

журмын дагуу хариуцна.

12.3. Компанийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон шүүхийн шийдвэрээр, иргэний хууль 

болон компанийн тухай хуульд заасан үндэслэлээр татан буулгана. 

12.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгах комиссыг томилох, татан 

буулгах хугацаа, журам, зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийг барагдуулсны дараа компанид 

үлдэх эд хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах журам зэргийг тусгасан татан 

буулгах төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцож байгаа саналын 

эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор шийдвэрлэнэ.

12.2. Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг “Компанийн тухай” хуульд заасан журмын дагуу 

шийдвэрлэнэ.

12.5. Татан буулгах комисс томилсноор тухайн компанийн Хувьцаа эзэмшигчийн болон 

гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх татан буулгах комисст шилжинэ.

12.1. Компанийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр нийлэх, нэгтгэх, хуваах, 

тусгаарлах өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулж болно.  

12.6. Татан буулгах комисс нь Компанийн тухай хуулийн 26-29 дүгээр зүйлийн дагуу ажиллаж, 

улсын бүртгэлээс компанийг хасуулж ажлаа дуусгавар болгоно.

12.8. Компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар татан буугдсанд тооцно.

13.4. Энэхүү дүрмийг зөрчиж гаргасан аливаа шийдвэр нь хүчин төгөлдөр бус байна.

13.1. Энэхүү дүрэмд тусгагдаагүй аливаа асуудал нь Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, 

Харилцаа холбооны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу 

зохицуулагдаж, тайлбарлагдана.

13.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан, компанитай гэрээгээр 

ажиллаж байгаа этгээд компанийн нууцад хамаарах мэдээллийг хууль тогтоомжид 

тусгайлан заасан буюу төрийн эрх бүхий байгууллагаас шаардсанаас бусад тохиолдолд 

компаниас бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж эсхүл задруулахыг хориглоно.

13.5. Энэ дүрмийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт 

бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

13.3. Компани нь албан хэргийн хөтлөлт болон бичиг баримтыг хадгалах, холбогдох 

байгууллагад шилжүүлэх ажлыг хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм журамд заасны 

дагуу зохион байгуулна.
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2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр               № 01                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Монголын цахилгаан 

холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.7 дахь заалт, 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн 

ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 

тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрч 

баталсугай. 

ХУРЛЫН ДАРГА                                          Ч. ПҮРЭВСҮРЭН

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр               № 02                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн хараат бус 
аудитын тайлан дүгнэлтийг батлах тухай

1.1. Нийт хөрөнгийг 41,754,633,913.99 (дөчин нэгэн тэрбум долоон зуун тавин дөрвөн сая 

зургаан зуун гучин гурван мянга есөн зуун арван гурван) төгрөгөөр, үүнээс 

эргэлтийн бус хөрөнгийг 31,623,628,781.07 (гучин нэгэн тэрбум зургаан зуун хорин 

гурван сая зургаан зуун хорин найман мянга долоон зуун наян нэгэн) төгрөгөөр;

2. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн 

аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

1.3. Эзэмшигчийн өмчийг 34,513,502,872.38 (гучин дөрвөн тэрбум таван зуун арван 

гурван сая таван зуун хоёр мянга найман зуун далан хоёр) төгрөгөөр тус тус 

баталсугай.

1.2. Өр төлбөрийн нийт дүнг 7,241,131,041.61 (долоон тэрбум хоёр зуун дөчин нэгэн сая 

нэг зуун гучин нэгэн мянга дөчин нэгэн) төгрөгөөр;

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор 

дурдсанаар баталсугай:

 Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, Монголын цахилгаан 

холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.8.7 дахь заалт, 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 

Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

ХУРЛЫН ДАРГА                                          Ч. ПҮРЭВСҮРЭН

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр               № 03                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх 
дүгнэлтийг батлах тухай

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн 

Аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14, 96 дугаар зүйлийн 96.4 дэх 

хэсэг, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.8.7 дахь заалт, 2021 оны Хувьцаа 

эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ 

нь:

ХУРЛЫН ДАРГА                                          Ч. ПҮРЭВСҮРЭН

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр               № 04                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр 

дэвшигчдээс кумулятив аргаар хамгийн олон санал авсан ................. нарыг 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр  ...................... нарыг Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 

тус тус сонгосугай.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Монголын цахилгаан холбоо 

ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6, 7.10, 7.18 дахь заалт, 2021 оны Хувьцаа 

эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ 

нь:

2. .............................. нарыг Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн ердийн,  гишүүний үүрэгт ажлаас, ................... нарыг хараат бус гишүүний 

үүрэгт ажлаас 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөр тасалбар болгон тус тус 

чөлөөлж, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгосугай.

3. Компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль, 

дүрэм, журмын дагуу ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг 

болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА                                          Ч. ПҮРЭВСҮРЭН

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр               № 05                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсвийг батлах тухай

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 

зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Монголын 

цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6 дахь заалт, 2020 оны Хувьцаа 

эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ 

нь: 

2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, зардал хэтрүүлэхгүй, Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалинг түүний ажлын үр дүнг харгалзан олгож 

байхыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад үүрэг болгосугай. 

ХУРЛЫН ДАРГА                                          Ч. ПҮРЭВСҮРЭН

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсвийн төсөл 

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн  

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 05 тоот тогтоолын Хавсралт.

 №  Зардлын төрөл 

 1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал 

 ТУЗ-ийн гишүүний цалин 

 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 

 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын
холбооны зардал 

Цалин, холбоо, тээврийн
зардлын  дүн 

  2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал  

Бичиг хэрэг, хэвлэмэл материал,
цай, кофены зардал  

Хурал зохион байгууах техникийн
бүрэн байдлыг хангах 

Хурал зохион байгуулах
байрны түрээс  

  Бусад зардал 

  Бичиг хэрэг, хурлын зардлын дүн  

 Нийт дүн 

 1  

2  

3  

1  

2  

3  

4  

 Тоо 
Нэгж

зардал 
 Давтамж 

 /Нэгж: төгрөг/ 

Тайлбар: Төсөв 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа (2022) оны
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.

 Нийт 
дүн 

605,000  65,340,000  

4,620,000  

480,000  

70,440,000  

12  

12  

12  

12  

10  

4  

6  

385,000  

40,000  

 150,000  

 200,000  

1,900,000  

 110,000  

           9  

           1  

           1  

           1  

1

1

1

 1,800,000  

 800,000  

19,000,000  

 660,000  

 22,260,000

 92,700,000 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр               № 06                                 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Охин компани үүсгэн байгуулах тухай 

1. Эм Ти Си Сервис оноосон нэртэй, хязгаарлагдмал хариуцлагатай охин компанийг  

/ХХК/-ийг үүсгэн байгуулсугай.

 Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12.1, 

12.3 дахь хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.2 дахь хэсэг,16 дугаар зүйл, Монголын цахилгаан 

холбоо ХК-ийн дүрмийн 1.6 дахь заалт, 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 

Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

3.1. Гадаад, дотоод худалдаа

3.4. Зуучлалын үйл ажиллагаа 

4. Эм Ти Си Сервис ХХК-ийн дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

2. Компанийг үүсгэн байгуулахад оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 

1,000,000 /нэг сая/ төгрөг бөгөөд нэг бүр нь 1,000 /нэг мянга/ төгрөгийн нэрлэсэн 

үнэ бүхий 1,000 /нэг мянга/ ширхэг энгийн хувьцааг гаргахаар  тогтоосугай.

5. Шинээр үүсгэн байгуулсан Эм Ти Си Сервис ХХК-ийн дүрэмд заасны дагуу тус охин 

компанийн Гүйцэтгэх захирлыг томилж, компани болон дүрмийг зохих журмын 

дагуу Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 

байгууллагад бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д 

даалгасугай.

3. Эм Ти Си Сервис ХХК  нь хугацаагүйгээр дараах үйл ажиллагааг явуулсугай. Үүнд:    

3.2. Түрээсийн үйл ажиллагаа, менежмент

3.3. Мэдээлэл, технологийн үйл ажиллагаа

ХУРЛЫН ДАРГА                                          Ч. ПҮРЭВСҮРЭН

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
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Хувьцаа эзэмшигчийн  овог: .................................. нэр: ...........................................

Ðåãèñòðèéí äóãààð:         Õóâüöàà ýçýìøèã÷èéí äàíñíû äóãààð: 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

168 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 3.

Ñàíàë ºãºõ õóâüöààíû òîî: .................. 

Á¿ðòãýñýí /Áðîêåð äèëåðèéí êîìïàíè/ ...............................       Áðîêåðûí îâîã: ..........................  íýð:  ..........................

“Ìîíãîëûí öàõèëãààí õîëáîî” ÕÊ-èéí Õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí ýýëæèò õóðàë 2021 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 29-
íèé ºäðèéí 11:00 öàãò öàõèì õýëáýðýýð áîëíî. 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

ÌÎÍÃÎËÛÍ
ÖÀÕÈËÃÀÀÍ
ÕÎËÁÎÎ ÕÊ

№ 

1.

2.

3.

4.

Хэлэлцэх асуудлууд Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл 

З
ө

в
ш

ө
ө

р
сө

н
 

Т
а

тг
а

л
зс

а
н

 

Татгалзсан
тохиолдолд
өгөх санал

Компанийн 2020 оны 
үйл ажиллагааны 
болон санхүүгийн 
тайланд хийсэн ТУЗ-
ийн дүгнэлтийг батлах 
тухай

Компанийн 2020 оны 
санхүүгийн тайлан, 
түүнд хийгдсэн хараат 
бус аудитын дүгнэлтийг 
батлах тухай

ТУЗ-ийн Аудитын 
хорооны санхүүгийн 
тайлангийн талаарх 
дүгнэлтийг батлах 
тухай

ТУЗ-ийн 2021 оны 
зардлын төсвийг 
батлах тухай

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-
ийн  Аудитын  хорооны  дүгнэлтийг 
зөвшөөрч баталсугай.

1 . 2 .  Ө р  т ө л б ө р и й н  н и й т  д ү н г 
7,241,131,041.61 төгрөгөөр;

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
2020 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор 
дурдсанаар баталсугай:

1.1. Нийт хөрөнгийг 41,754,633,913.99 
төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 
31,623,628,781.07 төгрөгөөр;

1.3. Эзэмшигчийн өмчийг 34,513,502,872.38 
төгрөгөөр тус тус баталсугай.

2. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
хараат бус аудитын байгууллагаар 
хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг 
зөвшөөрсүгэй.

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-
ийн  Аудитын  хорооны  дүгнэлтийг 
баталсугай.

2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад 
хяналт тавьж, зардал хэтрүүлэхгүй, ТУЗ-
ийн гишүүдийн цалинг тэдний ажлын үр 
дүнг харгалзан олгож байхыг ТУЗ-ийн 
даргад үүрэг болгосугай

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 
зардлын төсвийг Хавсралтаар баталсугай.
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Татгалзсан
тохиолдолд
өгөх санал

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны
3 дугаар сарын 16-ний өдрийн 160 дугаар

хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 2.

3.1. Гадаад, дотоод худалдаа

5. Шинээр үүсгэн байгуулсан Эм Ти Си 
Сервис ХХК-ийн дүрэмд заасны дагуу тус 
охин компанийн Гүйцэтгэх захирлыг 
томилж, компани болон дүрмийг зохих 
журмын  дагуу  Хуулийн  этгээдийн 
бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагад бүртгүүлэх 
ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх 
захирал (Б.Чинбат)-д даалгасугай

1. Эм Ти Си Сервис оноосон нэртэй, 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай охин 
компанийг  /ХХК/-ийг үүсгэн байгуулсугай.

2. Компанийг үүсгэн байгуулахад оруулсан 
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 
1,000,000 /нэг сая/ төгрөг бөгөөд нэг бүр нь 
1,000 /нэг мянга/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ 
бүхий 1,000 /нэг мянга/ ширхэг энгийн 
хувьцааг гаргахаар  тогтоосугай.

3.2. Түрээсийн үйл ажиллагаа, менежмент

3.3. Мэдээлэл, технологийн үйл ажиллагаа

3.4. Зуучлалын үйл ажиллагаа 

4. Эм Ти Си Сервис ХХК-ийн дүрмийг 
хавсралтаар баталсугай.

3. Эм Ти Си Сервис ХХК  нь хугацаагүйгээр 
дараах үйл ажиллагааг явуулсугай. Үүнд:    

Охин компани 
байгуулах тухай

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг

ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг

ХЭ хуулийн этгээдийн нэрХЭ иргэний овог, нэр

Гарын үсэг   : .....................................

Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн
этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин
итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг
ирүүлнэ үү.
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар: 

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: ..........................................................................................  

Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг : ..............................................................  

Улсын бүртгэлийн дугаар: .........................

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг
төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчийн нэр:

Албан тушаал: ..................................................... 
Гарын үсэг: ........................................................... 
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

168 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 3.
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС
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Ñàíàëûí õóóäñûã õ¿ëýýí àâñàí ýòãýýäèéí íýð, ãàðûí ¿ñýã : ..............................................................  

Óëñûí á¿ðòãýëèéí äóãààð: .........................
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ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. 

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан 

 Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг 

эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн 

байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар 

санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

 Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа 

нь компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй 

байна.Кумулятив аргыг хэрэглэж, сонгогдсон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн гуравны нэгээс 

доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна.

 Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн 

гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 

хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн 

болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн 

нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй. 

 Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн 

болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр 

дэвшигчид өгч болно. 

5. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг 

хийсэн бол санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд 

үйлчлүүлж буй үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаад 

санал авах хуудсаар саналаа өгнө.

3. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл (0) 

гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) 

эсхүл (0), түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0), татгалзсан бол 

татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0) тэмдэгтавина.

6. Хэрэв та Саналын хуудсыг буруу бөглөсөн бол санал өгч буй этгээд нь Тооллогын 

комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө Саналын хуудсыг дахин авч бөглөж болно.

4. Хэрэв татгалзсан бол та тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд өгөх өөрийн 

саналаа Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал гэсэн багананд бичнэ үү

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг утсаар лавлаж болно.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ




