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Хурлын тов:
2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт цахим хэлбэрээр хуралдана. 

Холбоос: http://www.telecommongolia.mn/news/shm2022

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 
2022 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 
1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 

талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;

2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус 
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай; 

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн 
талаарх дүгнэлтийг батлах тухай;

4. 2020 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай;

5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;

6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах тухай;

7. Үл хөдлөх хөрөнгө данснаас хасах, шинээр олж авах тухай

 Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй 
ажлын өдрүүдэд 9:00-18:00 цагийн хооронд Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
байранд ирж танилцах боломжтой, мөн цахим хэлбэрээр танилцах боломжтой. 

Холбоо барих: 
Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Ч.Цогтгэрэл, 

Гишүүд: Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр

Утас: 7010 2210, 7010 2244

И-мэйл: tsetsegmaa@mtcone.net, azlawyer@mtcone.net, ch.tsogtgerel@mtcone.net

Тооллогын комиссын дарга: Д.Ганцэцэг

Гишүүд: Б.Хулан, С.Цог

Утас: 7010 2238, 7010 2305, 7010 2901

И-мэйл: d.gantseseg@mtcone.net, tsog@mtcone.net, khulan@mtcone.net 
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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ 
Эрхэм хувьцаа эзэмшигчид ээ, та бүхнийхээ энэ 

өдрийн мэндийг эрж Монголын цахилгаан холбоо ХК-
ийн нийт хамт олныхоо нэрийн өмнөөс мэндчилье. 

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурлаар тус компанийн 2021 оны 
санхүү болон үйл ажиллагааны үр дүн, 2022 оны 
стратеги зорилтыг хэлэлцэж төлөвлөсөн зорилтуудыг 
танилцуулж байгаадаа таатай байна.

Дэлхий даяар тулгарсан цар тахал хоёр дахь жилдээ 
үргэлжилсэн 2021 онд бид багагүй сорилт бэрхшээлтэй 
тулгарсан ч шинэ нөхцөл байдалд дасан зохицож, 
цахим хэрэглээг нэмэгдүүлсэн, бидний амьдралын хэв 
маягийг бүхэлд нь өөрчилсөн онцлог жил байлаа. 

Бид мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын технологийн асар хурдтай хөгжил, 
хувьсан өөрчлөгдөж байгаа хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагатай хөл нийлүүлэн 
алхахыг зорьж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд 2021 онд “МТС Сервис” ХХК охин компаниа 
байгуулж, 21 аймагт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн UB Cab, Tridium, Mobinet зэрэг 
компаниудтай хамтын ажиллагаа эхлүүлээд байна. 

Компанийн дунд хугацааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Өрх бүрт 
интернэт” өндөр хурдны шилэн кабелийн FТТx технологиор суурин утас, интернэт, 
ОТТ үйлчилгээний багцын үйлчилгээг хүргэх төслийг Улаанбаатар хотын алслагдсан 
гэр хороолол Гүнт Санзай, Горхи Тэрэлж чиглэлд, 19 аймаг, 1 суманд амжилттай 
хэрэгжүүллээ. 

Оновчтой хөрөнгө оруулалт, амжилттай хэлэлцээрийн үр дүнд интернэтийн 
үйлчилгээний үндсэн тоног төхөөрөмжийг өндөр хүчин чадал бүхий төхөөрөмжөөр 
шинэчлэн, хамгаалалтын хүчин чадал бүхий системийг суурилуулан нэгж өртгийг 
бууруулан зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж чадлаа.

Бидний үнэт зүйл болох хэрэглэгчийн дуу хоолойг сонсох, гомдол саналыг цаг 
алдалгүй шийдвэрлэх УОС системийг амжилттай хэрэгжүүлснээр гэмтэл саатал, 
гомдлын тоо өмнөх оноос 20 хувиар буурсан байна.

Бид 2022 онд компанийнхаа шинэ зууны эхлэл 101 жилийн ойг угтан технологийн 
өргөтгөл шинэчлэл, сүлжээний хамрах хүрээний тэлэлтийг үргэлжлүүлэн хийж, 
шинээр нэвтэрч буй технологийн хөгжил дэвшлийн компаниудтай болон бусад 
байгууллагуудтай түншлэн шинэ технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
хэрэглэгчиддээ хүргэх зорилт тавьж байна.

Цаашид компанийнхаа хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа тэмүүлж компанийн 
ашигт ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийн төлөө хичээн ажиллах 
болно.

Хүндэтгэсэн,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ   Б.Чинбат
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Агуулга

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт

2021 оны санхүүгийн аудитын тайлан 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлт 

2020 оны ногдол ашиг тараасан тайлан

2021 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн 

танилцуулга

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийн төсөл

Үл хөдлөх хөрөнгө данснаас хасах олж авах тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл

Саналын хуудас
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

177 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр         № 01              Улаанбаатар хот

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, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь 
заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 
дугаар тогтоол, “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.3, 7.4, 
7.8.6, 7.8.7, 7.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат 
компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2022 оны Хувьцаа 
эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
11:00 цагт цахимаар зарлан хуралдуулсугай. 

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг 
хэлэлцүүлсүгэй.

2.1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 
талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах 
тухай;

2.2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус 
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай; 

2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн 
тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай;

2.4. 2020 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай;

2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;

2.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах тухай;

2.7. Үл хөдлөх хөрөнгө данснаас хасах, шинээр олж авах тухай

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн 
нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 08-
ны өдөр байхаар тогтсугай. 

4. 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий 
хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг 2022 оны 3 дугаар сарын 23-ны 
өдрөөс хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин, телевиз, компанийн 
болон Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийн цахим хуудас, бусад хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, зарыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 07-ны 
өдөр анх нийтэд мэдээлсэн хэлбэрээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
давтан мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
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5. 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 1 дүгээр 
хавсралтаар, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар 
тус тус баталж, компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2022 оны 3 дугаар 
сарын 29-ний өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд 
“Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн төв байранд болон 
цахим хэлбэр /www.telecommongolia.mn/-ээр танилцах боломжийг 
бүрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Х.Цэцэгмаа/-д 
даалгасугай.

6. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын 
хуудас”-ын  агуулгыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьяалагдах үнэт цаасны  
компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2022 оны 4 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн 10:30 цаг байхаар тогтсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар 
С.Нямбаярыг томилсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар 
Д.Ганцэцэг, гишүүдээр Б.Хулан, С.Цог нарыг тус тус томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын 
даргаар Ч.Цогтгэрэл, гишүүдээр Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр нарыг тус тус 
томилсугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангаж 
ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Ч.Цогтгэрэл)-т үүрэг 
болгосугай. 

   ДАРГА   Т.ЛХАГВАСҮРЭН 
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 

177 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 1.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1.  Хурлын ирцийг бүртгэх (Тооллогын комисс) 11:00-11:30 
2.  Хурлын ирцийг мэдээлэх (Тооллогын комисс) 5 минут  
3.  Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлын дэгийг танилцуулах 10 минут 
4.  Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж, хэлэлцүүлэх 70 минут 

 1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай; 

 

 2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн 
хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай;  

 

 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны 
санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай; 

 

 4. 2020 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах 
тухай; 

 

 5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, 
сонгох тухай; 

 

 6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг 
батлах тухай; 

 

 7. Үл хөдлөх хөрөнгө данснаас хасах, шинээр олж авах тухай  
70  Асуулт хариулт, санал 30 минут 
6.  Санал хураалт 5 минут 
7. Хурлын завсарлага, тооллогын комисс санал хураалтын 

дүнг гаргах 
15 минут 

8. Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах 10 минут 
9. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах 10 минут 
10. Хурлыг хаах (Хурлын дарга) 5 минут 
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 

177 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 2.

“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН 
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн 2021 оны жилийн тайлан 

2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 
талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт 

3. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус 
аудитын дүгнэлт

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

5. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөө, эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот 
түвшин

6. ТУЗ-ийн 2021 оны ажлын тайлан

7. ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийн төсөл

8. 2020 оны ногдол ашиг тараасан тухай тайлан 

9. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн мэдээлэл

10. Актлах хөрөнгийн тухай танилцуулга 
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
 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 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 
хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан бөгөөд Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл нь 2021 онд дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаа. Үүнд: 



10

 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Аудитын хороо, Цалин, урамшууллын хороо, Нэр 
дэвшүүлэх хороодтой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон холбоотой Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх 
хороодыг шинэчлэн байгууллаа. Хороод нь дараах бүрэлдэхүүнтэй байна. 

ТУЗ-ийн Аудитын хороо:

Хорооны дарга - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц;
Хорооны гишүүн - ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр;
Хорооны гишүүн - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ю.Бат-Эрдэнэ;

ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хороо:

Хорооны дарга - ТУЗ-ийн дарга, ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн;
Хорооны гишүүн - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир;
Хорооны гишүүн - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц;

ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хороо:

Хорооны дарга - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Тамир;
Хорооны гишүүн - ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Лхагважав;
Хорооны гишүүн - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ю.Бат-Эрдэнэ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа

 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2021 оны хэлэлцэх асуудлаар ерөнхий 
төлөвлөгөөгөөр 7 удаагийн хурлаар, 16 асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 
биечилсэн байдлаар 3, цахимаар 4, биечилсэн болон цахим хосолсон 2 удаа нийт 
9 хурал удаагийн хурлаар 20 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлөөс нийт 15 тогтоол, 4 тэмдэглэл гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хороо нэг удаа, 
Аудитын хороо дөрвөн удаа, Нэр дэвшүүлэх хороо хоёр удаа тус тус хуралдаж 
санал, дүгнэлтээ боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулсан байна. 
Аудитын хороо 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт 
гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 
танилцууллаа.
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№  Зардлын төрөл   Тоо   Нэгж 
зардал   Давтамж   Нийт дүн   Гүйцэтгэл   Хувь  

  1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал      

1  ТУЗ-ийн гишүүний 
цалин  

           
9   

        
605,000   12          65,340,000          65,340,000  100% 

2  ТУЗ-ийн нарийн 
бичгийн дарга  

           
1   

        
385,000   12            4,620,000            4,620,000  100% 

3 
 ТУЗ-ийн нарийн 
бичгийн даргын 
холбооны зардал  

           
1   

          
40,000   12              480,000              480,000  100% 

 
 Цалин, холбоо, 
тээврийн зардлын  
дүн  

           70,440,000        70,440,000  100% 

   2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал       

1 
 Бичиг хэрэг, 
хэвлэмэл материал, 
цай, кофены зардал   

          150,000   12            1,800,000            1,780,023  99% 

2 

 Хурал зохион 
байгууах техникийн 
бүрэн байдлыг 
хангах  

       
1,900,000   10          19,000,000          18,891,000  99% 

3 
  Хурал зохион 
байгуулах байрны 
түрээс   

          
200,000   4              800,000              800,000  100% 

4   Бусад зардал            110,000   6              660,000              550,000  83% 

 
  Бичиг хэрэг, 
хурлын зардлын 
дүн   

     22,260,000       22,021,023    

  Нийт дүн              92,700,000        92,461,023  99.7% 
 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын гүйцэтгэл 

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг 92.7 сая төгрөгөөр 
баталсан бөгөөд гүйцэтгэлээр 92.5 сая төгрөг буюу 99.7 хувийн гүйцэтгэлтэй, 238,977 
төгрөг хэмнэсэн байна.
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2021 оны санхүүгийн аудитын тайлан
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Санхүүгийн байдлын тайлан     
Тайлант үе:(2021.01.01-2021.12.31)

Мөрийн 
дугаар Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант үе 

1 Хөрөнгө 0.00  0.00  
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө 0.00  0.00  
1.1.1 Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө 1,110,456,292.55  983,774,286.87  
1.1.2 Дансны авлага 1,045,002,285.03  1,630,966,303.91  
1.1.3 Татвар, НДШ-ийн авлага 5,543,859.00  107,439,188.81  
1.1.4 Бусад авлага 1,034,076,710.14  1,009,876,449.41  
1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 3,694,689,212.92  3,430,407,416.08  
1.1.6 Бараа материал 2,726,488,382.60  2,701,204,154.66  
1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 514,748,390.68  1,703,703,940.89  
1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө 0.00  0.00  

1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг 
хөрөнгө) 0.00  0.00  

1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 10,131,005,132.92  11,567,371,740.63  
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө 0.00  0.00  
1.2.1 Үндсэн хөрөнгө 22,285,401,604.15  22,204,400,547.93  
1.2.2 Биет бус хөрөнгө 9,211,956,253.96  9,094,952,882.00  
1.2.3 Биологийн хөрөнгө 4,600,000.00  3,930,000.00  
1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 0.00  0.00  
1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө 0.00  0.00  
1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 121,670,922.96  123,595,964.48  
1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 0.00  0.00  
1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө 0.00  0.00  
1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 31,623,628,781.07  31,426,879,394.41  
1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 41,754,633,913.99  42,994,251,135.04  
2 Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч 0.00  0.00  
2.1 Өр төлбөр 0.00  0.00  
2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр     
2.1.1.1 Дансны өглөг 422,307,603.76  1,918,108,748.73  
2.1.1.2 Цалингийн өглөг 0.00  0.00  
2.1.1.3 Татварын өр 25,314,271.24  61,915,585.50  
2.1.1.4 НДШ-ийн өглөг 56,700.88  2,622,268.38  
2.1.1.5 Богино хугацаат зээл 0.00  0.00  
2.1.1.6 Хүүгийн өглөг 0.00  0.00  
2.1.1.7 Ноогдол ашгийн өглөг 146,379,171.50  146,379,171.50  
2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого 638,040,324.66  664,637,573.56  
2.1.1.9 Нөөц /богино хугацаат өр төлбөр/ 0.00  0.00  
2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр 1,638,183,216.37  1,337,290,743.45  

2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг 
хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр 0.00  0.00  

2.1.1.13 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 2,870,281,288.41  4,130,954,091.12  
2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр 0.00  0.00  
2.1.2.1 Урт хугацаат зээл 0.00  0.00  
2.1.2.2 Нөөц /урт хугацаат өр төлбөр/ 0.00  0.00  
2.1.2.2 Нөөц /өр төлбөр/ 0.00  0.00  
2.1.2.3 Хойшлогдсон татварын өр 0.00  0.00  
2.1.2.4 Бусад урт хугацаат өр төлбөр 4,370,849,753.20  4,370,849,753.20  
2.1.2.6 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 4,370,849,753.20  4,370,849,753.20  
2.2 Өр төлбөрийн нийт дүн 7,241,131,041.61  8,501,803,844.32  
2.3 Эздийн өмч 0.00  0.00  
2.3.1 Өмч: - төрийн 2,449,928,700.00  2,449,928,700.00  
2.3.2 - хувийн 137,098,889.00  137,098,889.00  
2.3.3 - хувьцаат 0.00  0.00  
2.3.4 Халаасны хувьцаа 0.00  0.00  
2.3.5 Нэмж төлөгдсөн капитал 0.00  0.00  
2.3.6 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 999,486,536.10  999,486,536.10  
2.3.7 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц 0.00  0.00  
2.3.8 Эздийн өмчийн бусад хэсэг 8,247,270,172.39  8,247,270,172.39  
2.3.9 Хуримтлагдсан ашиг 22,679,718,574.89  22,658,662,993.23  
2.3.11 Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 34,513,502,872.38  34,492,447,290.72  
2.4 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 41,754,633,913.99  42,994,251,135.04  

 



16

Нэгтгэсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Тайлант үе:(2021.01.01-2021.12.31)

Мөрийн 
дугаар Үзүүлэлт Өмнөх үе Тайлант үе 

1 Борлуулалтын орлого /цэвэр/ 17,631,266,881.30  16,358,460,979.52  

2 Борлуулалтын өртөг (14,340,980,751.68) (13,523,394,712.77) 

3 Нийт ашиг (алдагдал) 3,290,286,129.62  2,835,066,266.75  

4 Түрээсийн орлого 853,775,988.38  775,900,262.47  

5 Хүүгийн орлого 454,074,760.29  282,705,625.45  

6 Ногдол ашгийн орлого     

7 Эрхийн шимтгэлийн орлого     

8 Бусад орлого 190,551,553.06  572,705,901.95  

9 Борлуулалт, маркетингийн зардал (1,443,132,242.28) (1,256,556,797.18) 

10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал (2,828,822,561.01) (2,544,492,166.98) 

11 Санхүүгийн зардал (54,141,889.25) (48,206,818.19) 

12 Бусад зардал (485,688,439.30) (577,883,716.05) 

13 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) 24,591,160.32  (116,069.43) 

14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) 90,536,006.30  0.00  

15 Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)     

16 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)     

17 Бусад ашиг (алдагдал)     

18 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 92,030,466.13  39,122,488.79  

19  Орлогын татварын зардал (48,641,674.89) (34,407,370.05) 

20 Татварын дараах ашиг (алдагдал) 43,388,791.24  4,715,118.74  

21 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг 
(алдагдал)     

22 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) 43,388,791.24  4,715,118.74  

23 Бусад дэлгэрэнгүй орлого     

  Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү     

  Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн  зөрүү     

  Бусад олз (гарз)     

24 Орлогын нийт дүн 43,388,791.24  4,715,118.74  

25 Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) 43,388,791.24  4,715,118.74  
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Нэгтгэсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан
Тайлант үе:(2021.01.01-2021.12.31)

Д/д Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант үе 

1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ     
1.1 Мөнгөн орлогын дүн(+) 21,974,056,611.15  18,608,925,278.22  
          Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого 18,985,099,656.84  16,622,130,308.69  
          Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого     
          Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө 29,586,826.00  0.00  
          Буцаан авсан албан татвар     
          Татаас санхүүжилтийн орлого     
          Бусад мөнгөн орлого 2,959,370,128.31  1,986,794,969.53  
1.2 Мөнгөн зарлагын дүн(-) (18,850,910,142.67) (16,930,576,125.15) 
          Ажиллагчдад төлсөн (5,384,339,963.60) (5,313,320,597.97) 
          Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн (1,599,706,575.90) (1,641,485,648.74) 
          Бараа материал худалдан авахад төлсөн (1,844,899,064.98) (1,811,903,780.69) 
          Ашиглалтын зардалд төлсөн (5,693,803,410.76) (4,509,381,009.75) 
          Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн (292,271,126.99) (261,557,451.20) 
          Хүүгийн төлбөрт төлсөн     
          Татварын байгууллагад төлсөн (1,876,808,205.14) (1,602,526,082.61) 
          Даатгалын төлбөрт төлсөн (15,696,808.00) (1,539,900.00) 
          Бусад мөнгөн зарлага (2,143,384,987.30) (1,788,861,654.19) 
1.3 Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 3,123,146,468.48  1,678,349,153.07  
2 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ     
2.1 Мөнгөн орлогын дүн(+) 1,125,178,800.70  417,578,147.18  
          Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого 41,590,368.00  0.00  
          Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого     
          Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого     
          Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого     
          Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт 6,681,338.00  3,552,937.00  
          Хүлээн авсан хүүгийн орлого 408,206,755.81  395,886,940.49  
          Хүлээн авсан ноогдол ашиг     
          Бусад орлого. 668,700,338.89  18,138,269.69  
2.2 Мөнгөн зарлагын дүн(-) (4,112,962,056.22) (2,196,835,479.88) 
          Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн (2,350,676,707.99) (1,696,218,437.23) 
          Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн     
          Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн     
          Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн     
          Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа     
          Бусад зарлага. (1,762,285,348.23) (500,617,042.65) 
2.3 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн (2,987,783,255.52) (1,779,257,332.70) 
3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ     
3.1 Мөнгөн орлогын дүн(+) 15,752,122.43  5,910.20  
          Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан     
          Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан     
          Төрөл бүрийн хандив     
          Валютын зөрүүний орлого 15,752,122.43  5,910.20  
          Бусад орлого      
3.2 Мөнгөн зарлагын дүн(-) (27,330,705.91) (25,779,736.25) 
          Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө     
          Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн     
          Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн     
          Төлсөн ногдол ашиг (26,268,128.30) (25,770,700.40) 
          Валютын зөрүүний алдагдал (1,062,577.61) (9,035.85) 
          Бусад зарлага     
3.3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн (11,578,583.48) (25,773,826.05) 
4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 123,784,629.48  (126,682,005.68) 
5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 986,671,663.07  1,110,456,292.55  
6 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 1,110,456,292.55  983,774,286.87  
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“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХК-ИЙН 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН 
ТАЛААРХ ТУЗ-ЫН АУДИТЫН ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАН

 “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 4 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн хурлаас Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд өөрчлөгдсөн тул  
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 Ю.Бат-Эрдэнэ нар ажиллалаа.
 Компанийн тухай хуулийн 81.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу “Монголын 
цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хороо 2021 онд 
4 удаа хуралдаж, хараат бус аудитын компанийг сонгон шалгаруулах тухай, бизнес 
төлөвлөгөө болон санхүүгийн тайлангийн тухай тус тус дүгнэлт гаргалаа. 
  “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын 
хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн 
тайланг үндэслэн дараах танилцуулга, дүгнэлтийг бэлтгэн танилцуулж байна.

1. Санхүүгийн тайлангийн талаар:

 “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн 2021 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, 
зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2021 оны 167 дугаар хурлын 2 дугаар тогтоолоор баталсан бол Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн  2021 оны 171 дугаар хурлын 1 тогтоолоор “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-
ийн 2021 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөг тодотгон баталсан. 
Орлого:
2021 онд 21,495.0 сая төгрөгийн нийт орлоготой ажиллахаас гүйцэтгэлээр 17,990.2 
сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, нийт орлогын төлөвлөгөө 83.7 хувийн биелэлтэй 
буюу 3,504.8 сая төгрөгөөр тасарсан.
 Үндсэн үйл ажиллагаанаас 21,226.3 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас 
гүйцэтгэлээр 17,136.8 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 19 хувийн 
бууралттай буюу 4,089.5 сая төгрөгөөр тасарсан. Үүнд олон улсын ярианы 
үйлчилгээний орлого 69.2 сая төгрөгөөр, суурин утас, интернэт багцын үйлчилгээний 
орлого 2,297.9 сая төгрөгөөр, дуудлагын төв (call center) үйлчилгээний орлого 135.9 
сая төгрөг, борлуулсан барааны орлого 997.3 сая төгрөг, ТВ Рүүм үйлчилгээний 
орлого 160.9 сая төгрөгөөр тус тус тасарсан нь голлон нөлөөлсөн. Сүүлийн жилүүдэд 
алдагдалтай явж ирсэн КаТВ-ийн орлого 67.2 сая төгрөгөөр, бусад орлого 117.8 сая 
төгрөгөөр өссөн байна.
 Үндсэн бус үйл ажиллагаанаас 268.6 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас 
гүйцэтгэлээр 853.3 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 218 хувийн 
биелэлттэй буюу  584.7 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлжээ. 
Зардал:
 2021 онд төлөвлөгөөгөөр 21,435.9 сая төгрөгийн нийт зардалтай ажиллахаас 
гүйцэтгэлээр 17,951.0 сая төгрөгийн зардал гарган 83.7 хувийн биелэлттэй буюу 3,484.9 
сая төгрөгийн зардал хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс үндсэн үйл ажиллагааны 
өртөг 2.126.0 сая төгрөгөөр, үйл ажиллагааны нийт зардал 1.358.9 сая төгрөгөөр 
бууруулсан байна. 
 Үйл ажиллагааны өртөг буурахад интернэтийн хэрэглээ нэмэгдэнэ гэж 
төлөвлөсөн боловч үндсэн сүлжээний өргөтгөл, ачаалал өсөөгүй тул 874.8 сая 
төгрөгөөр суваг, сүлжээний түрээс буурсан, мөн ОТТ үйлчилгээний хэрэглэгчийн 
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төхөөрөмж 3000 ширхэг борлуулахаар төлөвлөсөн ч ОТТ үйлчилгээний техникийн 
зүгшрүүлэлтээс хамааран борлуулаагүй тул борлуулсан барааны өртөг 991.2 сая 
төгрөгөөр, контентын зардал 210 сая төгрөгөөр, ярианы ачаалал буурснаас харилцан 
холболтын зардал 50.0 сая төгрөгөөр тус тус хэмнэсэн нь голлон нөлөөлсөн. Мөн 
бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын зардал 598.8 сая төгрөг, лицензийн зардал 116.2 сая 
төгрөг, зар сурталчилгаа 284.4 сая төгрөг, цахилгаан эрчим хүчний зардлыг 56.1 сая 
төгрөг, тээврийн зардлыг 10.6 сая төгрөгөөр тус тус хэмнэж, бусад үйл ажиллагааны 
зардлуудыг төлөвлөсөн дүнгээр зарцуулсан.
Ашиг:
 Тайлант хугацаанд 5.6 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөснөөс 
гүйцэтгэлээр 4.7 сая төгрөгийн ашигтай ажиллажээ.

2021 оны санхүүгийн зорилтын биелэлт     /сая.төг/ 

№ Үзүүлэлт 
2021 

Биелэлт  Өсөлт/ 
Бууралт  Төлөвлөгөө   Гүйцэтгэл  

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого   21,226.4   17,136.8   (4,089.6) -19% 
2 Үндсэн үйл ажиллагааны өртөг   6,068.1   3,942.2   (2,125.9) -35% 
3 Нийт ашиг   15,158.2   13,194.6   (1,963.6) -13% 
4 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал   11,473.5   10,387.6   (1,085.9) -9% 
5 EBITDA   3,684.7   2,807.0   (877.7) -24% 
6 Элэгдлийн зардал   3,317.2   2,901.4   (415.8) -13% 
7 Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг  367.5   (94.4)  (461.9) -126% 
8 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого   268.6   853.4   584.8  218% 
9 Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал   577.0   719.7   142.7  25% 

10 Татварын өмнөх ашиг   59.1   39.1   (20.0) -34% 
11 Орлогын албан татвар   53.5   34.4   (19.1) -36% 
12 Цэвэр ашиг   5.6   4.7   (0.9) -16% 

 

  
Авлага:
 Авлага өмнөх оноос 663.7 сая төгрөгөөр өсөж, нийт 2,748.3 сая төгрөг болсон 
байна. Дансны авлага 586.0 сая төгрөгөөр, Татвар, НДШ-ийн авлага 101.9 сая төгрөгөөр 
тус тус өсч, бусад авлага 24.2 сая төгрөгөөр буурчээ.

Өр төлбөр:
 Богино хугацаат өглөг /урьдчилж орсон орлого орсон/ оны эхнээс 1,260.7 сая 
төгрөгөөр өсөж 4,1309.9 сая төгрөг болсон байна. Дансны өглөг 1,495.8 сая төгрөгөөр, 
татварын өглөг 36.6 сая төгрөгөөр,  НДШ-ийн өглөг 2.6 сая төгрөгөөр, УОО 26.6 сая 
төгрөгөөр өссөн бол бусад богино хугацаат өр төлбөр 300.9 сая төгрөгөөр буурсан 
байна. Урт хугацаат өр төлбөрт өөрчлөлт ороогүй 4,370.8 сая төгрөг байна.

Үндсэн хөрөнгө:
 Үндсэн хөрөнгө 22,204.4 сая төгрөг болж 81.0 сая төгрөгөөр буурсан нь  2,688.3 
сая төгрөгийн худалдан авалтын хөрөнгө орлого авч, 2,769.2 сая төгрөгийн элэгдэл 
байгуулсан байна.
Биет бус хөрөнгө 4.5 сая төгрөгийн хөрөнгө нэмэгдэж, 121.5 сая төгрөгийн элэгдэл 
байгуулснаар, 117.0 сая төгрөгөөр буурч 9,094.9 сая төгрөг болсон байна.

2. Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны талаар
 2021 онд хөрөнгө оруулалт худалдан авалтын төлөвлөгөө 3,182.7 сая төгрөгөөр 
баталсан. Тодотголоор  хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт төлөвлөгөө 5,520.9 сая 
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төгрөг, 2020 оноос дамжин хэрэгжүүлэх 575.0 сая төгрөг, нийт 6,095.9 сая төгрөгөөр 
батлагдсан бөгөөд гүйцэтгэл нь 4,930.9 сая төгрөг буюу 72.0 хувийн биелэлттэй.  
Батлагдсан төсвөөс 4 хувь буюу 251.2 сая төгрөгийн хэмнэлт, 24 хувь буюу 1,454.3 сая 
төгрөгийн төсөл хөтөлбөр худалдан авалтыг хэрэгжүүлээгүй. Үүнээс интернэтийн 
дэд сүлжээний өргөтгөлийн 980.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын технологийн 
шийдлийг өөрчлөн 500.0 сая төгрөгийн хэмнэлт хийх боломж бүрдсэн тул 
хэрэгжүүлээгүй болно. 
Нээлттэй тендер шалгаруулах аргаар 12 төсөл хөтөлбөр төлөвлөгдсөнөөс 11 төсөл 
хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсэн. Тендер шалгаруулалтыг 17 удаа зарласан. Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн 30.4.3, 34.1.2-р заалтыг үндэслэн:
• Гэрээ шууд байгуулах аргаар 10 төсөл хөтөлбөрөөс 8 төсөл хөтөлбөр амжилттай 

хэрэгжиж, 9 удаа тендер;
• Тендер шалгаруулалтын онцгой журам, харьцуулалтын аргаар 21 төсөл хөтөлбөр 

батлагдсанаас 15 төсөл хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж, тендер шалгаруулалтыг 
20 удаа;

• Шууд худалдан авалтаар 32 төсөл хөтөлбөр батлагдсанаас 21 төсөл хөтөлбөр 
амжилттай хэрэгжсэн. 

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын гүйцэтгэл

№ Төрөл Нэр  
төрөл 

Төлөвлөгөө 
/мян.төг/ 

Хэрэгжилт 
/мян.төг/ 

Хэмнэлт 
/мян.төг/ 

2021 онд хэрэгжсэн  
1 Хөрөнгө оруулалтын төсөл 8 1,545,000.0   1,434,900.4 110,099.6 
2 Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт 7 2,080,550.0   1,958,029.8 122,520.2 
3 Барилгын засвар 1 416,100.0       401,523.7  14,576.3 
4 Борлуулах барааны худалдан авалт  7 170,000.0       169,727.4 272.6 

5 2020 оноос шилжсэн хөрөнгө 
оруулалт 3      430,000.00      426,211.4    3,788.6 

Дэд дүн 4,641,650.0 4,390,392.7 251,257.3  
Цуцлагдсан худалдан авалтууд  

1 Програм хангамж хөгжүүлэлт хийх 1 60,000.0     
2 Интернэт сүлжээний төхөөрөмж 1 979,800.0     
3 КаТВ үйлчилгээний төхөөрөмж 1 21,380.0     

4 КаТВ үйлчилгээний хэмжүүрийн 
багаж 1 3,150.0     

5 NGN станцын сэлбэг, төхөөрөмж 1 40,000.0     

6 Техник, үйлчилгээний зориулалттай 
байр талбайн засвар 1 80,000.0      

7 Интернэт үйлчилгээ VDSL modem - 
1000ш 1 90,000.0     

8 Интернэт үйлчилгээ Router - 1000ш 1 35,000.0     

9 ТТНС-д ОТТ үйлчилгээний нэмэлт 
хөгжүүлэлт 1 145,000.0     

Дэд дүн 1,454,330.0    

НИЙТ ДҮН 6,095,980.0      
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 Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу шилэн дансны нэгдсэн цахим системд 6 
нэр төрлийн мэдээллийг жил, сар бүрийн давтамжтайгаар 6,095.5 сая төгрөгийн 62 
мэдээллийг байршуулахаас 59 мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж, 3 мэдээллийг 
хоцроож байршуулжээ. 

Дүгнэлт
 “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
өдрөөрх санхүүгийн тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Санхүүгийн 
тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн үнэн зөв, шударга толилуулсан тул 
“зөрчилгүй” санал дүгнэлтийг Үндэсний аудитын газраас авсан байна.
Компанийн бодлогын баримт бичиг холбогдох, хууль тогтоомж, стандартад нийцсэн 
байна, дотоод хяналтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хэрэгжилт үр нөлөөтэй 
байна гэж хараат бус аудитын тайланд дурджээ.
 2021 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний Аудитын Газраас 347.2 сая төгрөгийн 
зөрчилд 2 албан шаардлага, 22.6 сая төгрөгийн 3 алдаа зөрчилд 3 зөвлөмж өгсөн 
байна. 
 Компанийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтээс харахад 2021 оны орлогын 
төлөвлөгөө 83.7 хувийн гүйцэтгэлтэй гарч 3.5 тэрбум төгрөгөөр тасарсан боловч 
үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө давж биелсэн, зардал хэмнэх арга 
хэмжээ авч ажилласнаар алдагдалгүй ажилласан байна.
Богино хугацаат өр төлбөр өмнөх оны жилийн эцсээс 44 хувиар өссөнд анхаарч өр 
төлбөрийг барагдуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай 
байна. 

Зөвлөмж 
• Үндэсний аудитын газрын зөвлөмжийн /3/ биелэлтийг заасан хугацаанд 

нь хүргүүлж цаашид тухайн төрлийн зөрчил гаргахгүй байхад анхаар 
ажиллах;

• Аудитын тайлангаар залруулагдсан алдааг дахин давтан гаргахгүй байх;

• Шинээр байгуулагдсан МТС сервис компанийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх, хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулж 
шинэ хэрэглэгч нэмэх талаар маркетинг, менежментийг сайжруулах;    

• Төлөвлөгдсөн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлж 
компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, орлого, үр дүнг дээшлүүлэх талаар 
оны эхнээс анхаарч ажиллах; 

• Авлага, өглөг бууруулах ажил зохион байгуулж компанийн зорилтот 
түвшний хэрэгжилтийг жигд ханган биелүүлэх талаар үйл ажиллагаагаа 
чиглүүлж ажиллах.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АУДИТЫН ХОРОО

2022 оны 3 дугаар сарын 29
Улаанбаатар хот
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2020 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛСАН ТАЙЛАН

 Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 
166 дугаар хурлын № 01 тогтоолын дагуу компанийн 2020 оны цэвэр ашгаас ногдол 
ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилахаар шийдвэрлэж нэгж хувьцаанд 1 (нэг) төгрөг 
байхаар тогтоосон. 

 Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалт гаргах 
өдрийг 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр байхаар 
тогтсон бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2020 
оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрөөр тасалбар болгосон нэрсийн жагсаалтад 3,976 
хувьцаа эзэмшигч бүртгэгдсэн байв.

 Нийт 25,870,276 ширхэг хувьцаа бүртгэгдсэн бөгөөд 1,370,989 ширхэг хувьцаа 
эзэмшиж байгаа 3,976 хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашиг 1,271,413.40 төгрөгийг 
“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аар зуучлуулан хуваарилсан. Үүнд: 
Дотоодын иргэний 3,880 хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашиг 1,062,081 төгрөгийг, 
гадаад улсад оршин суугч 70 хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашиг 147,005.6 төгрөг, 
дотоодын аж ахуй нэгжийн 26 хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашиг 62,326.8 төгрөгийг 
тус тус “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн дансанд шилжүүлсэн 
болно. 

 Мөн төрийн өмчийн эзэмшлийн 24,499,287 ширхэг хувьцаанд ноогдох ногдол 
ашгийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 06 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 228 тоот тогтоолыг үндэслэн Төрийн сангийн дансанд шилжүүллээ.

№  Хувьцаа эзэмшигчийн 
төрөл 

Хувьцааны Тоо 
/ширхэг/ 

Ногдол ашгийн дүн 
/₮/ 

Татварын дараах 
шилжүүлсэн дүн ₮ Тараасан хэлбэр 

1 Төрийн өмч 24,499,287 24,499,287  24,499,287.0  
Төрийн сан дахь 

ТӨБЗГ-ын 
дансанд 

2 
Монгол улсын иргэн, 
хуулийн этгээд - нийт 
3,896 хувьцаа эзэмшигч 

1,265,351 1,265,351 1,138,815.9 
ҮЦТХТ ХХК-аар 

зуучлуулан 
хуваарилсан 

3 

Гадаадад амьдардаг 
иргэн, хуулийн этгээд - 
нийт 56 хувьцаа 
эзэмшигч 

105,638 105,638 84,510.4 
ҮЦТХТ ХХК-аар 

зуучлуулан 
хуваарилсан 

 Татварт суутгасан дүн - - 147,662.7  

 НИЙТ ДҮН  25,870,276 
ширхэг 25,870,276 ₮ 25,870,276 ₮  
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ 

 
2022 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр № 01               Улаанбаатар хот 
 

 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай 

 
Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.5.2, 81.5.3 дахь заалт, Монголын 

цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.18 дахь заалт, Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын 2021 оны 678, 679 дүгээр тогтоол, 2022 оны А-1/357 тоот 
удирдамжийг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооноос ТОГТООХ нь: 

 

1. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтад оролцохоор ирүүлсэн материалыг хүлээн авч, 
сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, сонгон шалгаруулалтын дүнг хэлэлцэн үнэлэлт 
өгч, үнэлгээний жагсаалт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 06-
ны өдрийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй. 

2. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны 678 дугаар тогтоолыг 
үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй 
Ц.Шинэхүүг Төлөөлөн удирдах зөвөлийн ердийн гишүүнээс чөлөөлөх саналыг дэмжсүгэй.  

3.  “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2022 оны Хувьцаа 
эзэмшигчдийн ээлжит хуралд А.Молорыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд, 
Ж.Тамир, Ю.Бат-Эрдэнэ, Ц.Норовжамц нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус 
гишүүнд тус тус нэр дэвшүүлсүгэй.  

 
  
 
 
 

 

ТУЗ-ИЙН НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ  
ХОРООНЫ ДАРГА            Т.ЛХАГВАСҮРЭН 
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ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД
НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

Аминдаваагийн МОЛОР
 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, 
зохицуулалтын хэлтсийн Удирдлага, төлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн. 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 174 дүгээр хурлын 01 тоот тогтоолоор Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр түр томилогдсон.

Боловсролын байдал:
• 1997-2007 Оюун ирээдүй цогцолбор сургууль, бүрэн дунд 
• 2009-2015 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Механик инженерийн 

бакалавр 
Ажилласан байдал:

• 2013-2015 Күүл дизайн ХХК, Захирал, дизайнер
• 2015-2019 Нэйшнл трейдинг энд транспорт групп ХХК, дэд захирал  
• 2020 Виннин магнитюд ХХК, Захирал, контент бүтээгч
• 2021 оноос Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Мэдээлэл 

технологийн алба, Мэдээлэл технологийн ажилтан, (2021 оны 9 сар) Төрийн 
өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, Удирдлага, төлөөллийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС
ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧД

Цэрэндэжидийн НОРОВЖАМЦ
 Интер аудит ХХК-ийн гэрээт аудитор, МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
хараат бус гишүүн
Боловсролын байдал:

• 1993-1997 СЭЗДС, ня-бо эдийн засагч, бакалавр
• 2008-2011 Монгол улсын их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр
• 2018-2020 Удирдлагын академи, Төрийн захиргааны менежмент

Ажилласан байдал:
• 1997-2002 Хагнуур ХХК, Дионес ХХК, нягтлан бодогч, ерөнхий санхүүч
• 2003-2007 Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК, ахлах 

нягтлан бодогч
• 2008-2011 Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК, Санхүү эдийн 

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

бүртгэлийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч
• 2012-2015 Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, ерөнхий нягтлан 

бодогч 
• 2015-2016 Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, Хяналтын хэлтэс, 

дотоод аудитор
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Жамбаагийн ТАМИР
 Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар, Газрын дарга, МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн. 
Боловсролын байдал:

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

• 2001-2002 Удирдлагын академи, төрийн удирдлагын арга зүйч, менежер
• 2012-2014 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, бизнесийн удирдлагын 

магистр
Ажилласан байдал: 

• 1997-1999 Монгол экспорт ХХК, Улсын үйлдвэрийн газар, нягтлан бодогч
• 1999-2005 МАХН-ын удирдах зөвлөл, нягтлан бодогч
• 2009 МАХН-ын удирдах зөвлөл, ерөнхий нягтлан бодогч 
• 2009-2016 МАН, Сан хөрөнгийн дарга
• 2016 оноос Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар, Газрын дарга

Юрагийн БАТ-ЭРДЭНЭ
Завхан баялаг ХК, Гүйцэтгэх захирал
Боловсролын байдал:

• 1995-1999 Монгол улсын их сургууль, Нийгмийн ухааны факультет, 
философич, философийн багш, философийн бакалавр

• 2013 Монгол улсын их сургууль, Хууль зүйн сургууль, Эрхзүйч бакалавр
Ажилласан байдал:

• 1999-2003 Завхан баялаг ХК, дэд захирал
• 2005-2007 Уа ба Интернэшил ХХК, дэд захирал
• 2007-2008 Үйлдвэр худалдааны яам, Төрийн захиргаа, удирдлагын газар, 

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

үйлдвэрийн газар, мэргэжилтэн
• 2012-2016 Эрчимт сүлжээ  зам ХХК (Парссайд төсөл), дэд захирал 
• 2016-2018 Завхан баялаг ХК, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
• 2018 оноос Завхан баялаг ХК, Гүйцэтгэх захирал
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ТУЗ-ИЙН 2022 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
Нэгж: төгрөг

№  Зардлын төрөл  Тоо  Нэгж 
зардал  

 Давтамж   Нийт дүн  

 1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал 

1  ТУЗ-ийн гишүүний цалин  9  805,000   12  86,940,000   
2  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга  1  620,000   12  7,440,000   

3  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн 
даргын холбооны зардал  

1  150,000   12  1,800,000   

 Цалин, холбоо, тээврийн 
зардлын  дүн 

    96,180,000   

4  Нийгмийн даатгалын шимтгэл      12,984,300   
 Дэд дүн     109,164,300   
 2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал 

1 Бичиг хэрэг, хэвлэмэл материал, 
цай, кофены зардал   

1  150,000   12  1,800,000   

2 ТУЗ-ийн хэрэгцээнд зөөврийн 
компьютер, дуу хураагч авах, 
(CPU: 10th Generation Intel® 
Core™ i7 processor, RAM: 16GB 
HDD: 512GB)  

1  5,000,000   1  5,000,000   

3 Хурал зохион байгуулах байрны 
түрээс   

1  200,000   4  800,000   

4 Бусад зардал  1  110,000   6  660,000   
 Дэд дүн     8,260,000   
 3. ХХМТ-ийн салбар болон дэд бүтэц, бусад холбогдох салбарын туршлага судлах, 

хурал, үзэсгэлэнд оролцох, сургалтын зардал 
1  Тээврийн зардал  5 2,500,000 1  12,500,000   
2  Зам хоног /5 өдөр/   5  145,000   5  3,625,000   
3  Зочид буудал /5 өдөр/  5  435,000   5  10,875,000   
 Дэд дүн     27,000,000   
 Нийт дүн     144,424,300   

 
Тайлбар: Төсөв 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа (2023) оны 
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.
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ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ДАНСНААС ХАСАХ, ШИНЭЭР ОЛЖ АВАХ ТУХАЙ

 БНМАУ-ын Засгийн газрын дэргэдэх холбооны ерөнхий газрын даргын  1992 
оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10 тоот тушаалаар Монголын харилцаа холбоо 
компанийг байгуулж, Засгийн газрын өмч хувьчлалын комиссын 28 тоот тогтоол, Дэд 
бүтцийн хөгжлийн сайдын 1995 оны 208 дугаар тушаалаар (хувьцааны 54.67 хувийг 
Монгол Улсын Засгийн газар, 40 хувийг БНСУ-ын Корей телеком корпораци, 5.33 
хувийг иргэд) Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийг байгуулсан.

 Монголын цахилгаан холбоо ХК нь 1995 оноос эхлэн Монголын харилцаа холбоо 
компанийн эзэмшиж байсан Улаанбаатар хот болон аймаг, дүүрэг сум суурин дахь 
харилцаа холбооны барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам, сүлжээг бүрэн 
эзэмшиж ашиглаж байсан.

 Монгол Улсын Засгийн газрын “Цахилгаан холбооны сүлжээний төрийн 
өмчийн компани байгуулах тухай” 2006 оны 186 дугаар тогтоолын дагуу Монголын 
цахилгаан холбоо ХК-ийг салган, Монголын цахилгаан холбоо ХК, Мэдээлэл холбооны 
сүлжээ ХХК болгон шинэчлэн зохион байгуулснаас хойш өнөөдрийг хүртэл 16 жилийн 
хугацаанд Монголын цахилгаан холбоо ХК нь өөрийн байргүй, түрээсийн байранд 
үйл ажиллагаагаа зохион байгуулсаар ирлээ.

 Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр 2022 онд Цахим хөгжил, харилцаа 
холбооны яамыг байгуулсантай холбогдуулан ТӨБЗГ-ын 2022.02.10-ны А-1/237, МХС 
ХХК-ийн 2022.02.16-ны 01/113 дугаар албан мэдэгдлийн дагуу тус компанийн 1, 3 дугаар 
давхарт МЦХ ХК түрээслэн ашиглаж буй 39 өрөөг суллан хүлээлгэж өгсөн.

 Одоогоор МХС ХХК-ийн төв байрын 4 дүгээр давхарт МЦХ ХК-ийн нийт 7 газар 
8 албаны нийт 154 ажилтан конторлож, зарим өрөөнд 1 ширээн дээр 2 ажилтан суух 
байдлаар ажиллаж байна. 
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 Өнгөрсөн 16 жилийн хугацаанд МЦХ ХК нь МХС ХХК-д байр талбайн түрээсийн 
төлбөрт 2021 оны байдлаар 8.7 тэрбум төгрөгийг төлсөн байна.

 2006 онд Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийг салгахад тус компанид 
Улаанбаатар хотын төвд 1 үл хөдлөх хөрөнгө буюу хуучаар цэцэрлэгийн барилга 
үлдсэн байдаг.

 Тус барилга нь 1960 оны үед барьж 1962 онд ашиглалтад оруулсан бетон 
суурьтай, модон болон тоосгон өрөгт ханатай, модон шал, модон хучилттай, вакуум 
болон модон цонхтой, инженерийн шугам сүлжээнд бүрэн холбогдсон, үл хөдлөх 
хөрөнгийн гэрчилгээгүй, худалдаа нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолборын 
зориулалт бүхий 483 мкв талбай бүхий газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй.

 Одоогоор 2 давхарт нь тус компанийн Дотоод аудитын газар, аж ахуйн алба, 
төвийн бүсийн холбооны газрын ажилтнууд конторлон ажилладаг бөгөөд 1 давхрын 
370 мкв талбайг гар утасны худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар түрээслүүлдэг.
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Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2 дугаар байрны талаарх эрх бүхий 
байгууллагаас гарсан дүгнэлт, шийдвэрүүд

• Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын улсын байцаагчийн 2006.10.19-
ний өдрийн 07/394/112 дугаар дүгнэлт:

• Газар хөдлөлтийн эсрэг арга хэмжээг анхнаасаа тооцоогүй, хийц 
бүтээцийн одоогийн төлөв байдал нь “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт 
барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм БНбД 22.01.01/2006”-ийн 
шаардлага хангахгүй, даац хүлээн авах чадвар муутай чулуун суурьтай 
барьсан энэ барилгад цаашид нэмэлт ачаалал өгвөл хэт ачааллын 
улмаас барилгын тогтворжилт хангагдахгүйд хүрэхээр байна. 

• Иймд давхар нэмэх замаар уг барилгыг найман давхар оффисын 
барилга болгон өөрчлөх боломжгүй гэж үзэж байна. 

•  Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн 2012.01.12-ны 
өдрийн 07-04/71 дугаартай дүгнэлт:

• Мэдээлэл, технологийн алба, Аж ахуйн албаны байрлаж буй барилга 
нь Газар хөдлөлийн эсрэг арга хэмжээг анхнаасаа тооцоогүй, хийц 
бүтээцийн одоогийн төлөв байдал нь “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт 
барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм БНбД 22.01.01/2006-ийн 
шаардлага хангахгүй, “Барилгын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1 
заалт “Хүн ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөл бүрдүүлсэн, түүний эрүүл 
мэндэд сөрөг нөлөөгүй, аюулгүй байдлыг хангасан байх” шаардлага 
зөрчигдөж байна. 
Иймд барилгад давхар нэмэх боломжгүй ба задлан буулгах тохиолдолд 
асуудлыг холбогдох газарт тавьж шийдвэрлүүлэн орчин үеийн болон 
хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцсэн барилга барих шаардлагатай 
гэж үзэж байна гэж тус тус дүгнэсэн байдаг. 

• Төрийн өмчийн хорооны 2012.05.10-ны өдрийн үл хөдлөх  хөрөнгө 
актлах зөвшөөрөл олгох тухай 256 дугаар тогтоолоор: Тус барилгыг 
акталж, тухайн газарт компанийн конторын барилга барихыг тухайн 
үеийн гүйцэтгэх захиралд даалгасан боловч тухайн тогтоол өнөөдрийг 
хүртэл хэрэгжээгүй байна.

Компанийн байрны асуудлыг шийдвэрлүүлэх санал
 Дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийг нэгэнт актлах шийдвэр гарсан байгаа тул 
хөрөнгийг данснаас хасаж, тухайн хөрөнгийн 483 мкв талбай бүхий газарт компанийн 
оффисын болон худалдааны үйлчилгээний зориулалт бүхий барилга барих саналтай 
байна.
 Иймд Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.Компанийн эрх барих 
дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна, Компанийн дүрмийн 7.1. 
Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна гэж 
тус тус заасны дагуу тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг данснаас хасаж, шинээр үл хөдлөх 
хөрөнгө олж авах тухай шийдвэр гаргаж өгнө үү.
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Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл 

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

2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр                  № 01                        Улаанбаатар хот

 Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 
талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 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, 2022 оны 
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус 
үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 
дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай. 

  ХУРЛЫН ДАРГА     С.НЯМБАЯР 
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр                  № 02                      Улаанбаатар хот

 Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус 
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

 Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, Монголын 
цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.8.7 дахь заалт, 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг 
дор дурдсанаар баталсугай:

1.1. Нийт хөрөнгийг 42,994,251,135.04 (дөчин хоёр тэрбум есөн зуун 
ерэн дөрвөн сая хоёр зуун тавин нэгэн мянга нэг зуун гучин таван) 
төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 31,426,879,394.41 (гучин 
нэгэн тэрбум дөрвөн зуун хорин зургаан сая найман зуун далан есөн 
мянга гурван зуун ерэн дөрвөн) төгрөгөөр;

1.2. Өр төлбөрийн нийт дүнг 8,501,803,844.32 (найман тэрбум таван 
зуун нэгэн сая найман зуун гурван мянга найман зуун дөчин дөрвөн) 
төгрөгөөр;

1.3. Эзэмшигчийн өмчийг 34,492,447,290.72 (гучин дөрвөн тэрбум  
дөрвөн зуун ерэн хоёр сая дөрвөн зуун дөчин долоон мянга хоёр 
зуун ерэн) төгрөгөөр тус тус баталсугай.

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

  ХУРЛЫН ДАРГА     С.НЯМБАЯР 
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр    № 03             Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх
дүгнэлтийг батлах тухай

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14, 62.1.1 дахь заалт, Монголын 
цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.8.7 дахь заалт, 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрч 
баталсугай.

   ХУРЛЫН ДАРГА     С.НЯМБАЯР 
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр    № 04             Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай

 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, 7.16, 7.18 дахь заалт, 
2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус 
тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
гишүүдэд нэр дэвшигчдээс кумулятив аргаар хамгийн олон санал авсан 
А.Молорыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Ц.Норовжамц, 
Ж.Тамир, Ю.Бат-Эрдэнэ нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус 
гишүүнээр 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс тус тус сонгосугай.

2. Ц.Шинэхүүг Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн ердийн гишүүний үүрэгт ажлаас 2022 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 сонгогдсон Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

   ХУРЛЫН ДАРГА     С.НЯМБАЯР 
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр    № 05             Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах тухай

 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, 2022 оны 
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус 
үндэслэн ТОГТООХ нь: 

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 
оны зардлын төсвийг Хавсралтаар баталсугай.

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     С.НЯМБАЯР 
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Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 

2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 

05 тоот тогтоолын Хавсралт.

ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсөв
/Нэгж: төгрөг/

№  Зардлын төрөл  Тоо  Нэгж 
зардал  

 
Давтамж   Нийт дүн  

 1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал 
1  ТУЗ-ийн гишүүний цалин  9 805,000 12  86,940,000   

2  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн 
дарга  1 620,000 12  7,440,000   

3  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн 
даргын холбооны зардал  1 150,000 12  1,800,000   

 Цалин, холбоо, тээврийн 
зардлын  дүн     96,180,000   

4  Нийгмийн даатгалын шимтгэл      12,984,300   
 Дэд дүн     109,164,300   

 2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал 

1   Бичиг хэрэг, хэвлэмэл 
материал, цай, кофены зардал   1  150,000   12  1,800,000   

2 
 ТУЗ-ийн хэрэгцээнд зөөврийн 
компьютер, дуу хураагч авах, 
үзүүлэлт оруулах  

1  
5,000,000   1  5,000,000   

3   Хурал зохион байгуулах 
байрны түрээс   1  200,000   4  800,000   

4   Бусад зардал  1  110,000   6  660,000   
 Дэд дүн     8,260,000   

 3. ХХМТ-ийн салбар болон дэд бүтэц, бусад холбогдох салбарын туршлага судлах, 
хурал, үзэсгэлэнд оролцох, сургалтын зардал 

1  Тээврийн зардал  5 2,500,000   1  12,500,000   
2  Зам хоног /5 өдөр/   5  145,000   5  3,625,000   
3  Зочид буудал /5 өдөр/  5  435,000   5  10,875,000   
 Дэд дүн     27,000,000   
 Нийт дүн     144,424,300   

 

Тайлбар: Төсөв 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа 

(2023) оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр   № 06             Улаанбаатар хот

Үл хөдлөх хөрөнгө данснаас хасах, шинээр олж авах тухай

 Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэг, Монголын цахилгаан 
холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.1 дэх заалт, 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 
Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй үл 
хөдлөх хөрөнгийг үндсэн хөрөнгөөс хасахаар шийдвэрлэсэн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 178 дугаар 
хурлын 5 дугаар тогтоолыг  баталсугай.

2. Үндсэн хөрөнгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу данснаас хасаж, 
тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн байгаа газар болох Улаанбаатар хот, 
Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Б.Ширэндэвийн 42826 хаягт худалдаа, 
төв, цогцолборын зориулалт бүхий барилга бариулж компанид шинээр 
үл хөдлөх хөрөнгө олж авах  хэлцэл хийх эрхийг Гүйцэтгэх захирал 
(Б.Чинбатад) олгосугай.

3. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 
танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

   ХУРЛЫН ДАРГА     С.НЯМБАЯР 
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн  
177 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 3. 

 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС 

Хувьцаа эзэмшигчийн ......................... овог ............................ нэр 

Регистрийн дугаар: ............................................................. 

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар: .............................................. 

Санал өгөх хувьцааны тоо ..................  

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/ ....................................... 

Брокерын овог ..................................... нэр ................................... 

“Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 
2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт цахим хэлбэрээр болно.  

№ Хэлэлцэх 
асуудлууд Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл 

Зө
вш

өө
рс

өн
 

Та
тг

ал
зс

ан
 

Татгалзсан 
тохиолдолд 
өгөх санал  

1.  

Компанийн 2021 
оны үйл 
ажиллагааны 
болон санхүүгийн 
тайлангийн 
талаарх Төлөөлөн 
удирдах 
зөвлөлийн 
гаргасан 
дүгнэлтийг батлах 
тухай 

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2021 
оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрч 
баталсугай. 

   

2.  

Компанийн 2021 
оны санхүүгийн 
тайлан, түүнд 
хийгдсэн хараат 
бус аудитын 
дүгнэлтийг батлах 
тухай; 

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
2021 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор 
дурдсанаар баталсугай: 

1.1. Нийт хөрөнгийг 42,994,251,135.04 
(дөчин хоёр тэрбум есөн зуун ерэн дөрвөн 
сая хоёр зуун тавин нэгэн мянга нэг зуун гучин 
таван) төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус 
хөрөнгийг 31,426,879,394.41 (гучин нэгэн 
тэрбум дөрвөн зуун хорин зургаан сая найман 
зуун далан есөн мянга гурван зуун ерэн 
дөрвөн) төгрөгөөр; 
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№ Хэлэлцэх 
асуудлууд Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл 

Зө
вш

өө
рс

өн
 

Та
тг

ал
зс

ан
 

Татгалзсан 
тохиолдолд 
өгөх санал  

1.2. Өр төлбөрийн нийт дүнг 8,501,803,844.32 
(найман тэрбум таван зуун нэгэн сая найман 
зуун гурван мянга найман зуун дөчин дөрвөн) 
төгрөгөөр; 

1.3. Эзэмшигчийн өмчийг 
34,492,447,290.72 (гучин дөрвөн тэрбум  
дөрвөн зуун ерэн хоёр сая дөрвөн зуун дөчин 
долоон мянга хоёр зуун ерэн) төгрөгөөр тус 
тус баталсугай. 

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

3.  

Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн 
Аудитын хорооны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
талаарх дүгнэлтийг 
батлах тухай 

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2021 
оны санхүүгийн тайланд хийсэн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны 
дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай. 

   

4.  

ТУЗ-ийн 2022 оны 
зардлын төсвийг 
батлах тухай 

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 
зардлын төсвийг Хавсралтаар баталсугай. 

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. 
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5.  

Үл хөдлөх хөрөнгө 
данснаас хасах, 
шинээр олж авах 
тухай 

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн үндсэн 
хөрөнгөнд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг 
үндсэн хөрөнгөөс хасахаар шийдвэрлэсэн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 
дугаар сарын 31-ний өдрийн 178 дугаар 
хурлын 5 дугаар тогтоолыг  баталсугай. 
2. Үндсэн хөрөнгийг холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу данснаас хасч, тухайн үл 
хөдлөх хөрөнгийн байгаа газар болох 
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр 
хороо, Б.Ширэндэвийн 42826 хаягт худалдаа, 
төв, цогцолборын зориулалт бүхий барилга 
бариулж компанид шинээр үл хөдлөх хөрөнгө 
олж авах  хэлцэл хийх эрхийг Гүйцэтгэх 
захирал (Б.Чинбатад) олгосугай. 
3.  Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг 
Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д, хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлд даалгасугай 
 

   

 

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг 

ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг 
ХЭ иргэний овог, нэр ХЭ хуулийн этгээдийн нэр 

Гарын үсэг ...............................  Улсын бүртгэлийн дугаар ..........................  
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр 
төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 
мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын 
хуудсыг ирүүлнэ үү. 

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: 

.......................................................................... 

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж 

хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 

нэр: ................................................................... 

Албан тушаал .............................  
Гарын үсэг: ....................................................... 

Регистрийн дугаар: .....................................................   

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

Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг  
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн  
177 дугаар хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт 3. 

 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС 

Хувьцаа эзэмшигчийн ......................... овог ............................ нэр 

Регистрийн дугаар: ............................................................. 

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар: .............................................. 

Санал өгөх хувьцааны тоо ..................  

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/ ....................................... 

Брокерын овог ..................................... нэр ................................... 

“Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 
2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт цахим хэлбэрээр болно.  

№ ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО 

 Ердийн гишүүд  

1  А.Молор   

 Хараат бус гишүүд   

1 Ж.Тамир  

2 Ц.Норовжамц   

3 Ю.Бат-Эрдэнэ   

 

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг 

ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг 
ХЭ иргэний овог, нэр ХЭ хуулийн этгээдийн нэр 

Гарын үсэг ...............................  Улсын бүртгэлийн дугаар ..........................  
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр 
төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 
мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын 
хуудсыг ирүүлнэ үү. 

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: 

.......................................................................... 

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж 

хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 

нэр: ................................................................... 

Албан тушаал .............................  
Гарын үсэг: ....................................................... 

Регистрийн дугаар: .....................................................   

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

Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг  
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ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. 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. 
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. 
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.  

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.  
 

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ 
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. 

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг утсаар лавлаж болно. 
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) тэмдэг тавина. 

4. Хэрэв татгалзсан бол та тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд өгөх өөрийн саналаа 
Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал гэсэн баганад бичнэ үү 

5. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол 
санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно. 

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. 

 

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 



44

ЦАХИМААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ 
ЗААВАРЧИЛГАА

 Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та хуралдаа оролцохдоо (vote.telecommongolia.mn) 
хаягаар хандан бүртгүүлж мөн саналаа өгөөрэй. Хурлын үйл ажиллагаа Zoom програм 
ашиглан явагдах тул гар утас, компьютер төхөөрөмж дээрээ Zoom програм суулган 
бэлдэнэ үү. Хурлын бүртгэлийн цаг эхлэхээр хувьцаа эзэмшигч таны бүртгэлтэй гар 
утсанд Zoom – ээр холбогдох Meeting ID дугаарыг мессежээр илгээнэ. 

Хуралдаа хэрхэн БҮРТГҮҮЛЭХ вэ?

1. vote.telecommongolia.mn хаягаар орно. 

2. Нээгдэх хуудасны Цахим бүртгэл холбоос дээр дарж нээгдэх хуудсанд 
хувийн мэдээллээ оруулна. 

3. Хүсэлтийг илгээх товчлуур дээр дарж бүртгэлээ илгээнэ. 

4. Хурлын тооллогын комиссоос таны бүртгэлийн баталгаажуулснаар таны 
бүртгэл идэвхжиж бүртгүүлсэн утсанд мессежээр мэдэгдэл очно. 
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР

АЛХАМ 1.
ТА өөрийн байгаа газраасаа ГАР УТАС, КОМПЬЮТЕР ашиглан http://vote.telecom-
mongolia.mn цахим хаяг руу нэвтэрч орно. 

АЛХАМ 2. 
ЦАХИМ БҮРТГЭЛ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөж, өөрийн ИРГЭНИЙ 
ЦАХИМ үнэмлэхийн зураг /Насанд хүрээгүй хүүхэд төрсний гэрчилгээ/-ийг хавсралт 
хэсэгт оруулснаар ХҮСЭЛТИЙГ ИЛГЭЭХ товчлуур дээр дарна.

АЛХАМ 3.
Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 
Тооллогын комисс хуралд оролцох хүсэлтийг хүлээн авч баталгаажуулсан 
мессежийг таны ГАР УТАС-нд илгээх болно. 

Хуралд хэрхэн оролцох вэ?
 Бүргүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн утсанд хурал эхлэхээс өмнө цахим уулзалтад 
оролцох уулзалтын өрөөний дугаар буюу Zoom Meeting ID дугаарыг илгээх бөгөөд 
та Zoom програмаараа холбогдоно. Уулзалтын өрөөнд орохдоо овог нэрээ бичих ээ 
мартуузай.
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Саналаа хэрхэн өгөх вэ?

1. Санал өгөхдөө vote.telecommongolia.mn хаягаар хандана.

2. Нээгдэх хуудасны Санал өгөх холбоос дээр дарна.

3. Нууц код хэсэгт бүртгүүлсэн УТАСНЫ ДУГААР болон утсандаа ирсэн НУУЦ 
КОДоо оруулна.

4. ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ  товчлуур дээр дарж холбогдон саналаа өгнө. 
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