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ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

ЭРХЭМ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ТАНЫ ЭНЭ 
ӨДРИЙН АМГАЛАНГ АЙЛТГАЯ

Юуны өмнө та бүхэндээ энэ онд тохиож 
буй Монгол Улсад мэдээлэл, шуудан, харилцаа 
холбооны салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой, тэр 
дундаа салбарын ууган компани болох Монголын 
цахилгаан холбоо ХК үүсэн байгуулагдсаны түүхт 
95 жилийн ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 

Бидний амжилтыг хамтдаа бүтээлцэж буй 
эрхэм хувьцаа эзэмшигчид, харилцагч Та бүхэндээ 
2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн, үйл 
ажиллагааны ололт амжилт 2016 онд баримталж 
ажиллах зорилтуудаа хүргэж байгаадаа баяртай 
байна.

Монголын цахилгаан холбоо ХК нь Монгол 
Улсын алслагдсан сум, суурин газар болон үйлчилгээ 
хүрээгүй хүн амд харилцаа холбооны үйлчилгээг 
хүргэх бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийг хүлээж 
сум, суурин газрын төр захиргаа, төсвийн байгууллага, ЕБС, хувийн хэвшил, аж ахуйн 
нэгжүүдэд өндөр хурдны өргөн зурвасын үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас үүрэг болгосон чиглэлийн дагуу 2016 оны 03 сарын 
15 өдрөөс орон нутагт интернэтийг “Ижил үнэ–Тэгш хурд”-аар өгөх боломж бүрдсэн. 
Ингэснээр орон нутагт харилцаа холбооны үйлчилгээний хүртээмж, үйлчилгээний чанар 
дээшлэх нөхцөл бүрдэхээс гадна хөдөө орон нутаг, хот суурин газарт газарзүйн байршлаас 
үл хамааран интернэтийн үйлчилгээг ижил үнэ тарифаар хүргэх, интернэтийн хэрэглээ өсөн 
нэмэгдэх өргөн боломж нээгдэж байна.

Бид 2015 онд газар зүйн байршлаас үл хамааран, интернэт холболттой бүх газраас 
үүрэн болон суурин холбооны бүх дугаар луу хамгийн хямдаар ярих боломжийг олгож 
буй SIP протоколд суурилсан урьдчилсан төлбөрт MiP70 үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлээд 
байна. Мөн онлайн худалдаа, үйлчилгээг ашиглалтад оруулж, онлайнаар төлбөр төлөх, 
бүх төрлийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний картуудыг хэрэглэгч банкны картаа ашиглан 
худалдан авах боломжийг бүрдүүлсэн. 

Өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор интернэтийн өргөн зурвасын үйлчилгээний 
гурвалсан үйлчилгээг дэмждэг GPON шилэн кабелийн сүлжээг байгуулах ажлыг эхлүүлээд 
байна. 

Манай компани 2016 онд суурин сүлжээ, хэрэглэгчийн болон шилэн кабелийн өргөтгөл 
шинэчлэл, УБ хот болон аймгийн төв, томоохон хотуудын гэр хороололд WiFi үйлчилгээний 
өргөтгөл хийх зэрэг томоохон хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх зорилт тавин 
ажиллаж байна. 

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн мэдээлэл, харилцаа холбооны зах зээлд эзэлж 
буй байр суурь, орлого сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй буурч байгаа ч бид бүхэн 2016 онд 
бизнесийн өрсөлдөөнт орчинд аль болох зах зээлээ хадгалан үлдэх, шинэ технологи, 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх, техник технологийн шинэчлэл хийх замаар үйлчилгээнийхээ чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах болно. 

Компанийнхаа хөгжил, дэвшлийн төлөө хамтдаа тэмүүлж, өөрчлөлт, шинэчлэлтийг 
бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд Та бүхний дэмжлэг туслалцаа чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэхийг 
хүсч байна.

ТА БҮХНИЙ МААНЬ САНАСАН БҮХЭН СЭТГЭЛЧЛЭН БҮТЭХ БОЛТУГАЙ. 

  ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  Т.БАТМАГНАЙ
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Нэр:    Монголын цахилгаан холбоо ХК
Үндсэн харьяалал:  Монгол Улс
Хаяг:    Энхтайваны өргөн чөлөө-1, Улаанбаатар-15160, ш/х 1166 
Утас:    (976) 7010 2248, (976) 7010 2245
Факс:    (976) 7010 2245
Улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээний дугаар:  9012001002, регистр 2073943.

Монголын цахилгаан холбоо ХК нь анх 1921 онд “Шуудан бичиг, цахилгаан мэдээний 
ерөнхий хороо” нэрээр байгуулагдсан Монгол Улсын ууган компани юм. Монголын 
цахилгаан холбоо ХК нь Засгийн газрын Өмч хувьчлалын комиссын 1995 оны 28 тоот 
тогтоол, Дэд Бүтцийн Хөгжлийн сайдын мөн оны 208 дугаар тушаалаар гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай хувьцаат компани болон зохион байгуулагдсан. Нийт хувьцааны 54.67 хувийг 
Монгол Улсын Засгийн газар, 40.0 хувийг Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Кореа Телеком 
корпораци, 5.33 хувийг Монгол Улсын болон гадаадын иргэд тус тус эзэмшдэг. 

Монголын цахилгаан холбоо ХК нь эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай 
зөвшөөрлийн хүрээнд улс, хот хооронд болон төв, орон нутагт цахилгаан холбоо, интернэт, 
кабелийн телевиз, лавлахын үйлчилгээг үзүүлдэг. 

Харилцаа холбооны салбарт төрөөс баримталж буй бодлогын хүрээнд Засгийн 
газрын Цахилгаан холбооны сүлжээний төрийн өмчийн компани байгуулах тухай 2006 
оны 186 дугаар тогтоолын дагуу тус компани Монголын цахилгаан холбоо ХК, Мэдээлэл 
холбооны сүлжээ ТӨХХК болж салсан байна. Төрийн Өмчийн Хорооны шийдвэрээр 2009 
онд Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн зохион байгуулалт, бүтцийн өөрчлөлтийг хийсэн. 

АЛСЫН ХАРАА 

Харилцаа холбооны үндэсний брэнд компанийнхаа үйлчилгээг дэлхийн түвшинд 
хүргэнэ. 

ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО 

Орчин үеийн технологийн хөгжилд тулгуурлан өндөр чанартай, бүх нийтийг хамарсан 
харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлж, үндэсний анхдагч компанийн нэр хүндийг өндөрт 
өргөн, хэрэглэгчидтэйгээ хамт хөгжин урагшлах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

•	 ХЭРЭГЛЭГЧ: Олон жилийн түншийн харилцаатай, үнэнч найдвартай хэрэглэгчид
•	 БРЭНД НЭР: Монголын харилцаа холбооны ууган компани “Mongolia Telecom” брэнд
•	 ХАМТ ОЛОН: Арвин туршлага бүхий компанидаа сэтгэл, чадвараа зориулсан ахмад, 

дунд, шинэ залуу үеийн үнэнч баг хамт олон
•	 ХАРИУЦЛАГА: Монгол орны онцлогт тохирсон чанартай үйлчилгээг хямд үнээр улс 

орон даяар бүх нийтэд хүргэх нийгмийн үүрэг, хариуцлага 

УРИА ҮГ 

“АМЬДРАЛЫН ХАРИЛЦАА БҮРИЙГ БИД ХОЛБОНО”
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

132 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр №1 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2 дэх заалтыг тус 
тус үндэслэн Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ 
нь:

1. Монголын Цахилгаан Холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2016 
оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр 11:00 цагт Улаанбаатар хотод “Мэдээлэл Холбооны 
Сүлжээ” ТӨХХК-ийн хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр 
оруулсугай.

2.1 Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн дүгнэлт

2.2 Компанийн 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын 
дүгнэлт

2.3 Компанийн аудитын хорооны тайлан

2.4 ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

2.5 ТУЗ-ийн 2016 оны зардлын төсвийг батлах

2.6 Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн тайланг хэлэлцэх

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт 
гаргах бүртгэлийн өдрийг 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тогтоосугай.

4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай 
холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 
2016 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрөөс өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээллэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс 
хойш 15 хоногийн дараа буюу 2016 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр дахин зар гаргахыг 
хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэг, танилцах баримт бичгийн 
жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар баталж хувьцаа эзэмшигчид 2016 оны 3 дугаар сарын 
28-ны өдрөөс эхлэн 0900-1800 цагийн хооронд “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн 
байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа 
эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 2 дугаар 
хавсралтаар баталсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдээс авах “Саналын хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг 
харъяалагдах брокер, дилерийн компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс 
ажлын 5-с доошгүй хоногийн өмнө байхаар тогтсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Захиргаа, удирдлагын 
газрын дарга Ж.Буяндалай, Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын дарга Б.Галбадрах, гишүүдээр Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр, Тооллогын 
комиссын даргаар Ш.Нурдаулет, гишүүдээр Ц.Амгалан, Т.Баярцогт нарыг тус тус 
томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                 РЬЮ ГИЛ ХЁН
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ӨДӨР ТУТМЫН ХЭВЛЭЛД ӨГСӨН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 
4 дүгээр сарын 29-ны өдөр 11:00 цагт Улаанбаатар хотод “Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ” 
ТӨХХК-ийн хурлын танхимд болно. 

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө-1
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 
2016 оны 3 дугаар сарын 31 өдөр

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД: 
1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн дүгнэлт
2. Компанийн 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
3. Компанийн аудитын хорооны тайлан
4. ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох 
5. ТУЗ-ийн 2016 оны зардлын төсвийг батлах 
6. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн тайлан

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй 2016 оны 
3 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 9:00-18:00 цагийн хооронд “Монголын 
цахилгаан холбоо” ХК-ийн байранд 306 тоот /Х.Цэцэгмаа/-с танилцах боломжтой. 

ХОЛБОО БАРИХ:  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Цэцэгмаа
УТАС:       7010 2210

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

    Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 132 дугаар хурлын №1 тогтоолын Хавсралт-1

1 Хурлын ирцийг бүртгэх (Зохион байгуулах комисс) 11:00-11:30
2 Хурлын ирцийг мэдээлэх (Зохион байгуулах комисс) 5 минут 

3
Хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг 
танилцуулах (Хурлын дарга)

10 минут

4 Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах 60 минут
5 Хурлын завсарлага 10 минут
6 Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах 10 минут
7 Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах 10 минут
8 Хурлыг хаах (Хурлын дарга) 10 минут

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

1.    Компанийн 2015 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн дүгнэлт

2. Компанийн 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
3. Компанийн 2016 оны бизнес төлөвлөгөө
4. Компанийн аудитын хорооны тайлан
5. ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
6. ТУЗ-ийн 2016 оны зардлын төсвийн төсөл
7.    Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр
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МЦХ ХК-ИЙН 2015 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ОРЛОГО 

2015 онд төлөвлөгөөний дагуу нийт 22,741.5 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас 
гүйцэтгэлээр 20,573.3 сая төгрөгийн орлоготой ажилласан. 

Тайлант хугацаанд үндсэн үйл ажиллагааны орлого 87.3 хувийн биелэлттэй буюу 
2,807.5 сая төгрөгөөр тасарсан нь зарим нэр төрлийн орлогын төлөвлөгөө тасарсантай 
холбоотой. Үүнд, улс хоорондын ярианы үйлчилгээний орлого 166.2 сая төгрөг, суурин 
утасны үйлчилгээний орлого 1,643.1 сая төгрөг, интернэт үйлчилгээний орлого 371.7 сая 
төгрөг, лавлах үйлчилгээний орлого 358.9 сая төгрөгөөр тус тус тасарсан байна. 

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 639.4 сая төгрөгөөр биелсэн 
үзүүлэлттэй гарсан нь байгууллагын хадгаламжийн болон харилцахын хүүгийн орлого, 
ханшийн зөрүүнээс орсон орлогын төлөвлөгөө давж биелсэнтэй холбоотой. 

ЗАРДАЛ

Жилийн эцсийн зардлын төлөвлөгөөгөөр нийт 23,479.4 сая төгрөгийн зардалтай 
ажиллахаас 21,235.7 сая төгрөгийн зардал гарган 2,243.6 сая төгрөг буюу 9,6 хувиар зардал 
хэмнэсэн үзүүлэлттэй гарсан.  

Үндсэн үйл ажиллагааны зардал 2,330,4 сая төгрөгийн хэмнэлттэй гарсан нь сүлжээ 
ашиглалтын төлбөрийг 225,7 сая төгрөгөөр, сувгийн түрээсийн зардлыг 485,5 сая төгрөгөөр, 
техникийн засвар үйлчилгээг 331,9 сая төгрөгөөр, зар сурталчилгааны зардлыг 302,7 сая 
төгрөгөөр тус тус хэмнэн ажилласантай холбоотой.     

АШИГ

Тайлант хугацаанд 737.9 сая төгрөгийн алдагдалтай ажиллахаар төлөвлөснөөс 
гүйцэтгэлээр 728.8 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.

2015 ОНЫ ЗОРИЛТОТ ТҮВШНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ
/сая.төг/

№ ҮЗҮҮЛЭЛТ
2015 оны 

төлөвлөгөө
2015 оны 
гүйцэтгэл

Биелэлтийн 
хувь

Өсөлт, 
бууралт

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 22,134.9 19,327.3 87.3% (2,807.5)
2 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал 22,672.7 20,342.3 89.7% (2,330.4)
3 Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг   (537.9)    (1,015.0) 188.7% (477.1)
4 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 606.5 1,246.0 205.4%    639.4 
5 Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал 806.6 893.395 110.8%  86.8 
6 EBITDA   2,828.0 2,456.0 86.8%  (372.0)
7 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл 3,365.9 3,470.9 103.1% 105.0 
8 EBIT  (737.9)    (662.4) 89.8% 75.5 
9 Орлогын албан татвар - 66.341 - 66.3 
10 Цэвэр ашиг   (737.9)    (728.8) 98.8%   9.1 
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2015 ОНЫ АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

АВЛАГА 
/сая.төг/

д/д Дансны төрөл Дүн
2015 он Гүйцэтгэл 

%
2016  он 

ТөлөвлөгөөТөлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Дансны авлага 3,586.3
2 Бусад авлага 1,805.3

3 Татвар, НДШ, УТТ 1,031.5
Татвар, НДШ-ийн илүү төлөлт болон урьдчилж 
төлсөн тооцоо дараагийн тайлант хугацаанд 

суутган тооцуулна
ДҮН 6,423.1

Авлагын үлдэгдэл 6,423.1 6,504.2 6,423.1 101% 6,373.9

Авлага өмнөх оноос 716.4 сая төгрөг буюу 11 хувиар буурч, төлөвлөгөөнөөс 101 хувийн 
биелэлттэй гарлаа. Үүнд, гадаад тооцооны авлага 238.3 сая төгрөг, харилцан холболт, 
сувгийн түрээсийн авлага 86,5 сая төгрөг, хэрэглэгчийн авлага 49,9 сая төгрөгөөр буурсан 
байна. 

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР  
/сая.төг/

д/д Дансны төрөл Дүн
2015 он Гүйцэтгэл 

%
2016  он 

ТөлөвлөгөөТөлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Дансны өглөг 2,524.6

2
Урьдчилж орсон 
орлого

829.0
Хэрэглэгчээс орж ирсэн урьдчилгаа төлбөр тайлант 

хугацаанд нь орлогоор тооцно
ДҮН 3,353.6

Өглөгийн үлдэгдэл 3,353.6 2,598.5 3,353.6 77% 3,874.3

Өглөг өмнөх оноос 524.6 сая төгрөгөөр буюу 13.5 хувиар буурсан боловч төлөвлөгөөний 
биелэлт 77 хувьтай байна. Үүнд, 150 сумын төслийн дэд бүтэцтэй холбоотой өглөг нөлөөлсөн.

МЦХ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШ

МЦХ ХК-ийн одоогийн үйл ажиллагаа, хөгжлийн чиг хандлагыг илэрхийлэх компанийн 
хувьцаа сарын дундаж ханшаар 12 дугаар сард 838 төгрөг болж өмнөх сарын үзүүлэлтээс 
91 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн саруудын үзүүлэлтээс харахад хувьцааны 
ханш тогтворгүй, буурсан үзүүлэлттэй байна. 

/2015 он, сарын дундаж хаалтын ханшаар/



8

2015 ОНЫ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

СУУРИН УТАСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт: Суурин утасны цэгийн тоог 78,266-д хүргэх
Биелэлт: 96.6% 

Хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлууд
•	 Онлайн	 үйлчилгээний	 салбар	 болох	 mtconline.mn	 вэб	 сайтыг	 ашиглалтанд	 оруулж,	

хэрэглэгчид үйлчилгээний төлбөрөө онлайнаар төлөх, бүх төрлийн урьдчилсан төлбөрт 
үйлчилгээний картуудыг банкны кредит картаар худалдан авах боломжийг бүрдүүлсэн. 
Мөн Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Төрийн банк, Голомт банкны онлайн 
үйлчилгээг ашиглах боломжтой болсон.

•	 SIP протоколд тулгуурласан интернэт ярианы MiP70 үйлчилгээг зах зээлд шинээр 
амжилттай нэвтрүүлж, зорилтот зах зээлийн тодорхой хувьд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ 
хүргээд байна.

•	 Уламжлалт	 суурин	 утаснаас	 дараа	 үеийн	 суурин	 утасны	 (NGN)	 технологи	 руу	 1,800	
гаруй хэрэглэгчийг шилжүүлснээр үйлчилгээний чанар сайжирч, ашиглалтын зардлыг 
багасгасан.

•	 Улирлын	шинжтэй	маркетингийн	идэвхижүүлэлт,	урамшууллын	хөтөлбөрүүдэд	17,000	
гаруй хэрэглэгч хамрагдсан.

Хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гадаад хүчин зүйлс:
•	 Өрсөлдөөний	 байдал,	 хэрэглэгчдийн	 хэрэглээний	 өөрчлөлт	 нь	 хэрэглэгчийн	 тоонд	

ихэнх хувийг эзэлдэг хувь хэрэглэгчдийн гэрээ цуцлалтын үндсэн шалтгаан болж, 
цэгийн тооны бууралтад нөлөөлж байна.

•	 Гурвалсан	үйлчилгээ	үзүүлэгчдийн	эрчимтэй	үйл	ажиллагаанаас	шалтгаалан	орон	нутагт	
томоохон зах зээл эзэлдэг Орхон, Дархан-Уул аймагт хэрэглэгчийн тоо буурч, цэгийн 
тооны биелэлт Орхон-69%, Дархан-уул -72% байна.

Дотоод хүчин зүйлс:
•	 Одоогийн	биллинг	систем	нь	хэрэглэгчийн	төлбөр	төлөлттэй	холбоотой	төрөл	бүрийн	

хөнгөлөлт урамшууллыг дэмжихгүй байна.
•	 Орон	нутагт	үйлчилгээ	хүргэх	зардал	өндөр	байгаа	нь	үнийн	дорвитой	өөрчлөлт	хийхэд	

сөргөөр нөлөөлж байна.

ИНТЕРНЭТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт: Интернэт хэрэглэгчийн тоог 29,987-д хүргэх
Биелэлт: 80.6%  

Хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлууд
•	 Сумдад	интернэт	хүргэх	төслийн	хүрээнд	шинээр	“UTM5”	биллинг	системийг	нэвтрүүлэн,	

нийт 161 суманд Миком WiFi интернэтийн картын үйлчилгээг хүргээд байна. 
•	 Боловсрол	соёл,	шинжлэх	ухааны	яамтай	хамтран	“Сумын	төвийн	ерөнхий	боловсролын	

сургуулиудад интернэт хүргэх” төслийг үргэлжлүүлэн 228 сумын 239 сургуульд бодит 
хурдаар интернэт үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулан үйлчилгээгээ хүргэж байна.

•	 Шангри-Ла	Улаанбаатар	ХХК-тай	 “50MB	бодит	 хурдны	интернэтийн	 үйлчилгээ”-ний	
гэрээ, Монгол даатгал компанийн 21 аймгийн салбарт интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх 
гэрээг байгуулсан.

Хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гадаад хүчин зүйлс:

•	 Орон	нутгийн	зах	зээлийн	багтаамжийн	дийлэнх	хувийг	/30%	орчим/	эзэлдэг	аймгуудын	
цэгийн тооны биелэлт хамгийн доогуур үзүүлэлттэй, тухайлбал, Орхон 43%, Дархан-
Уул 63%, Налайх 65% тус тус биелэлттэй байна. Эдгээр аймгууд болон Улаанбаатарт 
гурвалсан үйлчилгээний операторууд идэвхитэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нь 
гэрээ цуцлалтыг нэмэгдүүлж байна.
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Дотоод хүчин зүйлс:
•	 Өмнөх	оны	мөн	үетэй	харьцуулахад	шинэ	холболтын	тоо	45%-иар	буурсан	ба	шинэ	

хэрэглэгч нэмэгдүүлэх идэвхжүүлэлтийн ажил хийхэд интернэт модемны нөөцгүй 
байсан нь шууд сөргөөр нөлөөлсөн. 

•	 Мөн	хэрэглэгчийн	портыг	чөлөөлөх	зорилгоор	идэвхгүй	1,100	гаруй	хэрэглэгчийн	гэрээг	
цуцалсан.

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт: КаТВ хэрэглэгчийн тоог 14,521-д хүргэх
Биелэлт: 102.6%

Хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлууд
- Улаанбаатар хот болон аймгуудад МSAN суурилуулсан барилгуудад борлуулалт, 

идэвхжүүлэлт хийж цэгийн тоог нэмэгдүүлсэн.
- Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг тоон технологид шилжүүлэх ажлын 

хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.

Хүчин зүйлсийн шинжилгээ
2014 оны 12 сарын 31-ны байдлаар хэрэглэгчийн тоо 15,131 байсан ба 2015 онд 610 

цэгээр бууруулахаар төлөвлөж, 2015 оны эцсийн статистик мэдээгээр хэрэглэгчийн тоо 
14,906 болж, өмнөх онтой харьцуулахад 225-аар буурсан байна. Хэрэглэгчийн тоо буурч 
байгаад дараах хүчин зүйлс голчлон нөлөөлж байна.

Гадаад хүчин зүйл
Бусад компанийн интернэт технологид суурилсан гурвалсан үйлчилгээ УБ болон орон 
нутагт эрчимтэй нэвтэрч, тэдгээрийн технологийн давуу байдал, хүчтэй маркетинг нь 
хэрэглэгчийн цуцлалт нэмэгдэхэд хүргэж байна.

Дотоод хүчин зүйл 
Кабелийн телевизийн технологи хоцрогдолд орж чанартай үйлчилгээ хүргэж чадахгүй 
байгаа нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нөлөөлж, гэрээ цуцлалтын тоо ихэсч байна.

ЛАВЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт: Лавлах үйлчилгээний дуудлагын тоог өдөрт 7,000-д хүргэх
Биелэлт: 43%  
Хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлууд
- 1900-1109 лавлах төвийн зарын вэб сайт, ухаалаг төхөөрөмжүүдэд зориулагдсан мобайл 

аппликэшн хийгдсэн. 
- Хэрэглэгчийн лавласан мэдээллийг давхар мессежээр хүргэх үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.
- Ном, сонин сэтгүүл, CD, тоглолтын билет хүргэлтийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.
- МТС-300 идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсэн. 

Хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гадаад хүчин зүйл

- ХХЗХ-ны 2014 оны 11-р сарын 38-н тоот тушаалаар баталсан журмын дагуу хэрэглэгчдэд 
үйлчилгээний тарифыг урьдчилан мэдэгдэж байгаа нь амжилтгүй дуудлагын тоог эрс 
нэмэгдүүлсэн.

Дотоод хүчин зүйл
- 2014 онд “1109 лавлах төвийг шинэчлэх” төсөлд 1 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт хийн хэрэгжүүлэх байсан тул орлогын төлөвлөгөөг өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс 
200 саяар нэмэгдүүлэн төлөвлөсөн. Уг төслийг хугацаа алдаж хэрэгжүүлж эхэлсэн нь 
орлогын төлөвлөгөө тасрах гол шалтгаан болсон.

- Төсөл хугацаандаа хэрэгжээгүйгээс шалтгаалан сүүлийн хагас жилд маркетинг, 
идэвхжүүлэлтийн төлөвлөсөн ажлууд хийгдээгүй.
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УЛС ХООРОНДЫН ЯРИАНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт: Улс хоорондын ярианы үйлчилгээг зах зээлд дахин байршуулж, ярианы тариф 
бусдаас хямд, харьцуулашгүй сувгийн чанар зэрэг давуу талуудаа хэрэглэгчдэд таниулах 
замаар улс хоорондын ярианы ачааллаа нэмэгдүүлж ажиллах. 
Биелэлт: 84.3% 

Хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлууд
-    Интернэтийн бөөний урсгалын 1 Mbps үнийг бууруулж, урсгалын хэмжээг өмнөх оныхоос 

150 Мbps-аар нэмэгдүүлж, төлбөрийн нөхцлийг өөрчлөн гэрээ байгуулсан.
-    RosTelecom компанийн дамжуулах байгууламжийн зардлыг 51 хувиар бууруулсан. 
-				SingTelecom,	KazTelecom,	DeutscheTelecom,	ARIATelecom,	Cogent	Telecom	компаниудтай	

VoIP гарц нээхээр хамтран ажиллаж, SingTelecom компанитай IP холболт хийж, хамтран 
ажиллаж байна. 

-   KDDI-ийн TDM сувгийг хааж, IP руу шилжүүлсэнээр жилд 29.7 сая төгрөгийн зардал 
бууруулсан. 

-    Орох ачааллын 85-90 хувийг эзлэж байгаа KT корпорацитай ачаалал нэмэгдүүлэх гэрээг 
шинэчлэн байгуулсан.  

-    KT, AT&T, RosTelecom-тай гэрээг шинэчлэн, өмнөх жилүүдийн сувгийн төлбөр тооцоог 
хийж дуусгасан. 

Хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гадаад хүчин зүйлс
- Сүүлийн жилүүдэд интернэтэд суурилсан телефон ярианы үйлчилгээ өргөжиж гарах, 

орох ярианы таталцалд хүчтэй нөлөөлж байгаагаас улс хоорондын ярианы үндсэн 
гарцаар дамжих ярианы ачаалал буурч, интернэт протоколд суурилсан улс хоорондын 
яриа руу ачаалал шилжиж байна. 

- Улс хоорондын телефон яриаг орлох илүү хямд өртөгтэй техник, технологийн боломжууд 
бий болсон. 

Дотоод хүчин зүйлс
- Улс хоорондын телефон ярианы таталцааны 90-95 хувь нь үүрэн холбооны сүлжээн 

дээр үүсэж байгаа. 
- Улс хоорондын үйлчилгээнд зориулсан идэвхжүүлэлт хийгдээгүй.
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2016 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

I. 2016 ОНЫ ҮНДСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛТ СУУРИН УТАСНЫ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт: 

Хэрэглэгчийг халамжлан, гэрээ цуцлалтыг бууруулж,   зах зээлд эзлэх байр суурийг хадгалан 
үлдэх
- Үнэ тарифын өрсөлдөхүйц уян хатан бодлого баримтлах, үүрэн сүлжээнд гарах ярианы 

тарифыг бууруулах
- Үнэнч болон найдвартай хэрэглэгчдэд зориулсан гишүүнчлэлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
- Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 
- 70хх **** дугаарын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, нийгэмд хоногшуулах

Нэмэлт үйлчилгээний хэрэглээг өсгөж, нэг хэрэглэгчээс орох дундаж орлогыг өсгөх
- Дараа үеийн суурин утасны станцийн боломжуудад тулгуурлан нэмэлт үйлчилгээг 

хэрэглэгчдэд таатай нөхцлөөр санал болгох
- Нэмэлт үйлчилгээний хэрэглээг дэмжих урамшуулал хэрэгжүүлэх
- SIP протоколд суурилсан үйлчилгээний төрлийг нэмэх
- Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд нэгжийн зээл, нэгж шилжүүлэх үйлчилгээ нэвтрүүлэх
- Багц ярианы үйлчилгээ нэвтрүүлэх

Байгууллагын хэрэглэгчийн зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх
- Байгууллагын хэрэглэгчдэд зориулсан үнэнч, найдвартай хэрэглэгчийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх
- SIP-Trunk үйлчилгээг нэвтрүүлэх
- Нэмэлт үйлчилгээнд тулгуурлан байгууллагын хэрэгцээнд нийцсэн багц бүтээгдэхүүнийг 

санал болгох
- Байгууллагын хэрэглэгч рүү чиглэсэн сурталчилгаа, идэвхижүүлэлтийг сайжруулах

ИНТЕРНЭТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт: Хэрэглэгчийг халамжлан, гэрээ цуцлалтын тоог бууруулж, хуучин хэрэглэгчдийг 
тогтоон барих
- Үнэнч,	найдвартай	хэрэглэгчдийг	халамжлах	/Loyalty,	VIP	карт	гаргах/
- Үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, онлайн борлуулалт, төлбөр тооцооны 

системийг нэвтрүүлэх
- Идэвхгүй хэрэглэгчдийг идэвхжүүлэх, өрсөлдөхүйц үнэ тарифын уян хатан бодлого 

баримтлах

Техникийн шинэ шийдлээр хэрэглэгчдэд өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ үзүүлж, 
хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх
- Өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ VDSL2 /GPON сүлжээ/
- Багцын үйлчилгээг өрхийн болон байгууллагын хэрэгцээнд тохируулан хямд өртгөөр 

нэвтрүүлэх

Wi-Fi интернэт үйлчилгээний хэрэглэгчдийг нэмэгдүүлэн зах зээлээ тэлэх
- Үйлчилгээний хүрээг тэлэн боломжит зах зээлд Wi-Fi интернэтийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх 
- Wi-Fi сүлжээний нэгдсэн хяналт удирдлагын төв байгуулах

Интернэт үйлчилгээний хавсарга бүтээгдэхүүнүүдийг идэвхжүүлэх
- Байгууллагын хэрэглэгчдэд зориулан Дата центр, VPN зэрэг үйлчилгээнүүдийг 

идэвхжүүлэх
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КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт:

Хуучин хэрэглэгчээ тогтоон барьж зах зээлд эзлэх хувийг хадгалан үлдэх, хэрэглэгчийг 
халамжлан, цуцлалтын тоог бууруулах
- Одоогийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд гарч буй сувгийн тоог нэмэх, 

гаралтыг сайжруулах, 
- Хэрэглэгчийн гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх
- Үнийн уян хатан бодлого баримтлах зэргээр хэрэглэгчийг халамжлан, хуучин хэрэглэгчээ 

тогтоон барьж, цуцлалтын тоог 20 хувиар бууруулах 

Одоогийн нөхцөл боломжид тулгуурлан борлуулалтыг ихэсгэх
- Шинээр ашиглалтанд орж буй барилга, орон сууцанд МSAN төхөөрөмжийг байршуулах
- Өрсөлдөгчдийн хүрч амжаагүй захын дүүргүүдэд үйлчилгээгээ хүргэх
- Биечилсэн борлуулалт, идэвхжүүлэлтийг хийх зэргээр шинэ хэрэглэгчийн тоог 

нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.

Боломжит зах зээлд нэвтрэх, өрсөлдөх чадвар бүхийн шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлж, зах 
зээлд эзлэх хувийг өсгөх
- Орлого олох боломжит аймгуудад DVB-T2 тоон системд шилжүүлж хэрэглэгчийг lock/

in хийх
- 3 төрлийн сувгийн багц үйлчилгээг нэвтрүүлэх, үнийн урамшуулал олгох
- Багцын шилдэг сувгуудыг сурталчилан идэвхжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг аймаг тус бүр 

дээр хэрэгжүүлнэ.
- Агаарын олон сувгийн телевизийн үйлчилгээг орон нутагт нэвтрүүлэх

ЛАВЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт:

Үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, төрөлжүүлэх
- Хүргэлтийн үйлчилгээг өргөжүүлэх, нэр төрлийг олшруулах
- ТВ зарын сайт, зарын сонинг бүрэн ажиллагаанд оруулах
- Mobile	application-д	тулгуурласан	лавлагааны	үйлчилгээг	идэвхижүүлэх
- Телемаркетингийн үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэх

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, мэдээллийн санг баяжуулах
- Мэдээллийн санг шинэчлэх
- Мэдээллийн үнэн зөв байдлын хяналтыг сайжруулах
- Мэдээллийн сан бүрдүүлэх системийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн ажлуудыг 

хэрэгжүүлнэ.

ОЛОН УЛСЫН ЯРИАНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилт:
- Суурин утаснаас бусад гарцуудыг ашиглаж улс хоорондын үйлчилгээ авч байгаа 

хэрэглэгч рүү  чиглэсэн ажлыг зохион байгуулах 
- Интернэтийн гадаад бөөний урсгалыг үр ашигтай хувиарлах
- 001, VoIP гарцуудыг тогтмол хэрэглэдэг хэрэглэгч, гадаадын  хөрөнгө оруулагч  болон 

олон улсын байгууллагууд руу хандсан  идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа явуулах
- Олон Улсын карьер орнуудын хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх, TDM гарцуудыг IP руу 

шилжүүлэх, шинээр гарц нээх үйл ажиллагааг дэмжих ажлыг хийхээр төлөвлөж байна. 
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II. 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТОМООХОН ТӨСЛҮҮД

Суурин сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл

Төслийн зорилго: 
- IGW станцыг IP протоколд суурилсан хэрэглэгчийн болон холбох шугамын лиценцээр 

өргөтгөх,	төвлөрсөн	бүтэц	бүхий	PSTN	станцуудыг	тархмал	бүтэцтэй	NGN-н	ONT/ONU-р	
солих,	одоо	ашиглагдаж	буй	Softswitch	системийг	өргөтгөж	байгаа	IGW-аар	орлуулах	

- NGN,	ONT/ONU-уудыг	холбох	GPON	шилэн	кабелийн	сүлжээ	байгуулах
- Ашиглалт, үйлчилгээний зардал хэмнэж, IMS-д суурилсан нэмэлт үйлчилгээнүүдийг 

бий болгох зорилготой. 

Хэрэглэгчийн  болон шилэн кабелийн өргөтгөл шинэчлэл

Төслийн зорилго: 
- Улаанбаатарт 10G цагираг сүлжээг өргөтгөх
- Улаанбаатарт утас, интернэтийн хэрэглэгчийн кабелийг өргөтгөх
- Орон нутагт утас, интернэт, КаТВ-ийн хэрэглэгчийн кабелийг өргөтгөх

Уг төслийг хэрэгжүүлсэнээр Улаанбаатар шилэн кабелийн цагираг сүлжээг өргөтгөх, 
МЦХ ХК-ийн үйлчилгээ хүрээгүй Улаанбаатар, аймгуудын алслагдсан хэсгүүдэд 
хэрэглэгчийн кабелийн сүлжээ байгуулах, кабелийн чанар болон техникийн бэлэн байдлыг 
сайжруулах, шаардлага хангаагүй кабелиас шалтгаалсан  үйлчилгээний чанартай холбоотой  
хэрэглэгчийн гомдол буурна.

III.  2016 ОНЫ КОМПАНИЙН АШИГТ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орлогын төлөвлөлт

МЦХ ХК-ийн харилцаа холбооны зах зээлд эзэлж буй байр суурь, орлого үйлчилгээ 
сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй буурч байгаа хэдий ч 2016 онд бизнесийн өрсөлдөөнт орчинд 
аль болох зах зээлээ хадгалан үлдэх, шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх, техник технологийн 
шинэчлэл хийх замаар үйлчилгээнийхээ чанар, хүртээмжийг сайжруулж УБ хот болон 
аймаг, дүүргийн холбооны газрын орлогыг нэмэгдүүлэх бодлого баримтлан ажиллахаар 
зорилт тавьж байна. 

2016 онд нийт 20,851.9 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаар төлөвлөснөөс үндсэн 
үйл ажиллагаанаас 20,252,2 сая төгрөг, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас 599.8 сая төгрөгийн 
орлоготой ажиллана гэж төлөвлөсөн. Нийт орлогын 97.1% үндсэн үйл ажиллагааны орлого, 
2.9% үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого байна.  

Зардлын төлөвлөлт
2016 оны зардлын төлөвлөгөөг шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, үйлчилгээний 

хүрээ, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулж хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэх замаар өртөг, зардлыг бууруулах, ашиглалтын зардлыг хэмнэлттэй, зохистой 
зарцуулах зарчмыг баримтлан боловсруулсан. 

Компанийн орлого буурч байгаатай холбогдуулан ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор зардлыг боломжтой хэмжээнд хэмнэх зорилт дэвшүүлэн 2016 оны зардлын 
төсвийг 21,220.8 сая төгрөгөөр төлөвлөсөн. 

Ашгийн төлөвлөлт

Компанийн сүүлийн жилүүдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд хийсэн шинжилгээ, 
харилцаа холбооны зах зээлд гарч буй өөрчлөлтүүд зэрэгт үндэслэн 2016 онд нийт 20,851.9 
сая төгрөгийн орлого олж, 21,220.8 сая төгрөгийн зардал гарган 415,6 сая төгрөгийн 
алдагдалтай байхаар төлөвлөгөөг боловсруулсан.  
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№ Үзүүлэлт
 2015 оны 
гүйцэтгэл 

 2016 оны 
төлөвлөгөө 

 2016 /2015 

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого  19,327.4  20,252.2 104.8% 924.8 

2 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал  20,342.4     20,230.4 99.4% (111.9)

3 Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг     (1,015.0)    21.7 -2.1% 1,036.7 

4 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого      1,246.0 599.8 48.1% (646.2)

5 Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал 893.4 990.4 110.9% 97.0 

6 EBITDA 2,456.0 3,228.2 131.4% 772.2 

7 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл  3,470.9  3,206.5 92.4% (264.4)

8 EBIT  (662.4)  (368.9) 55.7% 293.5 

9 Орлогын албан татвар      66.3   46.7 70.5% (19.6)

10 Цэвэр ашиг  (728.8) (415.6) 57.0%

2016 ОНД ТӨЛӨВЛӨСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮД 

2016 онд өөрийн эх үүсвэрээр суурин сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл, хэрэглэгчийн  
болон шилэн кабелийн өргөтгөл шинэчлэл, УБ болон аймгийн төв, томоохон хотуудын 
гэр хорооллолд WiFi өргөтгөл, SIP програм хангамжийг сайжруулах зэрэг зайлшгүй 
шаардлагатай нийт 6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байна.

№ Хөрөнгө оруулалтын төслийн нэр
Төсөв 

/мян.төг/

1 Биллинг систем, борлуулалт үйлчилгээний систем        150,000 

2 УБ, аймгийн төв, томоохон хотуудын гэр хорооллолд WiFi өргөтгөл        270,000 

3 SIP программ хангамжийг сайжруулах        300,000 

4

Суурин сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл     2,636,320

              4.1. IGW өргөтгөл        400,000

              4.2. MSAN, OLT, ONT шилжүүлэх     1,258,400

              4.3. GPON шилэн кабелийн сүлжээ        977,920 

5 Хэрэглэгчийн болон шилэн кабелийн өргөтгөл, шинэчлэл        861,074 

6 Зай тэжээл, хөргөлт, агааржуулалтын тоног төхөөрөмж        416,860

7
Үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн суурилуулалт шаардлагагүй 
хөрөнгө оруулалт 

       780,000

8
Автомашин худалдан авах         300,000 

              8.1. Бага оврын ачааны жип        300,000 

9

Байр, барилгын засвар        290,100 

              9.1. Урсгал засвар /УБ/        105,500 

              9.2. Барилга байрны засвар /Аймаг/        184,600

НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН     6,004,354 
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КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТҮҮНД ХИЙГДСЭН
ХАРААТ БУС АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
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СТА-1А
АУДИТ ХИЙГДСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 

2015 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант жил 
/Төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

ХӨРӨНГӨ                      -    
Эргэлтийн хөрөнгө      -    
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 9,461,191,712.03 10,766,544,411.94 
Дансны авлага  3,953,319,719.22 3,586,383,287.66 
Татвар, НДШ-ийн авлага  351,598,576.16 155,935,759.91 
Бусад авлага 2,834,555,297.51   1,805,326,898.59 
Бусад санхүүгийн хөрөнгө 0  
Бараа материал  3,852,028,954.75     2,914,311,099.36 
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 300,074,505.17     875,515,635.00 
Бусад эргэлтийн хөрөнгө 0  
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус 
хөрөнгө /борлуулах бүлэг хөрөнгө/

                                 
-    

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН  20,752,768,764.84  20,104,017,092.46 
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ 0  
Үндсэн хөрөнгө 18941221650  17,769,450,562.69 
Биологийн хөрөнгө  12,592,000.00   12,855,000.00 
Биет бус хөрөнгө      869,328,816.96    601,107,576.96 
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт                       -    
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө    7,330,781.17      96,499,460.55 
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 19,830,473,248.27  18,479,912,600.20 
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 40,583,242,013.11 38,583,929,692.66 
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ                      -    
Өр төлбөр                      -    
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР   
Дансны өглөг 1,531,737,457.77 832,780,005.69 
Цалингийн өглөг     178,372.00    178,372.54 
Татварын өглөг    4,573,937.52     710,360.98 
НДШ-ийн өглөг      826,024.00      298,967.00 
Ноогдол ашгийн өглөг     148,439,921.19     148,193,277.19 
Урьдчилж орсон орлого      1,022,436,741.05   829,084,458.65 
Бусад богино хугацаат өр төлбөр     1,170,022,584.80 1,542,410,461.71 
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 3,878,215,038.33 3,353,655,903.76 
 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн  4,370,849,753.20 4,370,849,753.20 
БУСАД УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН  4,370,849,753.20  4,370,849,753.20 
ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН  8,249,064,791.53 7,724,505,656.96 
ЭЗДИЙН ӨМЧ                   -    
Өмч а. Төрийн   1,414,360,453.00 1,414,360,453.00 
б. Хувийн  1,172,667,136.00  1,172,667,136.00 
Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал  29,747,149,632.58 28,184,849,256.30 
Шилжүүлэгдэх ОАТ-ын зардал   -   87,547,190.40 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН   32,334,177,221.58 30,859,424,035.70 
ӨР ТӨЛБӨР БА ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН   40,583,242,013.11 38,583,929,692.66 
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СТ-2А
АУДИТ ХИЙГДСЭН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН 

2015 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант жил 
/Төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГААРХ ЗАЛРУУЛГА 

ЭЦСИЙН 
ҮЛДЭГДЭЛ

АУДИТЛАГДСАН 
ТАЙЛАНГААРХ

ЭХНИЙ 
ҮЛДЭГДЭЛ

ЭЦСИЙН 
ҮЛДЭГДЭЛ

ЭХНИЙ 
ҮЛДЭГДЭЛ

ЭЦСИЙН 
ҮЛДЭГДЭЛ

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО /ЦЭВЭР/ 0  19,327,378,440.54     19,327,378,440.54 

Борлуулалтын өртөг 0 (17,486,395,477.98)   (17,486,395,477.98)

НЙИТ АШИГ АЛДАГДАЛ 0 1,840,982,962.56    1,840,982,962.56 

Түрээсийн орлого 0  214,720,188.96           214,720,188.96 

Хүүний орлого 0  663,412,590.97   663,412,590.97 

Ногдол ашгийн орлого      

Эрхийн шимтгэлийн орлого      

Бусад орлого 0        219,741,468.89 -1409090.91   218,332,377.98 

Борлуулалт, маркетингийн зардал 0 (369,316,685.63)        (369,316,685.63)

Ерөнхий ба удирдлагын зардал 0 (2,470,716,496.31)   (2,470,716,496.31)

Санхүүгийн зардал      

Бусад зардал 0 (771,226,719.75)    (771,226,719.75)

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз/
гарз

0  13,978,866.21   13,978,866.21 

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз/гарз 0 (3,988,375.97) 1409090.91  (2,579,285.06)

Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз /
гарз

     

Хөрөнгө оруулалт борлуулсанаас үүссэн 
олз/гарз

     

Бусад ашиг /гарз      

ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ 
АЛДАГДАЛ

0  (662,412,200.07)    (662,412,200.07)

Орлогын татварын зардал 0  (66,341,259.11)   (66,341,259.11)

Татварын дараах ашиг алдагдал 0 (728,753,459.18)   (728,753,459.18)

Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын 
дараах ашиг /аладагдал/      

ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ЦЭВЭР АШИГ /
АЛДАГДАЛ/ 0 (728,753,459.18)   (728,753,459.18)

БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГО      

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн 
зөрүү

     

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү      

Бусад олз/гарз      

ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН 0 (728,753,459.18)   (728,753,459.18)

НЭГЖ ХУВЬЦААНД НОГДОХ СУУРЬ АШИГ 
/АЛДАГДАЛ/

0     

СТА-3А
АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН 

2015 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант жил 
/Төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨМЧ
Шилжүүлэгдэх 
орлогын албан 

татварын зардал

ХУРИМТЛАГДСАН 
АШИГ НИЙТ ДҮН

2014 оны 12 сарын 31-ны 2,587,027,589.00   29,747,149,632.58   32,334,177,221.58 

НББ-ийн бодлогын өөрчлөлтийн 
нөлөө, алдааны залруулга

  (676,676,214.10)       (676,676,214.10)

Зарласан ногдол ашиг    (156,870,703.00)       (156,870,703.00)

Хуримтлагдсан ашгийн бууралт                   -   

Цэвэр ашиг /алдагдал/    (728,753,459.18)       (728,753,459.18)

Шилжүүлэгдэх орлогын албан 
татварын зардал

      87,547,190.40            87,547,190.40 

2015 оны 12 сарын 31   2,587,027,589.00   87,547,190.40   28,184,849,256.30   30,859,424,035.70 
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СТА-4А
АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

2015 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусвар болсон тайлант жил 
/Төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ ЭХНИЙ 
ҮЛДЭГДЭЛ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ   

МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (+) 0               23,098,035,144.20 

Бараа борлуулсан,үйлчилгээ үзүүлсний орлого 0               20,771,970,770.84 
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого   
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө 0   6,846,928.00 
Буцаан авсан албан татвар   
Татаас санхүүжилтийн орлого   
Бусад мөнгөн орлого 0                 2,319,217,445.36 
МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН              (21,241,274,844.63)
Ажиллагчдад төлсөн 0  (5,989,184,084.53)
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн 0               (1,443,145,125.70)
Бараа материал худалдан авахад төлсөн 0                  (467,790,874.71)
Ашиглалтын зардалд төлсөн 0  (8,897,408,950.82)
Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд 
төлсөн

0                  (347,098,477.19)

Хүүний төлбөрт төлсөн   
Татварын байгууллагад төлсөн 0               (1,739,160,338.84)
Даатгалын төлбөрт төлсөн 0                    (36,111,659.53)
Бусад мөнгөн зарлага 0               (2,321,375,333.31)
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР  МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН 0   1,856,760,299.57 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН   

МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (+) 0    605,041,866.25 
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого 0          550,000.00 
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого   
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого   
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого   
Бусдад олгосон зээл,мөнгөн урьдчилгааны буцаан 
төлөлт

  

Хүлээн авсан хүүний орлого 0   604,491,866.25 
Хүлээн авсан ногдол ашиг   
МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (-) 0   (1,007,582,819.19)
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн 0  (1,007,582,819.19)
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн   
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн   
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн   
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа   
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ЦЭВЭР  МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН 0   (402,540,952.94)

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН   
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МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (+) 0                   -   
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан   
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас 
хүлээн авсан 

  

Төрөл бүрийн хандив   
Валютын зөрүйний орлого   
МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (-)   (148,866,646.72)
Зээл,  өрийн  үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө   
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн   
Хувьцаа болон худалдаж авахад төлсөн   
Төлсөн ногдол ашиг 0 (153,139,505.22)
Валютын зөрүүний алдагдал 0  4,272,858.50 
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР  
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН 0 (148,866,646.72)

БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 0   1,305,352,699.91 
МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН 
ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ 0  9,461,191,712.03 

МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН 
ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ        0    10,766,544,411.94 
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ГИШҮҮД 

ДОРЖИЙН ЭРЭВГИЙЛХАМ
Сангийн яамны Төрийн өмчийн удирдлага, бүртгэл, тооллого, хяналтын газрын 

мэргэжилтэн, МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн. 
Боловсролын байдал:

1987 он ОХУ-ын Москва хотын Эдийн засаг, статистикийн дээд сургууль, инженер, 
эдийн засагч
1994 он ОХУ-ын Засгийн газрын дэргэдэх улс ардын аж ахуйн академийн Олон улсын 
бизнесийн дээд сургууль, олон улсын бизнесийн удирдлагын магистр

Ажлын туршлага:
1987-1991 он Эрэл геофизикийн цогцолбор экспедицид инженер эдийн засагч
1991-1994 он Сүхбаатар дүүргийн өмч хувьчлалын комисст нарийн бичгийн дарга
1994-1996 он Нийслэлийн өмч хувьчлалын комисст мэргэжилтэн
1996-2015 он Төрийн өмчийн хороонд мэргэжилтэн, газрын дарга

ЖИГЖИДИЙН ГАНБАТ
Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн 

гишүүн. 
Боловсролын байдал:

1995 он Монгол улсын их сургуулийн Эдийн засгийн сургууль, санхүүч, эдийн засагч
2003 он АНУ-ын Колорадогийн их сургууль, эдийн засгийн магистр

Ажлын туршлага:
1995-1999 он Сангийн яаманд мэргэжилтэн 
1999-2006 он Сангийн яаманд ахлах мэргэжилтэн
2006-2012 он Сангийн яаманд хэлтсийн дарга

БАНЗАЙН ТӨМӨРХҮҮ
Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын Цахим засаглалын албаны 

дарга, МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч.
Боловсролын байдал:

2000 он Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, герман хэлний орчуулагч
2007 он Санхүү эдийн засгийн сургууль, банк санхүүгийн менежер

Ажлын туршлага:
2005-2006 он Моннис ХХК-д худалдааны төлөөлөгч
2006-2012 он Ардчилсан намын Санхүү аж ахуйн албаны менежер
2012-2015 он МТШХХГ, ХХЗХ-нд Харилцаа холбоо дэвшилтэт технологийн албаны 
дарга

КТ КОРПОРАЦИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ГИШҮҮД

РЬЮ ГИЛ ХЁН
КТ корпорацийн Салбар компанийн удирдлагын төвийн дэд ерөнхийлөгч, МЦХ ХК-

ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч.
Боловсролын байдал:

Жоннамын үндэсний их сургууль, бизнесийн удирдлагын бакалавр
Ажлын туршлага:

2012 он Компанийн төлөвлөлтийн группын дэд ерөнхийлөгч
2012-2013 он Соннам бүсийн төв газрын дарга
2014-2015 он Стратеги, төлөвлөлтийн газрын дэд ерөнхийлөгч

ЖҮ ХОНГ СИК
МЦХ ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын орлогч, ТУЗ-ийн гишүүн. 

Боловсролын байдал:
1993 он БНСУ-ын Кореа Маритайм их сургууль, бизнесийн удирдлагын бакалавр
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2014 он БНСУ-ын Сөүлийн үндэсний их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр 
Ажлын туршлага:

1997-2001 он КТ салбарын Төлөвлөлтийн газрын менежер 
2001-2003 он И-Биз группын Сүлжээний газрын ахлах менежер 
2003-2009 он КТ корпорацийн Америк дахь салбарын Ерөнхий удирдлагын газрын 
гүйцэтгэх захирал
2009-2012 он Контентс & Медиа группын Төлөвлөлтийн газрын дарга 
2012-2014 он Үнэлэмжийн инновацийн багийн дарга

И ҮН ЮН
КТ корпорацийн Гадаад салбар компанийн удирдлагын төвийн дарга, МЦХ ХК-ийн 
ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч.

Боловсролын байдал:
1997 он Пусаны үндэсний их сургууль, электроникийн инженерийн бакалавр 
2006 Нью-Йорк хотын их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр

Ажлын туршлага:
1996-2002 он Кореа Телеком Фрител компанийн Сүлжээний хэлтсийн менежер 
2003-2009 он Гадаад бизнесийн газрын орлогч захирал 
2009-2012 он Узбекистан дахь Super iMAX-ийн гүйцэтгэх захирал 
2013-2014 он Стратеги, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга 

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

ГАЛСАНЖАМЦЫН АЮУЛГҮЙ 
Азийн бамбар ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал, Монголын ноосон бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгчдийн холбооны дэд тэргүүнээр ажилладаг. Эрүүл нийгэм иргэний хөдөлгөөний 
удирдах зөвлөлийн гишүүн. МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн.
Боловсролын байдал:

2001 он хөдөө аж ахуйн их сургууль, эдийн засагч
2012 он Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч

Ажлын туршлага:
МНБҮХ-ны дэд тэргүүн
Хуулийн зөвлөх 

АРИУНБОЛДЫН ГЭРЭЛТ-ОД 
Нью Аригус ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал, МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн.

Боловсролын байдал:
1992 он Новосибирск хотын Техникийн их сургууль, системийн инженер 

Ажлын туршлага:
Гадаад худалдааны яамны програмист 
Аргамаг Систем ХХК-ийн програмист 
“Мон Софт” ХХК-ийн захирал 
“Kikakuya” LLC-ын програмист, /Япон, Токио/ 
“Spysoft”	LLC-ын	ахлах	програмист	
“DSC” LLC-ын ахлах програмист 

КАН ЁН МИН 
Дунмён	Их	Сургуулийн	Тоглоом	инженерчлэлийн	тэнхмийн	гэрээт	профессор,	МЦХ	

ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн.
Боловсролын байдал:

БНСУ-ын Пусаны их сургуулийн компьютерийн ухааны салбарыг бакалавр, магистр 
зэрэгтэй төгсөж улмаар уг сургуульдаа компьютерийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. 
Ажлын туршлага:

2002 он Швецарын Женевийн их сургуульд судлаач 
2003 он БНСУ-ын Пусаны их сургуулийн Компьютер, мэдээлэл, цахилгаан холбооны 
төвд судлаач
2003-2005 он БНСУ-ын Электроник болон цахилгаан холбооны судалгааны хүрээлэнд 
судлаач
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ 
ЗӨВЛӨЛИЙН 131 ДҮГЭЭР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр  №4               Улаанбаатар хот

2015 оны ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 5 дахь заалт, компанийн 
дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6 дахь заалтыг үндэслэн Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. 2015 онд ашиггүй ажилласан тул 2015 оны ногдол ашгийг хуваарилахгүй байхаар 
тогтсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                 РЬЮ ГИЛ ХЁН
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр №01 Улаанбаатар хот

  
Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, 

түүнд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Монголын 
цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны ээлжит хурлын Тооллогын 
комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 

1.    Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн 
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА                          Ж.БУЯНДАЛАЙ

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

2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр №02 Улаанбаатар хот

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

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх, 96 дугаар 
зүйлийн 96.5 дах заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 
оны ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 

1.  Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2015 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор  
дурдсанаар баталсугай:
•				Нийт хөрөнгийг 38,583,929,692 (гучин найман тэрбум таван зуун наян гурван сая 

есөн	зуун	хорин	есөн	мянга	зургаан	зуун	ерэн	хоёр)	төгрөгөөр,	үүнээс	эргэлтийн	бус	
хөрөнгийг 18,479,912,600 (арван найман тэрбум дөрвөн зуун далан есөн сая есөн 
зуун	арван	хоёр	мянга	зургаан	зуу)	төгрөгөөр,	эргэлтийн	хөрөнгийг	20,104,017,092	
(хорин	тэрбум	нэг	зуун	дөрвөн	сая	арван	долоон	мянга	ерэн	хоёр)	төгрөгөөр

•				Өр төлбөрийн нийт дүнг 7,724,505,656 (долоон тэрбум долоон зуун хорин дөрвөн 
сая таван зуун таван мянга зургаан зуун тавин зургаа) төгрөгөөр

•	 	 	Эзэмшигчийн өмчийг 30,859,424,035 (гучин тэрбум найман зуун тавин есөн сая 
дөрвөн зуун хорин дөрвөн мянга гучин тав) төгрөгөөр тус тус баталсугай.

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

ХУРЛЫН ДАРГА                          Ж.БУЯНДАЛАЙ
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр №03 Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх
Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Монголын 
цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны ээлжит хурлын Тооллогын 
комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 
1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны тайлан дүгнэлтийг 

баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА                          Ж.БУЯНДАЛАЙ

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

2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр №04 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж,
сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дэх заалт, 81 дүгээр 
зүйлийн 81.5.3 дахь заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 
7.8.6 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 
дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 
1. Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны ....  тоот тогтоолыг үндэслэн .... .... 2016 оны 4 дүгээр 

сарын 29-ны өдрөөр тасалбар болгон Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.  

2. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд олонхийн 
санал авсан: 
 - Ердийн гишүүдэд : 

-
-
-

- Хараат бус гишүүдэд : 
-
-

нарыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдрөөс Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр тус 
тус сонгосугай.
3. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль, дүрэм 

журмын дагуу ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА                          Ж.БУЯНДАЛАЙ
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МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН 
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр №05 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны
зардлын төсөв батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх, Монголын 
цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны ээлжит хурлын Тооллогын 
комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 

1.   Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны зардлын 
төсвийг	хавсралт	ёсоор	баталсугай.

2.   Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, зардал хэтрүүлэхгүй, гишүүдийн цалин 
хөлсийг тэдний ажлын үр дүнг харгалзан олгож байхыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
дарга	(Рью	Гил	Хён)-д	үүрэг	болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА                          Ж.БУЯНДАЛАЙ

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын №05 тоот тогтоолын Хавсралт-1

 Зардлын төрөл Тоо
Нэгж 

зардал
Давтамж Нийт дүн

1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал

1 ТУЗ-ийн гишүүд 9 350,000 12  37,800,000 
2 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 1 280,000 12 3,360,000 

3
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын холбоо, 
тээврийн зардал

1 150,000 12 1,800,000 

 Цалин, холбоо, тээврийн зардлын дүн  42,960,000 

2. Урамшуулал

1
ТУЗ-ийн хурлын 80 хувьд оролцсон ТУЗ-
ийн дарга, гишүүд

9 300,000 1 2,700,000 

2
ТУЗ-ийн хурлын 80 хувьд оролцсон ТУЗ-
ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүд

3 200,000 1 600,000 

 Урамшууллын дүн    3,300,000 

3.	Бичиг	хэрэг	ба	ёслол

1 Бичиг хэргийн материал  70,500 12 846,000 
2 Байрны түрээс  235,000 12 2,820,000
3 Хэвлэл  500,000 1 500,000 
4 Ёслол ба бусад  117,500 12 1,410,000 
 Бичиг	хэрэг	ба	ёслолын	зардлын	дүн    5,576,000 

4. ТУЗ-ийн хурлыг БНСУ-д эсвэл Монгол Улсад зохион байгуулах

1 Тээврийн зардал 7  1,012,700 1 7,088,900 
2 Байрны хөлс (5 өдөр) 7 300,000 5 10,500,000
3 Визийн хураамж 7 50,000 1 350,000 
4 Томилолт (5 өдөр) 7 100,000 5 3,500,000 

 
ТУЗ-ийн хурлыг БНСУ-д эсвэл Монгол 
Улсад зохион байгуулах зардлын дүн

   21,438,900

Нийт дүн 73,274,900
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                                 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 132 дугаар хурлын №1 тогтоолын Хавсралт-2

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

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

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар 

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

Бүртгэсэн /Брокер диллерийн компани/ .......................................

Брокерийн овог ..................................... нэр ...................................

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 4 
дүгээр сарын 29-ны өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн хурлын 
танхимд болно. 

№ Хэлэлцэх асуудлууд Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түдгэлзсэн

1
Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, 
түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт

2
Компанийн 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд 
хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт

3
Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны 
тайлан

4
ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг 
сонгох

5 ТУЗ-ийн 2016 оны зардлын төсөв

Брокер ............................................... гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч .............................. гарын үсэг

2016 оны ....... сарын ....... өдөр
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                       Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 132 дугаар хурлын №1 тогтоолын Хавсралт-2

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

/ТУЗ-ын гишүүдийг томилох/

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

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар 

Регистерийн дугаар 

Санал өгөх хувьцааны тоо .................. Кумулятив саналын тоо ........................

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / ......................................

Брокерийн овог ..................................... нэр ...................................

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 
4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн хурлын 
танхимд болно. 

№ ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо

        Ердийн гишүүд

1   

2   

3   

4   

5   

6

        Хараат бус гишүүд 

1

2   

3   

Брокер ............................................... гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч .............................. гарын үсэг

2016 оны ...... сарын ...... өдөр
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ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь 
санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог 
сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн 
хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь 
хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 
ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 
гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр 
сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр 
сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ
1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч 

брокерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар 
саналаа өгнө.

2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд 
тооцогдоно.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг утсаар лавлаж болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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