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ХУРЛЫН МАТЕРИАЛЫН АГУУЛГА

1. Хувьцаа эзэшигчдийн хурлын дэг

2. Хувьцаа эзэмшигчдийг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 
тогтоол 

3. Хурлаар хэлэлцэх асуудал 

4. 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд 
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт 

5. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл 

7. Саналын хуудасны загвар



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДЭГ

1. Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдэгдэх                14:00-14:03

/Тооллогын комиссын дарга Б.Баянжаргал/

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах          14:03-14:05

/Хурлын дарга Б.Анхболд/

3. Тооллогын комиссыг томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах            14:06

/Хурлын зохион байгуулах комиссын гишүүн Ц.Мөнхлхагва/

4. Хэлэлцэх асуудлын дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:

• Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон                                      14:06-14:16   
санхүүгийн тайланг танилцуулах                                                                

Гүйцэтгэх захирал Б.Анхболд/

• ТУЗ-өөс компанийн 2020 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн 14:16-14:30                                                                                    

тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах 

• 2020 оны санхүүгийн үр дүнгээс ноогдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн 
тогтоолыг танилцуулах

• ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг товч танилцуулах

/ТУЗ-ийн дарга А.Энхмэнд/



Үргэлжлэл

5. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт           14:30-14:35

6. Санал хураалт 14:35-14:38

7. Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах 14:35-14:38

8. Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд санал хураалтын дүнг      14:38-14:40

тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах

/Хурлын дарга Б.Анхболд/

9. Хурлыг хаах 14:38-14:40

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 40 минут

Жич: Шаардлагатай бол хурлын хугацааг сунгах болно.



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай 
Тооллогын комисс томилох тухай ТУЗ-ийн тогтооол 



КОМПАНИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН 
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛАХ

Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид ээ, та бүхний амар амгаланг
айлтгаж, энэ эрсдэлт цаг үед эрхэм дээд эрүүл мэнд, энх
тунхыг хүсэн ерөөе.

 Үйл ажиллагааны талаар:

Компанийн борлуулалтын орлого болон бүтээгдэхүүний нэр
төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, туршилт
судалгаа хийх, өдөр тутмын ашиглалтын зардлыг хэмнэхэд
анхааран ажилласан. Сүүлийн жилүүдэд эцсийн
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл зогссон байсанг хэвийн
ажиллагаанд оруулж 2020 онд гутал, хувцас, цүнх, жижиг
эдлэлийн зориулалттай арьсыг бүх төрлөөр үйлдвэрлэж,
дотоодын зах зээлд борлуулж эхэлсэн.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.АНХБОЛД



Компани нь туршилт судалгаа
хийсний үндсэн дээр хувцасны
зориулалттай үхрийн арьс, улны
шир /цагаан ултай гутал/, бүсний
шир зэрэг бүтээгдэхүүнийг
шинээр үйлдвэрт нэвтрүүлэн
үйлдвэрлэж байна. Одоогийн
байдлаар манай компани нь бүх
төрлийн бэлэн бүтээгдэхүүний
зориулалттай арьсыг боловсруулах
техникийн хүчин чадалтай болсон.

Дотоодын зах зээлд энгийн болон ус нэвтрэхгүй хөдөлмөр
хамгааллын гутлын зориулалттай болон гоёлын гутлын арьсыг
түлхүү бэлтгэн нийлүүлж байна.



Манай үйлдвэрийн хувьд өнөөдрийн 
байдлаар Турк, БНХАУ зэрэг улс руу хонь 
болон ямааны арьсыг wet-blue түвшинд 
боловсруулан экспортолж байна. 

Цаашид илүү нэмүү өртөг шингээж Испани, 
Турк, Энэтхэг, БНХАУ зэрэг орнууд руу 
үхрийн арьсыг крастын түвшинд экспорт 
хийхийг зорин ажиллаж байна.

 Санхүүгийн талаар: 

2020 онд “Мон-Ит Булигаар” ХК нь 2,965,138,608.05 төгрөгийн

борлуулалтын орлого олж, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

3,429,779,173.55 төгрөг, үндсэн үйл ажиллагаанд 1,016,493,165.90

төгрөгийн зардал гаргаж 1,481,133,731.40 төгрөгийн алдагдалтай

ажилласан байна. Компани нь татвараа үнэн зөв тодорхойлж, төлөх

тайлагнах үүргээ нэр төртэй биелүүлж нийгмийн хариуцлагаа үлгэр

жишээ сахин, эх орныхоо бүтээн байгуулалт хөгжилд бодитой хувь

нэмэр оруулж ирлээ. “Мон-Ит Булигаар” ХК нь 2020 онд улсын

татварт 26,268,944.00 төгрөгийн татвар төлжээ.



o Мон-Ит Булигаар ХК нь хоёр дахь жилдээ

Leather Partners-2020 арга хэмжээг зохион

байгууллаа. Уг арга хэмжээнд арьс ширээр

бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 80 гаруй аж

ахуй нэгж болон хувь хүмүүс оролцсон.

o Тус арга хэмжээ компанийн үйлдвэрийн

байранд зохион байгуулагдсан бөгөөд арга

хэмжээнд оролцогч нарт үйлдвэрийн үйл

ажиллагаа болон шинээр үйлдвэрлэж байгаа

боловсруулсан арьсаа танилцуулснаараа илүү

онцлогтой болсон.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ



ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

• “Шинэ эдийн засаг - Увс хамтын ажиллагааны
санаачилга” бизнес форум-д оролцов.

Компани нь 2020 оны 09 дүгээр сарын 18, 19-ний
өдрүүдэд Увс аймгийн Улаангом суманд зохион
байгуулагдсан уг бизнес форумд амжилттай
оролцож, өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ сурталчлан
танилцуулах, худалдан борлуулах өдөрлөг хийв.

• "Ноос ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүн-2020"
үзэсгэлэнд оролцов.

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг
энэхүү үзэсгэлэн 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны
өдөр Мишээл экспод болсон бөгөөд уг үзэсгэлэнг
үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ноос,
ноолуур, арьс ширний салбарын экспортын
бүтээгдэхүүний чанар, стандартыг сайжруулах,
экспортыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдийг нэг дороос
худалдан авалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх
зорилгоор ХХААХҮЯам, Монголын Ноос
Ноолуурын Холбоо, Монголын Арьс Ширний
Үйлдвэрлэлийн Холбоо, Мишээл Экспо хамтран
зохион байгуулсан юм.



2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН 
ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

“Мон-Ит Булигаар” хувьцаат компанийн удирдлагын баг
болон нийт хамт олны 2020 оны төлөвлөгөөний дагуу
гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны үр дүн, мөн санхүүгийн
тайланд өгөх дүгнэлтийг тус компанийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс танилцуулж буйдаа
таатай байна.Тайлант хугацаанд “Мон-Ит Булигаар” ХК-
ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр А.Энхмэнд,
Б.Анхболд, Б.Баянжаргал, Д.Гансүх, М.Бат-Очир, ТУЗ-
ийн хараат бус гишүүдээр Н.Мягмардорж, Ц.Баярсайхан,
н.Аюуш, Н.Батхуяг нар, компанийн Гүйцэтгэх захирлаар
Б.Анхболд, Ерөнхий нягтлан бодогчоор М.Төрхүү нар
ажиллалаа. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл
компанийн хэтийн төлөв, зорилтыг тодорхойлон хууль
дүрэм журамд заасан эрх үүргийн хүрээнд компанийн үйл
ажиллагааг удирдан чиглүүлж, түүний дэргэдэх хороод нь
хорооны эрх мэдлийн хүрээнд ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх
удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж Гүйцэтгэх
удирдлага нь өдөр тутмын удирдлагаар ханган ажиллаж
ирлээ.

Үйл ажиллагааны талаар: Компанийн борлуулалтын
орлого, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээг
нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, туршилт судалгаа
хийх, өдөр тутмын ашиглалтын зардал, барилгын урсгал
засварын зардлуудыг багасган, хэмнэн ажиллахад
анхааран ажиллаж байгааг Гүйцэтгэх удирдлага ТУЗ-ийн
ээлжит хурлуудад байнга танилцуулж байсан.

Компани нь сүүлийн жилүүдэд эцсийн

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь зогссон байсанг

сэргээж, 2020 онд гутал, хувцас, цүнх, жижиг

эдлэлийн зориулалттай арьсыг бүх төрлөөр

үйлдвэрлэж, дотоодын зах зээлд борлуулж эхэлсэн

нь компанийн хувьд томоохон амжилт юм. Үүнээс

гадна туршилт судалгаа хийсний үндсэн дээр

хувцасны зориулалттай үхрийн арьс, улны шир

/цагаан ултай гутал/, бүсний шир зэрэг

бүтээгдэхүүнийг шинээр үйлдвэрлэж байгаа нь том

амжилттай байна. Одоогийн байдлаар манай

компани нь бүх төрлийн бэлэн бүтээгдэхүүнд

зориулсан арьсыг боловсруулах техникийн

чадамжтай болсон. Дотоодын зах зээлд энгийн

болон ус нэвтрэхгүй хөдөлмөр хамгааллын гутлын

зориулалттай болон гоёлын гутлын арьсыг түлхүү

бэлтгэн нийлүүлж байна. Манай үйлдвэрийн хувьд

өнөөдрийн байдлаар Турк, БНХАУ зэрэг улс руу

хонь болон ямааны арьсыг wet-blue түвшинд

боловсруулан экспортолж байна. Цаашид илүү

нэмүү өртөг шингээж Испани, Турк, Энэтхэг,

БНХАУ зэрэг орнууд руу үхрийн арьсыг крастын

түвшинд экспорт хийхийг зорин ажиллаж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА А.ЭНХМЭНД



Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэлийн зориулалттай
тоног төхөөрөмж, барилгын шинэчлэлт, үйл
ажиллагаагаа сайжруулахад дотоод нөөц
бололцоондоо тулгуурлан томоохон ажлууд хийсэн.
Үүнээс дурьдвал, компанийн тоног төхөөрөмжийн
үндсэн зориулалт нь бодийн арьс боловсруулах
байсанг тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийж, махлах
машин /2 ширхэг/, индүү буюу нойтон сунгах машин
/1 ширхэг/ зэрэг тоног төхөөрөмжийг шинээр
худалдан авсан. Ингэснээр богийн арьсыг гүйцэд
боловсруулах тоног төхөөрөмжийн шаардлага
хангаж, бүх төрлийн богийн арьс боловсруулах хүчин
чадалтай болж, улмаар богийн арьс их хэмжээгээр
үйлдвэрлэл эхэлсэн. Түүнчлэн удаан хугацаанд
ажиллах боломжгүй гэмтэлтэй байсан шүрших
агрегат машин, молисса буюу раман хатаалгын
машин зэрэг тоног төхөөрөмжид их засвар хийж
ажиллагаанд оруулсан.

Үүнээс гадна барилга байгууламжийн засварын
дараах ажлуудыг хийсэн.

5,800 гаруй м2 гадна фасадын их засвар болон 750
ширхэг цонхонд усны хаялаг хийж барилга
байгууламжийн гадна фасадыг иж бүрэн засварласан.

Барилгын нэг хэсэг болох химийн боловсруулах

цехийн дээврийг бүрэн хуулж, шинээр цутгалт

хийж ус чийгийг тусгаарлах PVC мембран дээвэр

хийсэн.

Барилгын 6-р давхрын 2200м2 талбайг орчин

үеийн стандартыг хангасан оффис болон

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бүрэн засварлаж,

ашиглалтад оруулсан.

Барилгын 1-р давхрын гол хаалганы үүдний

хэсгийн 83м2 талбайг иж бүрэн засварласан.

Барилгын баруун жигүүрийн 1-р давхрын

хонгилын 240м2 талбайг засварласан, түүнчлэн

ажилтнуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх

өрөө болон хувцас солих өрөө болон усанд орох,

угаалга хийх өрөөнүүдийг иж бүрэн засаж

тохижуулан ашиглалтад оруулав.

Дээрх засварт зарцуулсан хөрөнгө оруулалт бол

зөвхөн барилга байгууламжийн хувьд үйлдвэрлэл

хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, уур ус,

дулааны зардлаа хэмнэх, мөн түүнчлэн

ажилтнуудыг дулаахан, ая тухтай орчинд ажиллах

боломжтой болгосон.

Барилга болон тоног төхөөрөмжийн засвар, ашиглалт 

үйлчилгээний талаар:



Тус компани өнгөрсөн онд нийтдээ 2,965,138,608.05 төгрөгийн орлого олсон. Тайлант хугацаанд өнгөрсөн
оныхоос 2,355,403,037.51 төгрөгөөр борлуулалт нэмэгдсэн байна. Тайлант хугацаанд 1,016,493,165.90
төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гарсан бөгөөд өмнөх онтой харьцуулахад 405,130,421.60 төгрөгөөр өссөн
бөгөөд үүнээс үйл ажиллагааны зардлын 378,860,884.19 төгрөгийг ашиглалтад, 54,177,051.05 төгрөгийг
урсгал засвар хийхэд, 155,811,521.00 төгрөгийг зээлийн хүүгийн зардалд зарцуулсан байна.

Өнгөрсөн оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хөрөнгийн дүн 17,611,443,340.00 төгрөг, үүнээс эргэлтийн
хөрөнгө 34,8 хувь буюу 6,134,092,093.00 төгрөг, эргэлтийн бус хөрөнгө 65,2 хувь буюу 11,477,351,247.00
төгрөгийг эзэлж байна.

Эргэлтийн хөрөнгийн 27 хувь буюу 1,655,205,909.36 төгрөгийг мөнгө, авлага зэрэг түргэн хөрвөх хөрөнгө,
69,8 хувь буюу 4,282,101,666.00 төгрөгийг бараа материал, 3,2 хувь буюу 196,784,517.00 төгрөгийг урьдчилж
төлөгдсөн зардал эзэлж байна. Эргэлтийн бус хөрөнгийн дийлэнх хувь болох 86,9 хувь буюу 9,980,498,799.00
төгрөгийг үндсэн хөрөнгө болох барилга байгууламж, машин тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил, 13,1 хувь
буюу 1,496,852,448.00 төгрөгийг биет бус хөрөнгө эзэлж байна.

Өр төлбөр ба Эзэмшигчдийн өмчийн хувьд бусдад төлөх өр төлбөрийн хэмжээ 11,119,109,720.00 төгрөг,
эзэмшигчдийн өмчийн дүн 6,492,333,620.00 төгрөг байна. Нийт өр төлбөрийн 67,4 хувь буюу 7,499,519,212.00
төгрөгийг богино хугацаат өр төлбөр, 32,6 хувь буюу 3,619,590,508.00 төгрөгийг урт хугацаат өр төлбөр эзэлж
байна. Эзэмшигчдийн өмч оны эхэнд 7,925,888,297.00 төгрөг байсан бол оны эцэст 6,492,333,620.00 төгрөг
болж нь хуримтлагдсан алдагдал өссөнтэй холбоотой байна.

Иймд “Мон-Ит Булигаар” хувьцаат компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2020 онд төлөвлөсөн зорилтоо
биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглаж, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хэтийн
зорилгодоо хүрэх, компанийн хөгжлийг урагшуулах үр дүнтэй алхмуудыг хийж, Монгол Улсын хуулийн
хүрээнд зах зээлийн өнөөгийн байдалд зохицсон үйл ажиллагааг явуулж ажилласан гэж Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлөөс дүгнэж байна.

“МОН-ИТ БУЛИГААР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар:



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН







АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ















ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД:

6.   Норолхоожавын БАТХУЯГ

7.   Нүрэнзэдийн МЯГМАРДОРЖ

8.   Цэнд-Аюушийн БАЯРСАЙХАН нарыг улируулан сонгох

9.   Хүрэлбаатарын ГАНБОЛД-ыг шинээр сонгох

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД:

1. Батчулууны АНХБОЛД

2. Анхболдын ЭНХМЭНД

3. Батчулууны БАЯНЖАРГАЛ

4. Довжидын ГАНСҮХ

5. Мэндбаярын БАТ-ОЧИР нарыг улируулан сонгох

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД
НЭР ДЭВШИГЧИД



1. Батчулуун АНХБОЛД
Худалдааны эдийн засагч, Мэдээлэл зүйч

Боловсрол

• 1990-1994 онуудад Бакалавр, Худалдааны эдийн
засагч

• 1995-1996 онуудад Магистр, Мэдээлэл зүй , Монгол
Улсын Их Сургууль

Хөдөлмөр эрхлэлт

• 1994-1996 онуудад Монгол Улсын Их Сургуулийн
Эдийн засгийн сургуульд Мэдээлэл зүйн багш

• 1998-2000 онуудад “Санком” ҮЦК ХХК-ийн Диллер

• 2001-2005 онуудад “Дархан Минж” ХХК, Ерөнхий
захирал

• 2006-2010 онуудад “Дархан Минж” ХХК, Гүйцэтгэх
захирал

• 2010-2018 онуудад“Дархан Минж” ХХК, Гүйцэтгэх
захирал

• 2019-одоо “Мон-Ит Булигаар” ХК, Гүйцэтгэх захирал

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД
НЭР ДЭВШИГЧИД

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР

2. Анхболд ЭНХМЭНД

Хөрөнгө оруулалтын Санхүүч

Боловсрол

•2013-2016 онуудад Шинжлэх ухааны Бакалавр,

•Санхүү ба Менежмент, Вестминстерийн Их Сургууль,
Лондон, ИБУИНВУ

•2018 онд Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн ажил
үйлчилгээ үзүүлэх эрх

Хөдөлмөр эрхлэлт

•2016-2017 онуудад “Монголын үнэт цаасны бирж” Төв
клиринг, ХХК Төлбөр тооцооны ахлах ажилтан

•2017 онуудад “Ард секюритиз” ҮЦК ХХК, Хөрөнгө
оруулалтын аналист “Миний анхны амжилттай хөрөнгө
оруулалт” номын зохиолч

•2018 онуудад Үхрийн шир болон бог малын арьсыг гүн
боловсруулах экспортын чиг баримжаатай
үйлдвэрийн“МОНГОЛ ШИР” ТӨСӨЛ “ПАРК ТАУН”
Бонд төсөл, Санхүүгийн зөвлөх

•2018-2019 онуудад “Екап” ХХК, Үүсгэн байгуулагч,
хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал



3. Батчулуун БАЯНЖАРГАЛ
Эдийн засагч

Боловсрол

• 1996-2000 онуудад Бакалавр, Эдийн засаг, 
Монгол Улсын Их Сургууль

Хөдөлмөр эрхлэлт

• 2000-2006 онуудад Монгол шуудан банк,
Нягтлан бодогч

• 2006-2010 онуудад “Дархан Минж” ХХК,
Гүйцэтгэх захирал

• 2010- одоо “Дархан Минж” ХХК, Гүйцэтгэх
захирал

4. Довжид ГАНСҮХ

Барилгын технологич

Боловсрол

•1986-1991 онуудад Бакалавр, Барилгын технологич, 
Барилгын Их Сургууль, Эрхүү

Хөдөлмөр эрхлэлт

•1993-1995 онуудад “ТТҮБ траст” ХХК, Барилгын
даамал

•1995-2004 онуудад “Зэндмэнэ инвест” ХХК,
технологич

•2004-2008 онуудад “Дархан Минж” ХХК
Үйлдвэрлэлийн менежер

•2010-2013 онуудад “Дархан Минж” ХХК,
Үйлдвэрлэл хариуцсан захирал

•2014-2018 онуудад “Сүлд Ивээл Констракшн”
ХХК, Захирал

•2019-одоо “Мон-Ит Булигаар” ХК, Үйлдвэрлэл
хариуцсан захирал

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



5. Мэндбаяр БАТ-ОЧИР
Арьс ширний үйлдвэрийн инженер технологич, химич

Боловсрол

•1971-1976 онуудад ЗХУ-ын Киев хотын Хөнгөн үйлдвэрийн технологийн дээд сургууль

•2004 онд Монгол улсын зөвлөх инженер

Хөдөлмөр эрхлэлт

•1993-1995 онуудад “ТТҮБ траст” ХХК, Барилгын даамал

•2008 онд Монгол улсын арьс ширний салбарын 2008-2020 онд хөгжүүлэх стратеги судалгааны ажил

•Арьс ширний салбарын шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох судалгааны ажил

•Арьс ширний үйлдвэрүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийхэд баримтлах
чиглэл гарын авлага

•2009 онд Арьс шиний үйлдвэрүүдэд хэрэглэдэг химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээний мэргэжлийн заавар

•Арьс шир боловсруулах жижиг, дунд үйлдвэрийн бохир ус цэвэр-шүүлэх бага оврын цэвэрлэх
байгууламжийн ТЭЗҮ-ийн жишиг загвар

•2012 онд Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг боловсруулах бүс нутгийн хэмжээний аж үйлдвэрийн
цогцолборуудыг байгуулж хөгжүүлэх оновчтой байршлыг тогтоох ТЭЗҮ

•Аж үйлдвэр, технологийн парк, шинэ суурьшлын бүсийн ТЭЗҮ

•2011онд Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт мөрдөгдөж байгаа стандартын судалгаа, олон улсын стандарт
нэвтэрүүлэх боломж судалгааны ажил

•2014 онд Арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн ТЭЗҮ

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР

6. Норолхоожав БАТХУЯГ

Боловсрол

• 1991-1995 онуудад Бакалавр, Зах зээлийн коллеж

• 1998-1999 онуудад Төрийн удирдлага, Төрийн
захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт

• 2018-2019 онуудад Магистр, Бизнесийн
удирдлага, Худалдаа аж үйлдвэрлэлийн их
сургууль

Хөдөлмөр эрхлэлт

• 1996-2000 онуудад Тон тен клубт менежер

• 2000-2006 онуудад Байгаль орчны яам
мэргэжилтэн

• 2007-2012 онуудад Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ
хэлтсийн дарга

• 2013-2016 онуудад LSM XXK гүйцэтгэх захирал

• 2016-одоо МХС ТӨХК газрын захирал

7. Нүрэнзэд МЯГМАРДОРЖ

Бизнес удирдлага

Боловсрол

• 2001-2004 онуудад Худалдаа үйлдвэрлэлийн
дээд сургууль, Технологич

• 2008-2010 онуудад Худалдаа үйлдвэрлэлийн
дээд сургууль, Бизнесийн удирдлага

• 2014 онд БНСУ-ын ажиллах хүчний
мэргэшсэн сертификат

Хөдөлмөр эрхлэлт

• 2004-2007 онуудад “Манука” ХХК-д хүнсний
технологич

• 2010-2013 онуудад БНСУ-д ажиллаж байсан

• 2013-2015 онуудад Нийслэлийн гэр
хорооллын хөгжлийн газарт Төслийн ахлах
мэргэжилтэн

• 2015-2018 онуудад “Пример Инвестмент
Групп” ХХК- д Төслийн удирдагч

• 2018-одоо “Пример Инвестмент Групп”
ХХК, Гүйцэтгэх захирал



8. Цэнд-Аюуш БАЯРСАЙХАН

Бизнес удирдлага

Боловсрол

• 2007-2008 онуудад Японы Нагоягийн Их
Сургуулийн Материал судлалын тэнхим

• Олон улсын гагнуур мэргэжилтэн

• 2013 онд ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн
Механикжуулалтын салбар “Метал гадаргууд
өндөр хурдны ширээлтээр бүрхүүл тавих
боломжийн судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны
Ph.D докторын зэрэг

Хөдөлмөр эрхлэлт

• 1999-одоо “Өөдөө Инженеринг” ХХК-ийн захирал

• 2009-2011 онуудад БНСУ-ийн Даэжеонг хотын
Эрчим Хүчний Хүрээлэнгийн эко эрчим хүчний
судалгааны төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан

• 2015- 2016 онуудад БНСУ-ийн Жангвоны Их
Сургууль, Материал судлалын тэнхим, зочин
профессор

• 2016-одоо ШУТИС-ийн Механик Тээврийн
Сургуулийн Механик, Мехатроникийн салбарт дэд
профессор

9. Хүрэлбаатар ГАНБОЛД

Барилгын материалын технологич

Боловсрол

• 1996 онд Дархан өргөө политехникийн коллежийг
төгссөн

Хөдөлмөр эрхлэлт

• “Минж Проперти” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТОВЧ НАМТАР



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 
санал хураах асуудал

1. 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 
талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах 

2. ТУЗ-ийн гишүүд /кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн/-
ийг сонгох



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл



САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА


