
Монголын цемент шохойн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч, 

экспортлогч байна 

“Чанартай бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчийн эрэлт 

хэрэгцээг хангагч, оролцогч талуудынхаа ашиг 

сонирхлыг дээдлэгч, нийгмийн хариуцлагыг 

эрхэмлэгч компани байна” 

• Уламжлал, эв нэгдлийн бахархал 

• Чанар 

• Байнгын хөгжил дэвшил 

• Тогтвортой, үр ашигтай хамтын ажиллагаа

АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

АЛСЫН ХАРАА: 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС: 
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ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

“Цемент Шохой” ХК-ийн хамт олон 2019 онд 440000 тонн цемент, 45000 тонн 
шохой үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэлийн өртөг зардлыг бууруулах, тасралтгүй хэвийн жигд 
ажиллагааг хангах, хэрэглэгчдэдээ чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төлөвлөгөөт 
зорилт тавин ажиллаж байна. 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 172525 тонн чулуунцар үйлдвэрлэн 
төлөвлөгөөг 116,1% давуулан биелүүлсэн бөгөөд нийт чанарын шаардлага хангасан 
180354 тонн цемент, 25317 тонн шохой үйлдвэрлэн барилгын байгууллагууд болон 
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, бусад хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг ханган ажиллаж байна. 

Тус компани нь үндсэн үйлдвэрлэлийн зэрэгцээ ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх, сум орон нутгийн хэмжээнд залуу үе, ахмадуудад зориулсан арга 
хэмжээ, уулзалт, уралдаан тэмцээн, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийж, хэрэгжүүлж 
байгаа билээ.  

 Цаашид компанийн зүгээс
 - Шохойн үйлдвэрийн шинэчлэлт
 - Дулааны станцын шинэ эх үүсвэр 
 - Цементийн үйлдвэрлэлийг бүрэн хүчин чадалд хүргэж жилдээ 1,0 сая 

тонн цемент үйлдвэрлэн борлуулах зорилт тавин ажиллаж байна. 

Монгол улсын бүтээн байгуулалтад үеийн үед жинтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн 
Барилгын салбар, Барилгын материал үйлдвэрлэгчид, баялаг бүтээгчид болон 
үе үеийн ахмадууд, бидэнтэй хамтран ажилладаг хувь хүн, аж ахуйн нэгж, хамт 
олондоо болон нийт хэрэглэгчдэдээ Хөгжил дэвшилд хөтөлсөн 36 жилийн хугацаанд 
бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. 

“ЦЕМЕНТ ШОХОЙ” ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 

АСАРВААНИЙН ШООВДОР
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“Алтан гадас” одонт Хөтөлийн “Цемент-Шохой” ХК нь 1983 онд “Цемент 
шохойн комбинат” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагджээ. Тус үйлдвэр нь анх ЗСБНХУ-
ын зураг төслийн дагуу, тус улсын техник, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, 
жилд 500 мянган тонн цемент, 65 мянган тонн шохой, 162 мянган Гкал дулаан 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай иж бүрэн үйлдвэрийн цогцолбор байгуулагдсан ба 
үйлдвэрийг дагасан хот сүндэрлэн боссон юм.

2011 оноос  эхлэн үндэсний хөрөнгө оруулагч “Хөтөл” ХХК-ийн 
санхүүжилтээр дэлхийн шилдэг технологи, хуурай аргаар жилд 1 сая тонн 
цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрийг бүтээн байгуулж, 2014 онд 
ашиглалтад оруулан амжилттай ажиллаж байна. 

Хөтөлийн “Цемент шохой” ХК нь 2015 онд хувьчлагдсан бөгөөд 2019 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар нийт 707 ажилтантай, мэргэжлийн 9 хэлтэс, 11 
цех, албатайгаар үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба олон жилийн 
турш цемент, шохой, дулаан үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр 
түвшинд явуулж ирсэн туршлагатай хамт олон юм.

Тус компанийн Монгол Улсын хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтад оруулж 
буй хувь нэмрийг өндрөөр үнэлж, төрийн дээд шагнал “АЛТАН ГАДАС” одон, 
үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд шагнал “ТӨРИЙН ГЭРЭГЭ”, аж үйлдвэрийн 
салбарын” ТЭРГҮҮН ДЭЭД” шагналуудыг тус тус хүртээсэн байна.     

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

3Хагас жилийн тайлан 2019



ТҮҮХЭН ҮЙЛ ЯВДЛУУД
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ТҮҮХЭН ҮЙЛ ЯВДЛУУД
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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Үндсэн үйл ажиллагаа: Цемент, шохойн үйлдвэрлэл
Туслах үйл ажиллагаа: Дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, бусад

Хүчин чадал: 1000,0 мян.тонн -  ЦЕМЕНТ
65,0 мян.тонн -  ШОХОЙ

162,0 мян.Гкал -  ДУЛААН

 

Үйлдвэр ашиглалтад орсноос хойш нийт 6,2 сая тонн ЦЕМЕНТ үйлдвэрлэж барилгын 
салбарт, үүний дотор тусгай зориулалтын өндөр ангиллын цементийг төмөр бетон 
дэрний үйлдвэрт, 1,45 сая тонн ШОХОЙ үйлдвэрлэж Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр 
болон төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи, өнгөт металлын баяжуулалт, барилгын 
материалын үйлдвэрлэлд, 2,8 сая Гкал ДУЛААН үйлдвэрлэж, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан 
сумын Хөтөл тосгоны төр, төсвийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, оршин суугчдыг 
дулааны эрчим хүчээр ханган, нийлүүлж ирсэн.

 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий 
шаардлага ISO/IEC17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн лабораторийн хяналтанд цемент, 
шохойн түлш түүхий эд, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдэд стандартын дагуу бүрэн 
цогц шинжилгээ хийж, MNS974:2008 стандартыг бүрэн хангасан, EN197 олон улсын 
стандартад нийцсэн портландцемент, MNS347:2002 стандартын шаардлага хангасан 
шохой үйлдвэрлэж байна.
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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ
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үйлдвэрлэлт Борлуулалт

Шохойн үйлдвэрлэлт, борлуулат 

2018 ЭХЖ 2019 ЭХЖ

үйлдвэрлэлт Борлуулалт

Цемент үйлдвэрлэлт, борлуулат 

2018 ЭХЖ 2019 ЭХЖ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ, БОРЛУУЛАЛТ
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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

10 Хагас жилийн тайлан 2019



Төсөв бүрдүүлэлт Татварын төрөл  НИЙТ ТӨЛӨЛТ 

НДСанд НДШимтгэл         922,063,578.50

Улсын төсөв
НӨАТатвар         128,000,000.00

ОАТатвар            

Дүн       
1,050,063,578.00

Орон нутгийн 

төсөв

Нөөцийн төлбөр        24,500,000.00

АТӨЯХАТатвар          2,773,040.00

Газрын төлбөр                      0.00

Усны төлбөр 0.00

ҮХХТатвар 0.00

ХХОАТатвар 20,000,000.00

 Бусад татвар, хураамж 0.00

Дүн 47,273,040.0

НИЙТ ДҮН   1,097,336,618.5

ТАТВАР ТӨЛӨЛТ
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БҮТЦИЙН СХЕМ

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН
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УДИРДЛАГЫН БҮТЭЦ
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НИЙГМИЙН АСУУДАЛ
НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН 

ХҮРЭЭНД

 “Цемент Шохой” ХК жил бүр Хөтөл хотынхоо 
өнгө үзэмжийг сайжруулахад өөрсдийн хувь нэмрээ 
оруулан нийгмийн асуудлын хүрээнд ногоон 
байгууламжийг шинээр тохижуулах ажлыг хийдэг 
ба 2019 онд 256 м2 талбайд ногоон байгууламжийн 
ажил гүйцэтгэж, 68 ш голт бор, 238 ш хайлаас 
тарьж, зүлэгжүүлэн, хайс шинээр хийж, Сайхан 
сумын хот тохижилтын газарт хүлээлгэн өглөө. 

Хөтөлийн Цемент Шохой цогцолборыг 
анх барьж байгуулсан түүхийг өгүүлсэн  
самбаруудыг бүтээж, Сэлэнгэ аймгийн 
Сайхан сумын соёлын ордны “Орон нутаг 
сурталчлах танхим”-д байрлууллаа. 

 “Цемент Шохой” ХК нь спортын үйл 
ажиллагааг байнга дэмжиж ирсэн ба энэ ажлын 
хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумаас Э.Лхагва 
дасгалжуулагчтай охидын баг тамирчдыг дэмжин 
тэмцээнд оролцох зардал, хувцас хэрэглэлийг ивээн 
тэтгэснээр Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 
сум орон нутгаа төлөөлөн оролцож шигшээ 32-т 
шалгарсан амжилт үзүүлсэн. 

 “Цемент Шохой” ХК нь сумын хэмжээний зорилтот бүлгээс 7 өрхийг хариуцан амьжиргааны 
түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор орон байраар хангах, гэр бүлийн ажилгүй гишүүнийг сургаж 
мэргэжилтэй болгох, ажлын байраар хангах, мөн Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт 
зориулан “Хүндэт ээж”-ээр өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнах, хүүхдүүдэд нь гарын бэлэг 
гардуулах зэрэг ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн  нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 
“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-өөр Сайхан сумын хэмжээнд нийт 32 ихэр 
хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардууллаа. 
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БИДНИЙ ОЛОЛТ АМЖИЛТ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Монгол улсын хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтад оруулж буй компанийн 
хувь нэмрийг үнэлж:
 • Монгол Улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгаруулан “Үлэмжийн чанарын 

батламж”-аар 3 удаа;
 •“Монгол улсын шилдэг аж ахуйн нэгж ТОР-100”-д  5 удаа,  ТОР-150-д 4 

удаа;
 • “Монгол улсын барилгын материалын үйлдвэрлэлийн шилдэг аж ахуйн нэгж. 

байгууллагаар 4 удаа;
 • Шилдэг үндэсний үйлдвэрлэгч”-ээр 3 удаа;  
 • МҮХАҮТ-ын “INTREPRENEUR 2011” шалгаруулалтаас “Монгол улсын үндэсний 

үйлдвэрлэлийг тэргүүлэгч оны онцлох Энтрепрейнер”;
 • “BARILGA AWARDS” -аас “Барилгын материал үйлдвэрлэгч шилдэг байгууллага”-

аар 4 удаа
 •  БХБЯ, МБХ-ийн шилдэг төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллагаар;
 • Үндэсний шилдэг бүтээн байгуулалтын “Bloomberg awards” шагнал;
 • Аж үйлдвэрийн яам” -ны тэргүүн дээд шагнал “Билэгт гөрөөс”;
  • Монгол Улсын  Ерөнхийлөгчийн зарлигаар төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” 

одон;
 • “Үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд шагнал - ТӨРИЙН ГЭРЭГЭ” зэрэг 

шагналуудыг хүртсэн.
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АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН 
ТАНД БАЯРЛАЛАА
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