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1. Компанийн товч танилцуулга

Монголд  гар аргаар хивс үйлдвэрлэж хэрэглэж ирсан түүх эртнийх ч, мал аж
ахуйн  шавхагдашгүй  баялаг  болсон  хонины  ноосоор,  дэлхийн  олон  зуун
жилийн  түүхтэй,  шилдэг  техник,  технологи  ашиглан  хивс  үйлдвэрлэж  эх
орныхоо хэрэглэгчид төдийгүй гадаадын зах зээлд нийлүүлж эхэлсэн түүх
1971 онд Улаанбаатарын Хивсний үйлдвэр байгуулагдсанаар эхэлсэн билээ.
БНАГУ-ын /хуучнаар/ техник эдийн засгийн тусламжаар байгуулагдсан энэ
үйлдвэр жилд 2 ээлжээр 350,0 мянган м2 хивс үйлвэрлэх хүчин чадалтай
ашиглалтанд орж,  улмаар 1978, 1989 онуудад техник, технологийн өргөтгөл
шинэчлэлт хийж хүчин чадлаа нэмэгдүүлж байлаа.

1990-ээд он хүртэл үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 98%-ийг тухайн үеийн
бүх  социалист  орнуудад  экспортолж,  бүтээгдэхүүнүүд  нь  гадаадын  олон
үзэсгэлэн  яармагуудаас  шилдэг  бүтээгдэхүүний  шагнал  хүртэж  ирсэн.
Түүнчлэн  манай  дотоодын  хэрэглэгчдийн  хувьд,  тус  үйлдвэрийн
“Алтанбулаг”,  “Алтай”  хивснүүд  нь  орон  гэртээ  хамгийн  их  таашаан
хэрэглэдэг  тансаг  хэрэглээ  болсон  төдийгүй  Монгол  төрийн  ордон,   яам
тамгын  газрууд,  бөхийн  болон  спортын  орднууд  зэрэг  бүхий  л  томоохон
орднуудад тав тух, өнгө үзэмжийг нэмж байдаг.

Зах зээлийн шилжилтийн үед, МУ-ын өмч хувьчлалын комиссын шийдвэрээр
улсын  энэхүү  томоохон  үйлдвэр  нь  1992  онд  100  %  хувьчлагдаж,
“Улаанбаатар  хивс”  хувьцаат  компани  болон  зохион  байгуулагдан,  100
төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 404829 ширхэг хувьцааг олон нийтэд гаргасан.



Компани одоо 100 гаруй ажиллагсадтай. Компани нь жил тутам Баянхонгор,
Завхан, Увс, Говь-Алтай аймгийн малчдаас хонины ноосыг худалдан авч өөр
компаниар угаалган,

- Ээрэх 

- Будах

- Нэхэх

- Нөхөн засах, гүйцэтгэх

 зэрэг хивс үйлдвэрлэлийн цогц бөгөөд цомхон бүтэцтэйгээр үйлдвэрлэлээ
явуулж, Алтанбулаг, Саян,  Алтан-Өргөө,  Отгонтэнгэр зэрэг 100 % ноосон,
нарийн нэхээст, экологийн цэвэр хивснүүдийг зах зээлд нийлүүлж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 30% -ийг экспортолж
ирлээ. 

Мөн үндсэн үйлдвэрлэлээс гадна туслах үйлдвэрлэл эрхэлж, захиалгат хивс,
хивсэн тапочки, тааран цүнх, машины суудал, эсгий гудас, ноосон бүтээлэг
зэрэг бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэж байна.

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн эрхэм зорилго

Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг, сонирхлыг эрхэмлэн дээдэлж,
хивсний үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлж, хэрэглэгчдийн эрэлт
хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн

худалдаж, улмаар улс нийгмийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах
нь компанийн эрхэм зорилго юм. 

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн бэлэгдэл нь
Алтайн уулсын Ноён уулсын булшнаас
олдсон дэлхийн хамгийн анхны ширмэл
дээр дүрслэгдсэн байсан буга барьж
байгаа хангарьд шувуу байдаг.  

   Компани эдүгээг хүртэл  50 жил тасралтгүй хөгжихдөө, давхардсан тоогоор
25000 орчим хүнийг ажлын байраар хангаж, зах зээлийн шилжилтийн хүнд
хэцүү үед ч  үйл ажиллагааны чиглэлээ өөрчлөлгүй  ажиллаж,  10,0  сая  м2



хивс үйлдвэрлэсэн, Монголын хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарт өөрийн орон
зайг бий болгож чадсан бахархам түүхтэй.

2. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

2020 онд 39’600 м2 үйлдвэрлэж тушаасан нь 2019 оныхоос 16’200  м2-аар
дутуу, 3’395.5 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн нь 2019 оныхоос 817,9 сая
төгрөгөөр бага байв.  Үндсэн үзүүлэлтүүд ийнхүү буурсан нь дэлхий даяар
тархсан  Ковид-19  цар  тахлаас  шалтгаалан  экспорт  бүрэн  зогсож,
үйлдвэрлэл,  дотоодын  борлуулалтын  салбарууд  2-3  сар  сул  зогссонтой
холбоотой. 
Харин 317,9 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан нь 2019 оныхоос 19,1
сая төгрөгөөр илүү байгаа юм.

2020 онд нэгж, албадын хийсэн ажлаас дурьдвал,

- Үйлдвэрлэлийн алба нь 69115 кг 15/3 номерын цагаан утас ээрч, 72376 кг
утас будав.

- 40329 м2 хивс  нэхсэнээс Алтанбулаг хивс 68,57%-ийг эзэлж байна.
- Технологийн хаягдал ашиглан, эсгий гудас, машины суудал, тааран уут,

гурьалжин  будааны  хальсаар  3  төрлийн  дэр,  хивсэн  тапочки  хийж
борлуулав.

- Аппарат  ээрэх  шугамд  зориулж  холих,  давхарлан  эрчлэх  машинуудыг
нэмж суурилуулсан.

- Нэхэх Альфа 300 машинд зориулж, суурь утас ороох дамар нэмж авч
бүтээмж өсгөв.

- Хуучин нэхэх машиныг өөрчлөн хавтгай нэхмэл буюу келим үйлдвэрлэж
эхлэв.

- Баруун аймгуудын малчдаас нийт 265,4 тн ноос худалдан авав.
- Компанийн  ойр  тойронд  явган  хүний  зам,  гүйдэг  хаалга  зэргийг  хийж

шинэчилснээс гадна ноосны агуулахыг засч тохижуулав.
- Хивсний чанарыг сайжруулах буюу очёсыг багасгах оновчтой технологи

хөгжүүлэв.
- Маркетингийн алба нь 2020 онд 56 захиалга авч чанартай гүйцэтгэв.
- Компанийн  Facebook 42000  дагагчтай  болж,  шинэ  загварын

сурталчилгаа, хямдрал урамшууллын үе болон хөл хорионы үед  онлайн
худалдаа хийх шинэ сувагтай болсон.

- 116 шинэ загварыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв.
- “Бяцхан  оцон  шувуу  Пороро”  хүүхэлдэйн  киноны дүрүүдтэй  хивс  хийх

албан ёсны зөвшөөрлийг БНСУ-ын холбогдох компаниас авсан. 
- Сургалт, хүний нөөцийн алба нь 2020 онд шинээр 20 хүнийг ажилд авч, 7

хүнд ажлын байрны сургалтаар мэргэжил эзэмшүүлэв.



- Компанийн 50 жилийн ойтой холбогдуулж 24 хүнийг төрийн одон медальд
тодорхойлон шагнуулав.

- Компанийн  танилцуулгыг  шинэ  ажилтнуудад  зориулж,  презентаци
хэлбэрээр боловсруулав.

- Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 58 хүүхдэд бэлэг өгөв.
- Ажилтнуудыг PCR шинжилгээнд бүрэн хамруулав.
- Цар тахалтай  холбоотойгоор  сул зогссон  ажилтнуудад 50%-ийн цалин

олгов.
- Санхүү-эдийн засгийн алба нь  татвар, санхүүгийн бүх тайлангуудыг цаг

хугацаанд нь гаргаж, холбогдох байгууллагууд руу илгээсэн.
- Шинээр нэмэгдсэн болон өөрчлөгдсөн түрээслэгчдийн тооцоог хийв. 
- Ноос нийлүүлсэн малчдын ноосны тооцоог хийж бүртгэлд тусган НӨАТ-

ын буцаан авалтын тооцоог малчин бүрээр хийсэн.
- Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан тооцоо

хийж ажилтнуудын цалинг 10-25%-аар нэмэгдүүлэв.
- Компанийн  үндсэн  болон  эргэлтийн  хөрөнгийг  тооцоо  хийн  даатгалд

хамруулав.
- 1999 огоос хойш хуримтлагдсан найдваргүй авлагын жагсаалтыг гарган,

190,4  сая  төгрөгийг  ТУЗ-өөс  тогтоол  гаргуулан  зөвшөөрлийг  авч
Найдваргүй авлагын нөөцийн санд хааж бүртгэв.

- Бусад: 2021-03-03  –ны  бүртгэлийн  өдрөөр  компани  нь  47  БДК-д  904
хувьцаа эзэмшигчтэй болсон байна. 

- Компанийн зах зээлийн үнэлгээ 9,7 тэрбум төгрөг буюу өнгөрсөн онтой
харьцуулахад 49,2%-аар өссөн байна.

- Өнгөрсөн 52 долоо хоногийн дундаж үнээр хувьцааны дундаж үнэ 16000-
24000 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэв.

- Нийт хувьцааны 94 % нь 6 хувьцаа эзэмшигчид төвлөрсөн байна.
3. Компанийн удирдлагын талаарх мэдээлэл

Компанийн ТУЗ нь 2020 онд сонгогдсон ба дараахь гишүүд ажилладаг.

№ Овог нэр Албан тушаал
1 Цоодолын Зоригт ТУЗ-ийн дарга
2 Шагдарсүрэнгийн Уламбаяр ТУЗ-ийн гишүүн
3 Лувсангийн Цэндээхүү ТУЗ-ийн гишүүн
4 Зоригтын Мөнхмаа ТУЗ-ийн гишүүн, компанийн

дэд захирал
5 Шагдарсүрэнгийн Энхбаяр ТУЗ-ийн гишүүн, 

Аудитын хорооны дарга
6 Зоригтын Эрдэнээ ТУЗ-ийн гишүүн, компанийн

гүйцэтгэх захирал
7 Цэвэгжавын Энхболд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
8 Гомбодоржийн Батхүрэл ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Аудитын хорооны гишүүн
9 Ёндонжамцын Энхтөр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



2020 онд ТУЗ нь дараахь зардлын төсөвтэйгөөр ажилласан.

Зардлын товч утга Нийт дүн [₮]
Цалин, урамшуулал 6 800 000
Тээвэр, шатахуун, сэлбэг 400 000
Бичиг  хэрэгсэл,  үйлчилгээний
зардал

800 000

Хэвлэл, холбоо, интернет 2 000 000
Хяналт, шалгалт, томилолт 1 500 000
Бусад, сургалт, аттесттатчилал 1 000 000
Нийт 12 800 000 ₮

4. Аудитаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
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5. Ноогдол ашиг хуваарилалт

“Улаанбаатар хивс” ХК –ийн үйл ажиллагаа жигдэрч,  сүүлийн жилүүдэд 

хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдол ашигдараахт байдлаар хуваарилаад байна.:
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6. Компанийн 2021 онд тавих зорилт

2021 онд хүрсэн түвшин, зах зээлийн хандлага, цар тахлын тархалт зэргийг 

харгалзан үйл ажиллагааны дараахь үндсэн зорилтыг дэвшүүлж байна:

1. Үйлдвэрлэлт: 50000 м2 хивс

2. Борлуулалт: 4400 сая төгрөг

3. Хөрөнгө оруулалт: 500 сая төгрөг

4. Цэвэр ашиг: 405 сая төгрөг

5. Үйлдвэрлэлийн нэгж өртөг: 72000 төгрөг

 

Манай хамт олон Монгол улсад машинт хивсний үйлдвэр үүсч хөгжсөний

буюу “Улаанбаатар хивс” ХК байгуулагдсаны 50 жилийн ойн жил болох 2021

онд техник, технологийн шинэчлэл, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг

нэмэгдүүлж, гадаад дотоодын борлуулалтын сүлжээгээ нэмэгдүүлэхэд

анхаарал тавьж ажиллана.


