
 “Хөх Ган” ХК-ийн 2018 оны  жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан 

I. ТАЙЛАНГИЙН ЭХНИЙ ХЭСЭГ 

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр, оршин суугаа хаяг: 

“Хөх Ган Хувьцаат Компани 

Хаяг: Хан уул 1-р  хороо  Чингэсийн өргөн чөлөө 50-р  байр  15 давхар 

Утас: 70072777 

Факс: 70071777 

Электрон хаяг: www.khuhgan.mn 

                  Улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001075 

Регистрын дугаар: 5126142 

Үйл ажиллагааны чиглэл: төмрийн  үйлдвэр 

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 936 

2. Удирдлагын  талаарх мэдээлэл:  

№ Овог нэр Албан тушаал 

1 Б.Мөнхтөр Ерөнхий захирал,ТУЗ-н дарга 

2 Д.Мөнхбазар Гүйцэтгэх захирал 

 

3. Санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл:  

Компанийн 2018 оны орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:  

   /сая төгрөгөөр/ 

Үзүүлэлт 2018-04р улирал 

Борлуулалт 15.85 

Борлуулалтын өртөг 17.67 

Нийт ашиг /алдагдал/ -1.81 

Борлуулалт маркетингийн зардал  

Ерөнхий ба удирдлагын зардал 37.70 

Бусад  зардал  

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз/гарз/ 0.3 

Бусад ашиг /алдагдал/  

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/ -39.52 

Орлогын татварын зардал  

Цэвэр ашиг /алдагдал/  

 

Компанийн 2018 оны хөрөнгө, эх үүсвэрийн тэнцлийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн 

үзвэл:  



/сая төгрөгөөр/ 

 

Хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд 2018 - 04 р улирал 

Эргэлтийн хөрөнгө 8,049.13 

Эргэлтийн бус хөрөнгө 23,072.17 

Нийт хөрөнгийн дүн 31,121.30 

Богино хугацаат өр төлбөр 14,132.98 

Урт хугацаат өр төлбөр  

Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 16,988.32 

Өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчийн дүн 31,121.30 

 

 

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарах  мэдээлэл:  

                      

 

 

 

 

5. Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл:  

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь  заалт, компанийн  

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 03 сарын 06-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг 

үндэслэн ТОГТООХ нь:  

 

1. “Хөх Ган” хувьцаат компани 2018 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ногдол ашиг 

хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай. 
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Бэрэн групп ХХК    53%

БиДи Сек  ҮЦК ХК  30.7%

Д.Дагвадорж 7%

Голомт банк  1%

Firedbird 2.7%

Бусад хувьцаа эзэмшигч    6%

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц  2018.04.06



 “Хөх Ган” ХК нь 2018 онд “Компанийн тухай хууль”-ийн 87, 89 дгээр зүйлд заасан их 

хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй гэрээ хэлцэл хийгдээгүй болно.  

 

2018.03.06 нд  ТУЗ-ийн хурлын дундаж ирц 100 % буюу 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй 

хуралдав .Үүнд: 

ТУЗ-ын дарга: Б.Мөнхтөр 

            ТУЗ-ын гишүүд: Ц.Батбаяр, Ц.Батболд, Б.Лхагвадорж,  Д.Даянбилгүүн,  

             Хараат бус гишүүд :Х.Батхишиг, Д.Чинбат, Д.Энхбат 

 

ТУЗ-с гаргасан тогтоол, шийдвэр түүний биелэлтийг СЗХ, МХБ, болон өөрийн компанийн 

цахим сайтуудаар цахим хэлбэрээр явуулж тайлагнаж ажилласан. 

 

6. Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан:  

Майнай компани   нь  2008 онд  хувьцаат компани  болж  одоогийн  байдлаар 900гаруй  

хувьцаа эзэмшигтэй  болсон . Тус  үйлдвэр  нь жилдээ  40,000 тн  төмрийн  хүдрийн баяжмалыг 

шууд  ангижруулах технологиор  боловсоруулж  92-98-%-н агуулгатай шууд  ангижруулсан төмөр 

үйлдвэрлэж  байна.  Тус үйлдвэр  нь  2007-2015 он хүртэл  240 гаруй  ажилчидтайгаар 3 төрлийн 

бүтээгдэхүүн  үйлдвэрлэлт явуулж ирсэн 2015оны хагас жил хүртэл  дан  үйлдвэрлэлт нь кокс  

явуулсан үндсэндээ кокс үйлдвэрлэх боломжтой гэдгийг баталгаажуулсан. Үйлдвэрлэлтийн өртөгт 

нөлөөллөх гол түүхий эд болох олон газрын   нүүрс туршилт явуулж үйлдвэрийн  эдийн  засгийн  

хувьд ч аль  ойрхон  газраас датах боломжтойг  суудалж   үйлдвэрлэлтийн хүчин чадал болон зөв 

зохион байгуулалтийн хүчинд өртөг маань өсөлтгүй харин бууралттайгаар явж ирсэн  . Дэлхийн 

зах зээлд төмрийн үнэ эрс унасан, үүнээс  шалтгаалан  төмрийн хүдрийн экспорт буурсан, улс 

орны эдийн засгийн хүндрэл, валютын ханшны өсөлт болон тус үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг 

бэлтгэгч Архангай аймаг дахь төмрийн хүдрийн уурхай, баяжмалын үйлдвэр удаан хугацаагаар 

зогссон зэрэг шалтгааны улмаас 2015 оны хагас жилээс 2017 он дуустал сул зогсолт хийсэн. 

2018оны 09сарын 20-с эхлэн 2018оны 12сарын 31 хүртэл  үйлдвэр асаахтай холбогдуулан  

үйлдврийн  засварын  бэлтгэл ажил хийгээд  байна.  

 

 

 

 

 



ХӨХ ГАН" ХК -ИЙН 2018 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 /2018оны 09сарын 14-с 12сарын 31 хүртэл/ 

 

САР I. ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖИЛ 
Сая.тө

г 
Хувь Тайлбар  

Үйлдвэрийн барилга 

11 

сар 

Нүүрний фасад засвар 

8.4 

100% 
Унаж элэгдэлд орсон хэсгийг 

сольж нөхөж янзалсан 

Үйлдвэрийн сэндвичэн  дээвэр   

нийт   2400м2 эхний ээлжинд  

засах байсан түүнээс  700м2 

засварлсан 
9.50% 

Нийт дээврийн 32.8%буюу  2400м2  

засах байсан боловч 700м2 болох  

9.5% -г засварлаад байна 

Үйлдвэрийн хаалга нийт  8 

хаалга засах байсан түүнээс  

4том 4жижиг хаалга засаж 

янзалсан ,шинээр хийсэн 
80% 

Үйлдвэрийн зүүн талын 4том 

4жижиг хаалга засаж янзалсан,Урд 

болон хойд талын 4 хаалга  

засаагүй  үлдсэн. 

Үйлдвэрийн  тоног төхөөрөмж засвар , цэвэрлэгээ 

11 

сар 

Тунель зууханд   засвар  хийж. 

14.4 

100% 

Зуухан доторх Ям-нд унасан торх 

тоосгоны хагархай болон хагархай 

байсан хөргөлтийн хоолойг гаргаж 

цэвэрлэв. Мөн дагтаршсан хаяавч 

элсийг суллаж бэлэн болгов. 

Тунель зуухнаас бэлэн 

бүтээгдэгүүнтэй дутуу шатсан 

тэрэг татаж гаргасан. 

100% 

Зууханд байсан 80ш тэргэнцэрээс 

40 ш-нь бүтээгдэхүүнтэй байсныг 

татаж гаргасан. 13ш тэрэг дотроо 

гацсан байсныг гаргаж засварын 

зам руу оруулсан. Нийт гарсан 

тэрэгний бүх дугуйг тосолж 

ажиллахад бэлэн болгосон. 

Тоног төхөөрөмж цэгцэлж 

хураасан. 
100% 

Үйлдвэрийн баруун урд талд 

суурьлуулсан байсан 

конвейеруудыг гаргаж хураасан. 

Хэвлэх машины эвдэрсэн 2ш-г 

хураасан. Үйлдвэр дотор байсан 

тээрмийг гаргаж токарь-н машиныг 



Бэрэн металл-рүү явуулсан. 

12 

сар 
Тунель зуухны засвар 100% 

Тунель зуухны 80ш порсунк 80ш 

хаалт 8 ш хөндлөн хоолойг тайлж 

ухаж цэвэрлэж дууссан. Цооног 

нүхийг битүүлж гагнаж нугас хийж 

хоёр боолтоор боодог бологсон 

,битүүлж гагнасан хаалтны голд 

10-ын боолт гагнаж жийрэг 

клиннгэр дээр боож бэхэлсэн. 

Тунель зуухны 80ш порсункийг 

хялбар  онгойдог болгосон .Урьд 

нь 1ш порсунк тайлахад 12боолт 

тайлдаг байсныг 2ш боолт тайлж 

онгойдог болгосон. 

Үйлдвэр дотрох бэлэн бүтээгдэхүүн аж ажуйн цэвэрлэгээ 

10сар 

Үйлдвэр дотор задгай овоолсон 

байсан баяжмал болон нунтаг 

нүүрс шохой зэргийг 

шуудайлж хураасан. 

2.7 

100% 
Баяжмал 315 шуудай нунтаг нүүрс 

18 шуудай шохойн чулуу 1 шуудай 

10сар 

Үйлдвэрийн доторх болон 

гаднах орчинг цэвэрлэж гадна 

хураалттай байсан тоосгыг 

үйлдвэр дотор хураасан. 

60% 

Үйлдвэрийн гадна болон доторх 

бүс эмх цэгцтэй болсон. Галд 

тэсвэртэй тоосго үйлдвэр дотор 

хурааж  чанарыг хадгалах  

12сар 

Үйлдвэрт байгаа нийт 

шуудайлсан баяжмалыг хурааж 

давхарлаж өрсөн. 

100% 

Бэрэн майнинг ХХК-с ирсэн болон 

үйлдвэрт өмнө байсан 

баяжмалуудыг  бутлуурын талбайд 

нэгдсэн нэг цэгт төвлөрүүлсэн. 

12 

сар 

Бэрэн майнинг ХХК-с төмрийн 

хүдрийн  баяжмалыг татаж 

авав. 

100% 

Бэрэн майнинг-с 766 шуудай буюу 

1302.2 тн баяжмал ирсэн. Хөх ган-

д байсан үлдэгдэл 315 шуудай 

буюу 535.5 тн баяжмал байсан. 

Нийт 1837.7 тн баяжмалыг 

шуудайлж хураасан. 

Газан зуух гадна фасад болон цэвэрлэгээ засвар үйлчилгээ 

11 

сар 

1-р Газан зуух гадна фасад   

74м2  засварласан 
6.3 100% 74м2 гадна фасад засварласан 

2-р Газан зуух  гадна фасад   21.5 100% 369м2 гадна фасад засварласан 



369м2 засварлсан 

11 

сар 

II-р Нүүрс хийжүүлэх зуухны 

үнс гаргах конвейрын барабан, 

туузан ремень, хөдөлгүүр 

зэргийг сэргээн засварлан 

тохиргоог хийж ажиллуулав. 

 100% 
Удаан зогссон учир болт гайк 

зэвэнд идэгдсэн байсан. 

11 

сар 

Нүүрс хийжүүлэх зуух нь үнс 

гаргаагүй зогссон байсан ба энэ 

улмаар барьцалдан  зуурсан 

байсан. Зуухны ёроолыг задлан 

үнсийг молотокоор цохиж 

гаргав 

 100% 
2018.6.22-2018.7.8 хүртэлх 

хугацаанд хийв 

11 

сар 

Зуухны их эргүүлэх хэсэгт 

могой арааг сэргээн засварлан, 

суурь шинээр хийж тохруулга 

хийн. Хагарсан муфтнууд 

солин  ажилд оруулав: 

 100% 
зарим сэлбэгийг складнаас сэргээн 

засварлаж тависан. 

11 

сар 

Алхан бутлуур болон конвейр 

засварлан ажилд оруулав. 
 100%  

11 

сар 

Нүүрс тэжээх хэсэг буюу 

скипний зам тахийсан, 

редуктор араан элэгдсэн, трос 

тасарсан гэх мэт гэмтэлүүдийг 

засварлан , скипний суурь 

бетон цутгаж засварлав. 

 100% 
2018.6.18-2018.6.19 хүртэлх 

хугацаанд хийв 

10 

сар 

Газан зуухны нүүрс шигшдэг 

яамны нунтаг нүүрс болон үнс 

хогыг цэвэрлэж зайлуулсан. 

2.6 90% 

 хаягдал тоосго болон бортого 

бутлах зорилгоор байрлалыг 

өөрчилөв. 

Ажилчдын байр засвар  

9сар  
Ажилчдын байрны дээвэр хийж 

гүйцэтгэсэн. 
10.9 100% 

300м2 талбайтай ажилчдын байрны 

дээврээс ус гоождог байсныг А 

нуруу зангидаж шинээр дээвэр 

хийсэн. 

10 

сар 

300м2 талбайтай 4 өрөө 

ажилчдын байрны дотор засал 

хийсэн. 

  50% 

4 өрөөны хана таазны будаг хуулж 

пийшэн буулгаж гаргасан. Доторх 

хогыг цэвэрлэсэн. Урд 2 өрөөнд 

хар болон цагаан замаск татаж 

дуусаж эмульс хийхэд бэлэн   



болсон. Хойд 2 өрөөнд хар замаск 

татаж дууссан цагаан замаск 

татахад бэлэн болсон. Цахилгаан 

татаж гэрэлтүүлгэг тавьсан. 

Хог хаягадал цэвэрлэгээ 

9 сар   

Үйлдвэрийн урд талын ханыг 

дагуулж хураасан торх болон 

тоосгоны хагархайг алхан 

бутлуур луу зөөж буталж 

шуудайлж хураав. 

6.6 100% 
2тн-н шуудайгаар 45 шуудай 

буталсан торх 40 шуудай тоосго  

Үйлдвэрийн урд овоолсон 

хогыг гараар ялгаж тоосго 

төмөр шуудай зэрэг ахуйн 

хогыг ангилсан. 

  60% 

Нийт хог хаягадал 2850м3 үүнээс 

15% буюу 427,5м3 хог  ангилж 

зөөсөн.  

Үйлдвэрийн  барилгын ус 

зайлуулах системийн  шуудуу 

ухаж цэвэрлэсэн. 

  100% 
 350м үйлдвэрийн үерийн  далан 

ухаж  цэвэрлэсэн 

Оффис болон складын гадна фасад засвар 

11 

сар 

Оффис  болон складын гадна 

фасад 821м2  засварлаж 

дууссан 

63.0 100% 

Хуучин  пильтаг нэг бүрчлэн  

буулгаж шинээр хөөсөөр дулаалж 

засаж янзалсан  

  
Оффис дээвэр 1036м2  шинээр 

хийсэн 
  100% 

1036 м2 талбайтай оффисын  

дээврээс ус гоождог байсныг А 

нуруу зангидаж шинээр дээвэр 

хийсэн. 

Дүн 213.9 
  

  

 

 

 

 

 

 



 

Ажил гүйцэтгэлийн зураг 

 

Ангилал : 1. Нүүрний фасад засвар 

Ажлын өмнөх зураг Ажлын дараах зураг 

  

Ангилал : 1-2. Нийт дээврийн 32.8%буюу  2400м2  засах байсан боловч 700м2 болох  9.5% -г засварлаад 

байна 

  

Ангилал : 1-3. Үйлдвэрийн хаалга нийт  8 хаалга засах байсан түүнээс  4том 4жижиг хаалга засаж янзалсан 

,шинээр хийсэн 

  

Ангилал : 2. Тунель зуухны 80ш порсунк 80ш хаалт 8 ш хөндлөн хоолойг тайлж ухаж цэвэрлэж дууссан. 

Цооног нүхийг битүүлж гагнаж нугас хийж хоёр боолтоор боодог бологсон ,битүүлж гагнасан хаалтны голд 

10-ын боолт гагнаж жийрэг клннгэр дээр боож бэхэлсэн. Тунель зуухны 80ш порсункийг хялбар  онгойдог 

болгосон .Урьд нь 1ш порсунк тайлахад 12боолт тайлдаг байсныг 2ш боолт тайлж онгойдог болгосон. 



 

  

Ангилал : 3. Үйлдвэрийн аж ахуй Үйлдвэр дотор задгай овоолсон байсан баяжмал болон нунтаг нүүрс 

шохой зэргийг шуудайлж хураасан. 

  

Ангилал : 3-2. Үйлдвэрийн гаднах хураалттай байсан тоосгыг үйлдвэр дотор хураасан 

  

Ангилал : 4. II Газан зуух гадна фасад 369м2 засварласан, 

                         I Газан зуух гадна фасад 74м2 засварласан 



  

Ангилал : 4-1. II Нүүрс хийжүүлэх зуухны үнс гаргах конвейрын барабан, туузан ремень, хөдөлгүүр зэргийг 

сэргээн засварлан тохиргоог хийж ажиллуулав. 

  

Ангилал : 5. Ажилчдын байрны дээвэр 300м2 хийж гүйцэтгэсэн. 

 

  

Ангилал : 5-1. 300м2 талбайтай 4 өрөө ажилчдын байрны дотор засал хийсэн 50%. 

  

Ангилал : 6. Нийт хог хаягдал 2850м3 үүнээс 15% -20%-г буюу 427,5м3 хог  ангилж зөөсөн.  



  

Ангилал : 6-1. Үйлдвэрийн гаднах төмрийг эмхэлж цэгцэлсэн. 

 
 

Ангилал : 7. Оффис  болон складын гадна фасад 821м2  засварлаж дууссан. 

  

 

 

 

 

 


