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Хэлэлцэх асуудал

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон  санхүүгийн тайлангийн 
талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах

2. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, ТУЗ-ийн нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга 

3. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох

4. Компани хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг зөвшөөрөх эсэх

5. Хайлах зуухны шинэчлэлийн хүрээнд үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, технологийн шинэчлэл, хэрэгжүүлэх төслийг батлах



МАНАЙ КОМПАНИ

БИД 2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН 
ХАМГИЙН АНХНЫ ЧУЛУУН ХӨВӨН 

ДУЛААН ТУСГАААРЛАГЧ МАТЕРИАЛЫН 
ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛСАН

Манай компани 2000 оноос Базальт эрдэс чулуунд
суурилсан дулаан тусгаарлагч материалын
үйлдвэрлэлийн технологи хөгжүүлэх Эрдэм шинжилгээ
судалгаа, сорил туршилтын ажлууд дээр Орос, Герман,
Дани, Япон, Хятад зэрэг улсуудын Технологи
хөгжүүлэлтийн Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай
хамтран ажиллаж туршилтын үйлдвэрлэлийг
амжилттай хэрэгжүүлж, Дэлхийд аравхан улс эзэмшдэг
энэхүү өндөр технологийн “НОУ ХАУ”-г Монгол эх
орныхоо эрдэст түүхий эд болох базальт чулуунд
түшиглэн боловсруулж, өөрийн өвөрмөц орц шийдлийг
гарган Монгол улсын Оюуны Өмчийн Газраар
баталгаажуулан патент авч 2007 онд үйлдвэрээ
ашиглалтанд оруулан “BASALTWOOL” брэнд нэрээр
Монгол улсын Барилга, Аж Үйлдвэрийн салбарын зах
зээл, иргэд хэрэглэгчиддээ нийлүүлээд даруй 11 жил
болсон байна.

Өнгөрсөн 11 жилийн турш бид өөрсдийн Know-How
болон мятрашгүй хөгжих хүсэл эрмэлзлээ, хийсэн
бүхэндээ шингээн иржээ. Бидний үүсгэн байгуулагч
нар болон хамт олон хуучин арга техникийг
тогтмол сорин, шинэлэг санааг туршин хөгжүүлдгийн
үр дүнд бид өнөөдөр байгалийн ганц чулуунаас олон
төрлийн дэвшилтэд шийдлүүдийг гарган авсан.2007



ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
2007 он

Монгол Улсын хамгийн
анхны базальт чулуун 

хөвөнгийн үйлдвэр 
байгуулагдсан

2009 он
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, 
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг
олшруулан, хүчин чадлаа өргөтгөсөн2013 он

Дулааны шугам хоолойн дулаалга 
үйлдвэрлэх дулаалгын

үйлдвэрийг байгуулсан. 2016 он
Шүршдэг базальт үйлдвэрлэх
технологийг судлан Монгол Улсад анх
удаа нэвтрүүлэх боломжыг нээсэн.2018 оны 5 сар  

Компанийн 30%-г олон нийтэд
санал болгож 6.4 тэрбум төгрөг 

татан төвлөрүүлэн нээлттэй
Хувьцаат Компани болсон

2018 оны 6 сар
Анхны Шүршдэг Базальт 
Хөвөнгийн Үйлдвэрийн 
Шугамыг оруулж ирсэн  2018 оны 12 сар  

Галд шатдаггүй, Шавардлагатай 
Базальт хавтангийн технологи 

нэвтрүүлсэн 



ХҮНИЙ НӨӨЦ

Нийт Ажилчдийн тоо: 56

Захиргаа: 13 

Үйлдвэр: 34 

Борлуулалт: 9

Хүйсийн Харьцаа 

66%  33% 26%

22%

8%

35%

20 -30 нас

30 - 40 нас

40 - 50 нас 

50 - дээш 

Ажилтнуудын Насжилт 



БИДНИЙ АМЖИЛТ 2018 ОНД

Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил
Үйлдвэрийн зам талбай болон дотор талбайн бетондох 
ажил дуусч барилгын гадна засвар хийгдсэн, агуулахын 
цутгалт хийгдсэн.

ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Машин техник 
Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд 
зориулсан машин техникүүд 
захиалагдан ирсэн, бүрэн үйл 
ажиллагаанд ашиглагдаж байна.

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ШАВАРДЛАГАТАЙ БАЗАЛЬТ 
хавтангийн технологи 
Хөөсөнцөр хавтанг орлох 
бүтээгдэхүүн, гадна фасадны 
дулаалга зэрэг том обьектүүдийн 
галын болон дулаан тусгаарлагчаар 
ашиглах Шавардлагатай Базальт 
хавтанг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.

ШҮРШДЭГ БАЗАЛЬТ 
технологийн Үйлдвэр
Аж үйлдвэрийн салбарын 
агуулах, граж, өндөр тааз 
гэх мэт том обьектүүдийн 
галын болон дулаан 
тусгаарлагчаар ашиглах 
Шүршдэг Базальт 
технологийн үйлдвэрийг 
ашиглалтад оруулсан.



БИДНИЙ АМЖИЛТ 2018 ОНД
Үйлдвэрийн хүчин чадал

Үйлдвэрийнх гарцийг цагт 1 тонноос 1.2 тонн болгож 20% нэмэгдүүлсэн 
бөгөөд 2019 онд гол төхөөрөмж болох зуухны шинчлэл бүтээн 
байгуулалтын ажил хийгдэж цагт 1.5 тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай болгохоор ажиллаж байна.
Үүнтэй зэрэгцэн зах зээлд 2 шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн нийлүүлэхээр 
ажиллаж байна.
Үйлдвэрлэлээ тогтвортой явуулахын хажуугаар бүтээн байгуулалт 
шинэчлэлүүд, үйлдвэрийн өнгө үзэмж, ажиллах орчин болон технологиуд 
дээрээ өргөн хэмжээний инновацийн шинчлэлүүд хийгдсээр байна. Энэ 
их ачаалалтай үед тохируулан бид хүний нөөцийн шинчлэн зохион 
байгуулалт хийн, үйлдвэрийн ээлжээ 2 дахин нэмэгдүүлэн ажиллаж 
байна.

Шилдэг байгууллага

Шилдэг ногоон технологи 
эрчим хүчний хэмнэлт 
нэвтрүүлэгч 
байгууллагаар шалгарсан.
(БОАЖЯ, Эрчим Хүчний 
Зохицуулах Хороо, 
МҮХАҮТ, GGGI)

“Дэвшилтэт Техник 
Технологи бүхий 
Шилдэг Үйлдвэр”-Дээд 
Шагнал ГАРУДА 2018 
шагнал хүртсэн. (2018 
оны 10 сар)

МҮХАҮТ-аас жил бүр 
уламжлал болгон зохион 
байгуулдаг оны онцлох 
аж ахуйн нэгжээр 
шалгарч МҮХАҮТ-ын 
гадна компанийн лого 
бүхий тугийг 
мандуулсан.

“Ази номхон далайн 
бүс нутгийн худалдаа 
аж үйлдвэрийн 
танхимуудын холбооны 
Насан Туршын 
Худалдааны Түншээр 
сонгогдсон. (2018 оны 
9 сар)



Эрдэнэт хотод борлуулалтын шинэ салбар байгуулав 
(Шархай Төв).

Дотоодын хамтын ажиллагаа Барилга Хот Байгуулалтын Яамны 
Сайд Х.Баделхан үйлдвэр дээр 
хүрэлцэн ирж, үйл ажиллагаатай 
танилцан, Галын эрсдлийг бууруулах, 
Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийг 
нэмэгдүүлэх, барилгын насжилтыг 
уртасгах талаар зөвлөлдөв.

Эрдэнэт Үйлдвэрийн “Засвар 
Механикийн Завод”-той хамтран энэ 
жилийн технологийн шинчлэл 
засварын ажлуудаа ЗМЗ-ддаа 
захиалж хийлгэхэээр хамтран 
ажиллахаар болсон. 

“Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийн эрчим 
хүчний хэмнэлтийг нэмэгдүүлэх тал 
дээр Монгол Базальт компанитай 
хамтран ажиллахаар төлөвлөн тус тус 
ажиллаж байна. 

GIZ-ийн мэргэжлийн 
боловсролын сургалт 

ба аж үйлдвэрийн 
зөвлөхөөр ажиллах 
гэрээ байгуулсан.

БИДНИЙ АМЖИЛТ 2018 ОНД



Гадаад хамтын ажиллагаа
БНХАУ-ын ICBC банкны Монгол Улс дах 
суурин төлөөлөгчийн газрын 
удирдлагуудтай шинэ үйлдвэрийн 
төслийг хэрэгжүүлэх ажлаа эхлүүллээ. 

Шинэ үйлдвэрийн төслийг 
БНХАУ, Япон болон манай 
3 улсын гадаад хамтын 
ажиллагааны стратегийн 
ач холбогдолтой төсөл 
хэмээн Гадаад Харилцааны 
Яамны Сайд Д.Цогтбаатар 
хүлээн авч уулзав. 

БНХАУ-ын технологи инновацийн хөрөнгө 
оруулагч New Time Foundation, БНХАУ-ын 
чулуун хөвөнгийн №1 компанийн захирал 
Жанг, Япон Улсын Chоgai Trade компанийн 

зөвлөх инженер, Чулуун хөвөнгийн 
үйлдвэрийн технологийн

Дэлхийн топ инженер 
Вада сан нар Монгол 
Базальт компанийн 
үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмжийг хэрхэн 
хамтран хөгжүүлэх, 
Япон болон БНХАУ -руу 
бүтээгдэхүүн экспортлох 
төлөвлөгөөгөө гаргалаа. 

2018 оны 10 дугаар сарын 18-
19 хооронд ОХУ Москва хотод 
3 дах удаагаа болсон Олон 
Улсын Базальт Тех Форумд 
Монгол Улсаас анх удаагаа 
илтгэгчээр уригдсан.

Олон Улсын Эрчим Хүчний 
хэмнэлттэй дулаалгын 
материалын хамгийн том 
ЭКСПО-д бүтээгдэхүүнээ 
танилцууллаа.

БИДНИЙ АМЖИЛТ 2018 ОНД



НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА 2018 ОНД

Улаанбаатар хотын 3 дүүрэг (ЧД, СХД, 
БГД)-ийн 40 хороонд Дахин Дулаалга ба 
Эрчим Хүчний Хэмнэлтийн Сургалтыг 
зохион байгуулж дахин дулаалга хийх 
айлуудад зөвлөгөө өгсөн.

Дахин Дулаалга ба Эрчим Хүчний Хэмнэлтийн Сургалт

Мишээл Экспод байрлах компанийн Showroom-д 
долоо хоног бүр Эрчим Хүчний Хэмнэлт, Галын 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлсэн барилга, 
Ногоон Барилга ба Зураг Дизайн, Дахин 

Дулаалга ба агаарын бохирдлыг бууруулах нь 
сэдвүүдээр сургалтууд зохион байгуулсан.

Дахин Дулаалгын Төслийн хэрэгжилт

Азийн Хөгжлийн Банкны 
санхүүжилтээр Нийслэлийн 
орчны бохирдлыг бууруулах 
зорилгоор дахин дулаалгын 
эхний 50 айл төсөлд 
хамрагдсан.

Дахин дулаалгын үр дүнд нэг айлын нүүрсний хэрэглээ 
дунджаар 60%-иар буурсан ба 1 дүүргийн 260 гаруй 

иргэний амьдрах орчинг сайжруулсан.

Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо:
150,000



КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА 2018 он

ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 нь хараат бус гишүүн юм.

2018 оны 7 сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит бус хурлаас томилогдсон төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нь Аудитын хороо, Цалин
урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороодыг байгуулан
ажиллаж байна. ТУЗ өнгөрсөн онд хуралдаж компанийн
гүйцэтгэх захирал томилох, ТУЗ-ийн даргыг томилох,
хороод байгуулах шийдвэр тус тус гаргасан бол энэ оны
1 дүгээр улиралд 3 удаа хуралдаж аудитын компанийг
сонгох, ногдол ашиг тараах, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
журам батлах, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуудах гэх мэт 12 тогтоол шийдвэрийг
гаргасан байна. ТУЗ-ийн тогтоол шийдвэрийг Монгол
хөрөнгийн биржийн цахимт хуудсан нийтлээд байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүд 

Лхагважавын 
АРИУНБОЛД

Галбадрахын 
ГАНЗОРИГ

Ариунболдын 
ЭНХГЭРЭЛ 

Пүрэвбанзрагчийн 
САЙНБИЛЭГ

Ширэндэвийн 
БАТЖАРГАЛ

Бадарчийн 
ШАРАВСАМБУУ

Шаравсамбуугийн 
ЭНХТӨР

Чансаагийн 
ЗОРИГТБААТАР

Түвшинтөрийн 
ЦЭНД-АЮУШ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд 

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ
Цахиурын исэлд 
суурилагдсан эрдэсийн 
хайлах болон дулаанаар 
боловсруулах технологийн 
үйлдвэрийн инженер, 
Эдийн Засагч

Цэргийн 
командлагч, 
Улс төр 
судлаач

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 
Үйлдвэр Үйл ажиллагааны 
Менежмент, Санхүү 
Менежмент

САНХҮҮ ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ЗАХИРАЛ 
Технологийн 
Инженер, Санхүүч

Нягтлан Бодогч, 
Компанийн 
Засаглалын мастер

Нягтлан бодогч, Гавъяат 
Эдийн засагч

Төлөөлөн 
удирдах 
зөвлөлийн 
хараат бус 
гишүүн

Төлөөлөн 
удирдах 
зөвлөлийн 
хараат бус 
гишүүн

Төлөөлөн 
удирдах 
зөвлөлийн 
хараат бус 
гишүүн



НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА 2018 ОНД

Дахин Дулаалгын Төслийн Санхүүгийн Хамтрагчид 

Айл бүрт 15 сая 
хүртэл төгрөгийн 
дүнтэй дулаалгын 
материалын зээл 
олгох үйлчилгээ 
анхлан ХААН Банктай 
хамтран нэвтрүүлсэн.

Айл бүрт 5 сая 
хүртэл төгрөгийн 
дүнтэй дулаалгын 
материалын зээл 
олгох үйлчилгээ 
анхлан ХАС 
Банктай хамтран 
нэвтрүүлсэн.

Эрчим хүчний хэмнэлттэй Пассив Гэр төсөл

Сонгинохайрхан дүүрэгт 
“ГэрХаб” ТББ-тай 
хамтран дулаалга, 
халаалт, агааржуулалт, 
бохирыг цогцоор нь 
шийдсэн эрчим хүчний 
хэмнэлттэй Пассив Гэр 
төслийг туршилтаар 
хэрэгжүүлсэн.

Төслийн үр дүнд гэрийн 
эрчим хүчний хэрэглээ 
болон CO2 ялгаруулалт 
жилд 82%-р буурч, жилийн 
дулаалга болон эрчим 
хүчний зардал 75% буурч, 
дахин боловсруулалт 10%-
с 70% болж нэмэгдсэн үр 
дүнтэй байна.

Ирэх жилүүдэд хийгдэхээр 
төлөвлөгдөж буй  Азийн 
Хөгжлийн Банкны 
санхүүжилтээр Нийслэлийн 
Агаарын бохирдлыг 
бууруулах төслийн хүрээнд 
10,000 айл дахин дулаалах 
төслийн судалгаанд хамтран 
ажиллаж байна. 

Цаашдийн хамтын ажиллагаа



ДЭЛХИЙ ДАХИНД
12 

жил
1/3

6.7 
тэрбум

15 : 60
литр

Дэлхийн дулаарлын өсөлтийг аж 
үйлдвэрлэлийн хувьсгалын өмнөх 
төвшнөөс 1.5℃ хүртэл хэмжээнд 
барьж уур амьсгалын өөрчлөлт 
гамшгийн төвшинд хүрэхээс сэргийлэх 
хүртэлх үлдсэн хугацаа

Барилгын салбар нь дэлхийн 
хог хаягдлын гуравны нэгийг 
бүрдүүлдэг бөгөөд үүний 
дийлэнх нь дахин 
боловсруулагдалгүй хаягдал 
болж байна

2050 он гэхэд нийт дэлхийн хүн 
амын хот суурин газарт амьдрах 
хүн амын тоо одоогийн 55%-иас 
(4.2 тэрбум) 68% болж нэмэгдэх 
ба дэлхий даяар эрчим хүч, дэд 
бүтцийн хомсдолд орно

1 кг улаан лоолийг 
тариалахад хэрэгцээт усны 
хэмжээ ил газар тарихад 60 
литр шаардлагатай байдаг 
бол хүлэмжид чулуун 
хөвөнд тариалахад 15 литр 
ус хангалттай

Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд
Дэлхий даяар тулгамдаад буй эдгээр 
асуудлуудыг тогтвортой арга замаар 
шийдвэрлэхийн тулд Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллага нь 2030 он хүртэлх 17 Тогтвортой 
Хөгжлийн Зорилтуудыг тунхагласан бөгөөд 
дэлхийн томоохон аж ахуйн нэгжүүд 
өөрсдийн үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 
ажиллаж эхлээд байна.



ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ Тогтвортой хөгжлийн зорилт

Монгол Базальт ХК нь өөрийн нийгмийн 
хариуцлага болон бизнесийн үйл 
ажиллагаандаа Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудыг мөрдлөг болгон 
ажиллахаар зорьж байна.

Бидний гол бүтээгдэхүүн болох 
Базальт чулуун хөвөн нь дулааны 
алдагдлыг бууруулаад зогсохгүй 
үйлдвэрлэлийн явцад гарсан 
хаягдалыг дахин боловсруулах 
боломжтойгоороо давуу талтай.

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд BASALTWOOL бүтээгдэхүүн хэрхэн нөлөөлөх

BASALTWOOL тусгаарлагч бүтээгдэхүүнүүд бол нүүрсхүчлийн хийн хаягдлыг 
багасгах хамгийн гол эх үүсвэр юм. Данид 250 мм-ын Basaltwool дээврийн 
тусгаарлагчтай барилга нь 50 жилийн турш ашиглахдаа тухайн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, ашиглалтанд зориулснаас 162 дахин их нүүрсхүчлийн 
хийг хэмнэх боломжтой гэж үзэж байна. Нүүрсхүчлийн хийн тэнцвэржилт 
BASALTWOOL бүтээгдэхүүн хэрэглэж эхэлснээс хойш 4 сарын дараа эерэг 
болох юм.

Агаар бохирдлыг багасгахад BASALTWOOL бүтээгдэхүүн хэрхэн нөлөөлөх

Эрүүл амьдрахад эрүүл агаар хангалттай байх 
шаардлагатай. Түлш шатаалт бол агаарын бохирдлын 
олон төрлийн эх үүсвэр болдог. Дэлхийн Эрүүл 
мэндийн Байгууллагын мэдээнээс үзэхэд том хотуудад 
автомашин, тээвэр, цахилгаан эрчим хүч болон хүний 
бусад хэрэглээнд зориулагдсан түлшний шаталтаас 
үүссэн агаарын бохирдлоос болж жил бүр 800,000 
гаруй хүн амиа алдаж байгаа аж. 

BASALTWOOL бүтээгдэхүүнээр дулаалснаар нэг айлын дулаандаа зарцуулдаг 
нүүрсний хэрэглээ дунджаар 60%-иар буурсан ба CO2 ялгаруулалт жилд 82%-р 
буурах боломжтойг бид туршилтаар тогтоогоод байна.

Бид Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын 
3, 9, 11, 12, 13 дугаар зорилтуудыг 
хангаж ажиллахаар зорих ба дэлхий 
дахины ирээдүйн тогтвортой хөгжилд 
өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах болно.



Basaltwool Batts
(Хатуу, Уян хавтан)

Шүршдэг Базальт Хөвөн Базальт Шугам хоолойн тусгаарлагч

Шавардлагатай Базальт 
Хавтан 

БИДНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН



Тариалан
Гидропоник газар тариаланд байгалийн цэвэр 
базальт чулуун хөвөн материалыг ашиглаж байна.
Эрдэст чулуун хөвөнг хөрс болгон хэрэглэснээр, 
байгалийн эрдэс бодисыг натурал аргаар ургамалд 
хүргэж чаддаг бөгөөд ургацын хурдыг нэмэгдүүлдэг.

Базальт мяндсан материал нь химийн урвалд 
ордоггүй, физик шинж чанараа маш удаан 
хугацаанд алддаггүй тул зэврэх гэх мэт химийн 
болон физикийн доройтолд ордоггүй тул хатуу 
хучилттай замын эдэлгээг 47%-аас илүү 
нэмэгдүүлдэг байна. 

Иймээс хөгжингүй орнуудад дэд бүтцийн 
шинэчлэлт хийхэд ганг орлох тэргүүний материал 
гэж үздэг байна.

Basalt Fiber
Базальт мяндсан материал нь гантай харьцуулахад 4 дахин хатуу боловч 3 
дахин хөнгөн учир илүү хөнгөн бөгөөд өртөг багатайгаар гантай тэнцэх хатуу 
материал болгон орлох боломжтой.
Базальт мяндсан утас нь Нүүрстөрөгч мяндас (Carbon Fiber)-тай харьцуулахад 
3-5 дахин хямд өртөгтэй, эдэлгээ сайн даадаг чанар нь давуу талтай.

ЧУЛУУН ХӨВӨНГИЙН ИРЭЭДҮЙ Арматур



Борлуулалтын орлого

+89.5% 

Хөрөнгө оруулалт

46.5х

Үйлдвэрийн ээлж

2х

Цэвэр ашиг

3.9х

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

+20%
Шинэ бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл

2

1,836 

3,478 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Борлуулалтын орлого (сая төг)

2013-2018 Борлуулалтын 
орлогын өсөлт

5.1х

2018 ОНЫ ҮР ДҮН



ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 ОН ХҮРТЭЛХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД 

БОРЛУУЛАЛТ 
- 2017 оны борлуулалтыг 50% өсөлттэйгөөр төлөвлөж 

байгаа ба цаашид 2022 он хүртэл жил бүр дунджаар 
45%-ийн өсөлт гаргах 

- 2022 онд компанийн нийт борлуулалтыг 14 тэрбум 
төгрөг болгож 2017 оны гүйцэтгэлээс 7 дахин өсгөх 

- Гадаад зах зээл дээр BASALTWOOL® брэндийн 
дистрибьюторын үйл ажиллагаас эрчимжүүлэн тэлэх 

- Гадаадын экспортын зах зээлд бүрэн нэвтэрч байр 
сууриа тогтоон, 2021 он гэхэд борлуулалтын 50%-60%-
ийг бүрдүүлдэг болох 

- Дотоод зах зээл дээр тэргүүлэгч байр суурийг тогтоон, 
дэлхийн жишигт нийцсэн чанар стандарттай 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дотоодын хэрэглэгчдэд олгох 

ЧАНАР 
- Бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагын тогтолцоог 

сайжруулах, олон улсын ISO 9001:2015 стандартыг 2020 
он гэхэд нэвтрүүлэх 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ 
-BASALTWOOL ® брэндийн онцолсон 5 бүтээгдэхүүн болох
1. Чулуун хөвөн хавтан (batts)
2. Чулуун хөвөн уян (flexible)
3. Чулуун хөвөн шүршдэг (spray wool)
4. Чулуун хөвөн шугам хоолой (pipe)
5. Чулуун хөвөн шавардлагатай (cement mortar 

BASALTWOOl®)-ний чанарын хяналтыг тогтмол барин 
тогтворжуулан, зах зээл бүрдээ тохирсон бүтээгдэхүүний 
хэрэглээний стандарт арга зүйг таниулан нэвтрүүлэх 

2019 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО 
₮ 5.4 тэрбум буюу 2018 оноос 55%-иар нэмэгдүүлэх

ЦЭВЭР АШИГ 
₮ 590 сая буюу 2018 оноос 172%-иар нэмэгдүүлэх 

ҮЙЛДВЭРИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ
Цагт 1.5 тонн буюу одоогийн 1.2 тонноос 30% 
нэмэгдүүлэх

БРЭНДИНГ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ 
- BASALTWOOL ® брэндийг зорилтот зах зээлд, хэрэглээний 

өргөн сонголттой, техникийн давуу шийдэлтэй, үнээр 
өрсөлдөх чадвартайгаар дотоодын болон гадаадын зах 
зээлд амжилттай нэвтрүүлэх 

- Төв Азийн Базальт Дулаалгын Материалын №1 
үйлдвэрлэгч, борлуулагч болох 



ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчид
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүд 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд 

Хуульч, Эдийн засагч, 
Лекс Коунсел ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

Лхагважавын 
АРИУНБОЛД

Галбадрахын 
ГАНЗОРИГ

Ариунболдын 
ЭНХГЭРЭЛ 

Пүрэвбанзрагчийн 
САЙНБИЛЭГ

Ширэндэвийн 
БАТЖАРГАЛ

Бадарчийн 
ШАРАВСАМБУУ

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ
Цахиурын исэлд 
суурилагдсан эрдэсийн 
хайлах болон дулаанаар 
боловсруулах технологийн 
үйлдвэрийн инженер, 
Эдийн Засагч

Цэргийн 
командлагч, 
Улс төр 
судлаач

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 
Үйлдвэр Үйл ажиллагааны 
Менежмент, Санхүү 
Менежмент

САНХҮҮ ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ЗАХИРАЛ 
Технологийн 
Инженер, Санхүүч

Нягтлан Бодогч, 
Компанийн 
Засаглалын мастер

Нягтлан бодогч, Гавъяат 
Эдийн засагч

Шаравсамбуугийн 
ЭНХТӨР

Чансаагийн 
ЗОРИГТБААТАР

Түвшинтөрийн 
ЦЭНД-АЮУШ

Эрх зүйч , Банкны 
Удирдлага
Монголын хуульчдын 
холбооны гишүүн

Бизнесийн удирдлага, 
Компанийн засаглалын 
эксперт, Эдийн засагч
КЗХТ-ийн Гүйцэтгэх захирал

Han Kyu Bong
/ХАН ГЮ БУНГ/

Гаүли ҮЦК –ийн 
гүйцэтгэх захирал, 
БНСУ-ын их 
сургууль, бизнесийн 
удирдлагын магистр



ТУЗ-ын гишүүдийн цалин Шинэчлэх санал / төг/

Тогтмол цалин

Үндсэн 400 000₮

ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл 200 000₮

Хорооны даргын нэмэгдэл 100 000₮

Оролцоонд үндэслэсэн цалин 
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн 

хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 
хуралд оролцсон тоогоор 

100 000₮

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээ

Хурлууд Хурлын тоо

Хувьцаа эзэмшигдийн ээлжит хурал Жилд 1 удаа

ТУЗ-ийн ээлжит хурал Жилд 4 удаа

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл,аудитын хорооны ээлжит хурал Жилд 4 удаа

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны ээлжит хурал Жилд 2 удаа

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны ээлжит хурал Жилд 2 удаа



КОМПАНИ ХУВЬЦААГАА ЭРГҮҮЛЭН АВАХ ЭСЭХ ТУХАЙ 

Компанийн хувьцааны код: MBW
Арилжаалагдах бирж: Монголын 
Хөрөнгийн Бирж
Нийт хувьцааны тоо: 56,417,000
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 2,374 (ҮЦТХТ)
Хувьцааны төвлөрөл: 70%
Компанийн зах зээлийн үнэлгээ: 13.8 
тэрбум төгрөг
52 долоо хоног: 230.53 - 427.84
Хаалтын ханш: 245 төгрөг /2014.04.26/
Нийт арилжаалагдсан ширхэг: 9730400 
/2018.5.28-2019.04.26/
Нийт арилжааглагдсан үнийн дүн: 3.6 
тэрбум төгрөг /2018.5.28-2019.04.26/
Монгол Базальт” ХК нь 2018 оны 5 дугаар 
сарын 23-ны өдөр анхдагч зах зээлийн 
арилжаагаа амжилттай хааж, нийт 3102 
хувьцаа эзэмшигчидтэй, нээлттэй хувьцаат 
компани болсон билээ. Өнгөрсөн 
хугацаанд нийт 728 хувьцаа эзэмшигч буюу 
нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 23,5%
9,730,400 ширхэг буюу олон нийтэд санал 
болгосон хувьцааны 57% хувь 3,6 тэрбум 
төгрөгийн үнийн дүнтэйгээр 
арилжаалагдсан байна. 
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НОГДОЛ АШИГ

2019 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн ТУЗ-ийн 2 тоот тогтоолоор ногдол ашгийн хэмжээг 
нэмэгдүүлж, нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 30 мөнгөний ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэсэн. 
Ногдол ашгийг 4 улирал ҮЦТХТ-д дансанд байршуулна.
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Арилжаалагдсан үнийн дүн, арилжаалагдсан 
ширхэг

арилжаалагдсан ширхэг үнийн дүн

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.12 дэх заалт, 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 
49.2,  “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.14 дэх заалтын дагуу хувьцаа 
эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлж байна. Компанийн тухай хуулийн 49.2 заасны 
дагуу компани тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны дунджийн 25 хувиас хэтэрч 
худалдан авахгүй. 



Анхаарал Тавьсанд
Баярлалаа

Утас: 75114444, 99076694
Мишээл сургалтын төвийн утас:  77006768
Web: www.basaltwool.mn

E-mail: monbasalt@rockwool.mn
Facebook: Mongol Basalt JSC Basalt Ariunbold
Twitter: @Mongol_Basalt @Basalt Ariunbold

http://www.basaltwool.mn/
mailto:monbasalt@rockwool.mn
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