
 

 
 
 
 
 
 

 

ХҮЧИН ЧАДАЛ: 
  

  ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ  

 1’000’000 т/жил  
 

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН: 
 

- Катодын зэс  
257000 т/жил 

 
 

- Алт 6 т/жил 

 
 

- Мөнгө 60 т/жил 

- Бусад дайвар бүтээгдэхүүн 

 
 

ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ: 
 - 1000 гаруй ажлын  

шинэ байр, хүний нөөцийн  
20 % нь орон нутгаас бүрдэнэ
  

 

- Нэмүү өртөг шингэсэн 
      эцсийн зарим бүтээгдэхүүн 

 

 
 
 
 
 
 
 

Эрх зүйн 
үндэслэл 

- Монгол Улсын Их Хурлаас “Зэсийн баяжмал 
хайлах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай  
2010 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 21 дүгээр 
тогтоол батлагдсан; 
- Засгийн газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн 88 дугаар тогтоолоор Зэсийн баяжмал 
боловруулах үйлдвэрийг Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутагт байгуулахаар тогтоосон; 
- Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн  232 дугаар тогтоолоор үйлдвэрийн ус 
хангамжийг гадаргын усаар хангах шийдвэр 
гаргасан.  

  

ТЭЗҮ - Урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулан 2018 оны 8 
дугаар сарын 14-ний өдөр УУХҮЯ-ны Эрдэс 
баялаг, мэргэжлийн зөвлөлөөр батлуулсан. 

  

БОНБҮ - Төслийн Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
боловсруулагдсан;  
- Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ,  
дүгнэлт батлагдаж гарсан; 
- БОННҮ хийх бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.  

  

Газар - Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын  12-
ны өдрийн 378 дугаар тогтоолоор Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын нутагт 466 га газрыг 
Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр 
байгуулахад зориулж Улсын тусгай хэрэгцээнд 
авсан. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Байршил: 

Өмнөговь аймаг  
Ханбогд сумын нутагт 

 

   Хөрөнгө оруулалт 

2.1 тэрбум $ 

 
 
 
 
 
 

Хийгдэж буй ажлууд 
 

- Монгол Улсын Засгийн газар 
“Оюутолгой” төслийн хөрөнгө 
оруулагчтай хийсэн гэрээний 3.21 дүгээр 
заасны дагуу “...Монгол улсад 
байршилтай гуравдагч этгээдийн зэс 
хайлуулах үйлдвэрт хөрөнгө оруулагч тал 
зэсийн баяжмалыг эхний ээлжид 
нийлүүлнэ...” гэсэн заалтыг биелүүлэх 
тухай “Оюутолгой” ХХК-аас мэдэгдсэнийг 
үндэслэн  “Эрдэнэс-Монгол” ХХК-тай 
хамтран ажиллах санамж бичиг 
байгуулав; 
- Зэсийн баяжмал боловсруулах 
үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ 
боловсруулах гүйцэтгэгч сонгон 
шалгаруулах тендерийг зохион байгуулж 
байна; 
- Хөрөнгө оруулагчийг сонгон 
шалгаруулах арга хэмжээний хүрээнд 
гадаад, дотоодын зөвлөх үйлчилгээ авч 
хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах 
гэж байна. 
 
 

Татвар 46,39 $/жил 

 
 
 

Цэвэр ашиг  

139,18 сая $/жил  

УУЛ УУРХАЙ,  

ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ  

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН  

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА  


