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Аюулгүй ажиллагааг 
хангах нь “оюу толгой” 
компанийн нэн тэргүүний 
зорилт билээ.
Аюултай гэж үзсэн ямар 
ч ажлыг шууд зогсооно. 
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Агуулга

Төсөөллийн баримт бичиг болохыг анхаарна уу
Энэхүү тайланд хэтийн тооцоо, баримжаа тооцооллын мэдээлэл багтсан болно.  Хэтийн тооцооллын 
баримт бичиг, мэдээлэл нь гагцхүү ирээдүйд болох үйл явдал, гарах гүйцэтгэлийг харуулах бөгөөд 
“Оюу толгой” компани ирээдүйд болох үйл явдлыг хэрхэн урьдчилан таамаглаж, тооцоолж, хүлээж 
байгааг л илэрхийлнэ. Ирээдүйн төсөөлөл, баримжаа тооцоолол нь төрөл бүрийн эрсдэл, тодорхойгүй 
байдал, бусад хүчин зүйлээс үүдэн өөрчлөгдөх магадлалтай  бөгөөд ирээдүйд болох бодит үйл явдал, 
гүйцэтгэл нь ирээдүйн төсөөлөл, баримжаа тооцооллоор хүлээж, таамаглаж байсан үр дүн, гүйцэтгэл, 
ололт амжилтаас огт өөр байж болно. Ирээдүйн төсөөлөл, баримжаа тооцооллыг үнэн зөв гэдэгт 
баталгаа гаргах боломжгүй. Иймд энэхүү тайланг уншигч та бүхэн ирээдүйн төсөөлөл, баримжаа 
тооцоололд үндэслэн аливаа шийдвэр гаргахдаа болгоомжтой хандахыг анхаарна уу.
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уулзалтын жагсаалт        57
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Оны онцлох үзүүлэлтүүд 1
нийт гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(НГБДҮ)
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2018 онд “Оюу толгой” компанийн аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэл маш өндөр 
байж, 200,000 хүн·цагт ногдох нийт гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.16 
болсон нь компанийн түүхэн дэх хамгийн сайн үзүүлэлт болж байна. Гүний 
уурхайн ажил эрчимжиж, ажиллах хүчний тоо жилийн дотор хоёр дахин өссөн 
байхад ийм амжилтад хүрлээ.

Баяжмал үйлдвэрлэл
(мянган тонн, хуурай жингээр)
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Хүдрийн агууламж он дамнан тогтвортой байсан учраас хүдрийн 
боловсруулалтын хэмжээ 2017 оныхтой ижил түвшинд байсан. Металл авалтыг 
сайжруулсан хэдий ч хатуулаг өндөртэй хүдэр олборлосноос үүдэн өмнөх 
оныхтой харьцуулахад бага металл боловсруулсан. 

Баяжмалын борлуулалт
(мянган тонн, хуурай жингээр) 
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Баяжмалын борлуулалт 2017 оны дүнгээс өсөв. 2017 оны 12 дугаар сард 
хилийн боомтод гарсан саатал 2018 оны эхний хагаст бүрэн арилж, саатлын 
улмаас хуримтлагдаад байсан баяжмалыг жилийн турш худалдан борлуулснаар 
баяжмалын худалдан авалт сайжирсан байна.

Гүний уурхайн төсөл 2018 онд тулгарсан олон бэрхшээлийг амжилттай даван 
туулж гүний уурхайн 5-р босоо ам, уурхайн туслах барилга байгууламжууд, 
уурхайн агаар халаах систем, 2-р босоо амны шингэн бетон дамжуулах 
хоолой, 5500 хүний кемп, бетон зуурмагийн 4-р үйлдвэр зэрэг гол гол барилга 
байгууламжуудыг барьж дууслаа.

Гүний уурхайн капитал зардал  
(сая ам.доллар)
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2018 онд засварт ашиглах сэлбэг хэрэгсэл, хүнд даацын 2 автомашин худалдан 
авсан хийгээд хаягдал хадгалах байгууламжийн өргөтгөлийн ажил эрчимжсэнтэй  
холбоотойгоор урсгал капитал зардал өсөв. Харин хөрс хуулалтын зардлын 
капиталжуулалт бага байсан нь зардлыг хэсэгчлэн бууруулсан байна.

2018 онд 10 км хөндлөн малталт хийснээр гүний уурхайн төслийн хөндлөн малталтын 
нийт хэмжээ оны эцэс гэхэд уртаашаа 18,057 метрт хүрэв. 
Хөндлөн малталтын ажил үргэлжлэхийн хэрээр тус ордын хүдрийн биетийг агуулж буй 
чулуулгийн талаарх мэдлэг нэмэгдэж, гадаргын өрөмдлөгийн үр дүнд бий болсоноос 
илүү нарийвчилсан геотехникийн мэдээллийн сантай болсон. Энэхүү мэдээллийн 
тусламжтайгаар, гүний уурхайн олборлолт явуулах зарим хэсгийн чулуулгийн бат бэх 
чанар 2016 оны ТЭЗҮ-д тооцсоноос өөр байгааг олж тогтоосон. Үүн дээр үндэслээд, 
уурхайн зарим зураг төсөл, ажлын хуваарьт томоохон өөрчлөлт хийх шаардлагатай 
болж байна. 2 дугаар босоо амны бүтээц, механикийн болон цахилгааны тоноглолын 
ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд эдгээр техникийн нарийн түвэгтэй ажлыг дуусгах, 
хүлээлгэн өгөх хугацаа хэдэн сараар хойшлох төлөвтэй болоод байна. Хөндлөн 
малталтын ажлыг хурдасгахад дэмжлэг үзүүлэх өргүүр байрших 2 дугаар босоо амыг 
бүрэн ашиглалтад оруулах тов хойшилсноор тогтвортой үйлдвэрлэл эхлүүлэх хугацаа 
өмнө нь 2018 оны 11 дүгээр сард ТУЗ-д мэдээлж байсан есөн сараас илүү хугацаагаар 
хойшлох болж байна. Нарийвчилсан зураг төслийн ажил үргэлжилж байгаагийн 
зэрэгцээ, зураг төсөлд өөрчлөлт орсон, 2 дугаар босоо амыг ашиглалтад оруулах 
хугацаа хойшилсон нь бүтээн байгуулалтын зардал, ажлын хуваарьт ямар нөлөө 
үзүүлэхийг тооцох  ажил мөн хийгдэж байна.

Хөндлөн малталт 
(уртааш метр)
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1 Санхүүгийн хураангуйлсан үзүүлэлтүүдийг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын 
стандартын дагуу боловсруулан гаргасан “Оюу толгой” ХХК-ийн 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр санхүүгийн байдлын аудитаар 
баталгаажсан тайлангаас авсан болно. Аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг 
боловсруулахдаа “Оюу толгой” компанийг бие даасан бизнесийн нэгжийн түвшинд 
авч үзсэн бөгөөд уг тайланд тусгасан мэдээлэл нь дүнгийн тохируулах бичилт, 
нягтлан бодох бүртгэлийн бусад ялгаанаас шалтгаалаад “Туркойз Хилл Ресурс” болон 
“Рио Тинто”-ийн тайланд тусгасан мэдээллээс зөрүүтэй байж болохыг анхаарна уу.
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2. Оюу толгой компани 2010-2018 онд Монгол Улсын банкуудаар дамжуулж 9.08 тэрбум ам.долларын гүйлгээ хийсэн.

“Оюу толгой” компани 2018 оны дөрөвдүгээр улиралд 92 
хоногийн 88 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.16 байна. “Оюу толгой” 
гэмтэл, бэртэл гарахаас сэргийлэхэд бүх чадлаа дайчлан, 
аюулгүй ажиллагааг үйл ажиллагааныхаа цөм болгон 
ажиллаж байна.

Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

Гэмтэл бэртэлгүй 
ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон 

улсын  дундаж үзүүлэлт

Дахин ашиглалтын зорилт

2018 онд Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр нэг тонн хүдэр 
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашигласан. 
Зэсийн уурхайчдын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр байдаг. Ус 
дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь байлаа. 

Усны үр ашигтай хэрэглээ 
(Нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан усны 
хэмжээ, шоо метр)

Ус дахин ашиглалт
(хувь-сараар)

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

2018 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар Оюу толгойн нийт 
ажиллах хүчний 92.6 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа 
бөгөөд тэдний 20.4 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж 
байна. Нийт ажиллах хүчний 58.1 хувийг гүний уурхайн 
төслийн ажилчид эзэлж байна.

Монгол Гадаад Зорилт 90%

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 2010-2018
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны байдлаар 2.3 орчим 
тэрбум ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад төлбөр 
хэлбэрээр улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. Үүнээс 
2018 онд 200 сая ам.долларыг татвар, 122 сая ам.долларыг 
НӨАТ*-т тус тус төлсөн. 

* “Оюу толгой” компани НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй

“Оюу толгой” боловсрол, сургалтад онцгойлон анхаарч, 
ажилчдаа сурган хөгжүүлж, “эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт 
зүйлс бүтээлцэх” алсын хараагаа хэрэгжүүлж байна. “Оюу 
толгой” компани 2018 онд 904,641 хүн цагийн сургалтыг 17,000 
орчим үндсэн болон гэрээт ажилчдадаа зохион байгууллаа.

904,641
“Оюу толгой” компани орон нутгийн тогтвортой хөгжилд 
чиглэсэн төслүүдэд тогтмол хөрөнгө оруулж буй. 2018 онд 
тогтвортой, урт хугацааны төсөл, хөтөлбөрүүдэд 6.2 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийлээ. 

орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн төсөл, 
хөтөлбөрүүд
(сая.ам доллар)

Бусад
19%

Хамтын 
ажиллагааны 

гэрээ
81%

6.2

“Оюу  толгой” компани 2018 онд 898 ханган нийлүүлэгчтэй 
хамтран ажилласны 618 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 78 хувийг эдгээр компанид 
зарцуулав. 2010-2018 онд үндэсний худалдан авалтад 2.7 
тэрбум гаруй ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2018 
(сая ам.доллар)

Жилээр Жилээр

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

2018 онд Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй 80 ханган нийлүүлэгч 
Оюу толгойд бараа, үйлчилгээ нийлүүлэв. 2010-2018 оны 
эцсийн байдлаар Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалтад 413 сая ам.доллар зарцуулсан. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2018
(сая ам.доллар)

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн хөрөнгө
(тэрбум ам.доллар)

8.7

“Оюу толгой” компани 2010-2018 оны байдлаар Монголын 
компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр дотоодын зах зээлд 8.7 тэрбум 
орчим ам.доллар зарцууллаа.

19%

Монгол 
Улсын төсөвт 
байгууллагад 
төлсөн шууд 
төлбөрүүд 
(татвар, 
нийгмийн 
даатгал, 
хураамж, бусад 
төлбөрүүд)

Татвар
НӨАТ
Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Галсангийн Батсүх
2010 оны зургаадугаар сард томилогдсон

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд

Армандо Торрес
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал 
2017 оны тавдугаар сард томилогдсон

Цэвэгмидийн Түмэнцогт
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
2018 оны зургаадугаар сард томилогдсон

Арнауд Суарат 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн 
2018 оны есдүгээр сард томилогдсон

Данзанбалжирын Энхжаргал
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
2018 оны 10 дугаар сар - 2019 оны 4 дүгээр сар

нацагийн Багабанди
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
2016 оны есдүгээр сард дахин томилогдсон 

Элиас Скафидас 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
2018 оны есдүгээр сард томилогдсон

Улф Куэлман
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн 
2018 оны есдүгээр сард томилогдсон

Люк Колтон
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн 
2018 оны дөрөвдүгээр сард томилогдсон

Төлөөлөн удирдах зөвлөл
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Гүйцэтгэх удирдлагын баг 

Армандо Торрес
Гүйцэтгэх захирал 
2017 оны тавдугаар сард томилогдсон

Марко Пирес
Гүний уурхайн төслийн захирал
2016 оны гуравдугаар сард томилогдсон

Тим Экерсли
Уурхайн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
2018 оны нэгдүгээр сард томилогдсон

Дашнямын Амарбаясгалан
Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал
2014 оны аравдугаар сард томилогдсон

Бэгзжавын Дуламсүрэн
Стратегийн төслүүд болон бизнес хөгжил хариуцсан ерөнхий менежер
2018 оны нэгдүгээр сард томилогдсон

Мишел Шаррон 
Гүний уурхайн төслийн удирдагч 
2016 оны зургаадугаар сард томилогдсон

Шуркагийн Байгалмаа
Орон нутгийн харилцаа хариуцсан ерөнхий менежер
2013 оны долоодугаар сард томилогдсон

Пол Мюллинс
Санхүү хариуцсан захирал
2017 оны тавдугаар сард томилогдсон

Лаура Томас
Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ерөнхий менежер
2017 оны тавдугаар сард томилогдсон

Жамбын Сүнжидмаа
Хамтын ажиллагаа, мэдээлэл харилцаа хариуцсан ерөнхий менежер  
2018 оны есдүгээр сард томилогдсон

Маррэй Сварипа
ЭМААБОАБ-ын асуудал хариуцсан ерөнхий менежер 
2017 оны зургаадугаар сард томилогдсон

Цэрэвсүрэнгийн Цэрэнхүү  
Компанийн Хэрэг эрхлэх газрын дарга бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
2010 оны наймдугаар сард томилогдсон 
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
даргын мэндчилгээ 

2018 онд манай компанийн үйл ажиллагаа 
амжилттай явагдаж, гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт идэвхжиж өрнөсөн нь тус уурхайн 
цогцолборын ирээдүйг улам баталгаажуулсан 
болно.  

Ил уурхайн ашиглалтыг тогтвортой, үр 
ашигтай явуулж, мөн гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг улам эрчимжүүлсэн нь нийт 
хувьцаа эзэмшигчидийн хувьд хүртэх үр дүнг 
нэмэгдүүлэв. Эрдэс баялгийн олон улсын зах 
зээлийн тогтворгүй байдлаас эс шалтгаалан тус 
компани нь дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар салбарт тэргүүлэх 
байр сууриа баттай хадгалж ирлээ. 
 
Компанийн нийт үйл ажиллагаа, гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалт, нэн ялангуяа нийгмийн 
хариуцлага, түүний гүйцэтгэлийн бүх чиглэлд “Оюу 
толгой” компани нь мэдлэг, ур чадвар бүтээх, 
тэдгээрийг гол түншүүд болоод олон нийттэй 
хуваалцах үйлсдээ чухалчлан анхаарч ажиллав.
 
Өнгөрсөн оны зургаадугаар сард ТУЗ-өөс тус 
компанийн бизнесийн хөгжлийн 10 жилийн 
стратегийг баталсан юм. Энэхүү стратегид 
ирэх 10 жилийн хөгжлийн тэргүүлэх гол 

зорилт, үндсэн чиглэлүүд тусгагдсан юм. Түүнд 
уурхайн цогцолборын стратегийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө, ажилчдын чадавхи, ур чадварын 
өсөлт, цахилгаан станцийн төсөл, Өмнөговь 
аймагтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, 
ажиллах хүчний нөөцийг хөгжүүлэх, борлуулалт 
маркетингийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хууль 
дүрмийн хэрэгжилтийг тогтворжуулах зэрэг 
зорилт тавигдсан болно. Уг стратегийн хүрээнд 
уурхайн цогцолборын талбай болоод Ханбогд 
суманд ажилчдын амьдрах, ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах зорилт орсоныг тэмдэглэе.
 
Уг уурхайн цогцолборыг цаашид өргөжүүлэх, иж 
бүрэн ашиглахад чиглэсэн дээрх стратегийг манай 
хамт олон сайтар ойлгож, нэгдмэл зорилготой 
хөдөлмөрлөж байна. Энэ стратегийн бодлогод 
нэгдсэн манай Оюутолгойчуудын зүтгэл нь тус 
цогцолборыг ойрын жилүүдэд дэлхийн шилдэг 
зэсийн уурхай болгох  боломжийг бүрдүүлнэ 
гэдэгт миний бие итгэл төгс байна. 

“Оюу толгой” ХХК нь уул уурхайн үндэсний 
тэргүүлэх компаниудийн нэгний хувьд улсын 
төсөвт татвар, хураамж, рояльти төлөх замаар улс 
орныхоо нийгэм, эдийн засгийн хөгжил дэвшилд 
багагүй хувь нэмэр оруулсаар байна. 

Галсангийн 
Батсүх
Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн дарга
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“Монголд үйлдвэрлэв” бодлогынхоо хүрээнд 
ажлын шинэ байр бий болгож, орон нутгийн 
ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлж, жижиг ба 
дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж ирсний зэрэгцээ 
нийгмийн хариуцлагын төрөл бүрийн хөтөлбөр, 
төслийн шугамаар орон нутгийн хөгжилд бодит 
түлхэц үзүүлэв. 

Манай компани улсын хэмжээнд оны шилдэг 
10 аж ахуйн нэгжийн тоонд шалгарч, бизнесийн 
салбарт нэр хүндтэй энэхүү шагналын эзэн 
болсон нь улс орныхоо хөгжил дэвшилд оруулж 
буй хувь нэмэр нь сайшаагдан үнэлэгдснийг 
гэрчилж байна. 

Өмнөговь аймагтай тогтоосон түншлэлийн 
харилцааны хувьд 2018 он үлэмж үр дүнтэй 
байлаа. “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-ний хүрээнд 
Ханбогд сумын цаашдын хөгжилд шаардлагатай 
дэд бүтцийн зарим чухал төслийг орон нутагтай 
хамтран хэрэгжүүлэв. Уг гэрээ нь 2015 онд 
анх байгуулагдснаасаа хойш эдүгээ гуравдахь 
жилдээ манай уурхайн цогцолбор орчмын сумдад 
төдийгүй Өмнөговь аймгийн хэмжээнд үр ашгаа 
өгч ирлээ. 

2019 он бол манай компанийн хувьд бас нэгэн 
чухал жил болох юм. Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг улам эрчимжүүлэхийн сацуу ил 
уурхайн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах 
замаар хувьцаа эзэмшигчдийн үр өгөөжийг 
цаашид нэмэгдүүлэх болно. 

Шилдэг арга барил, тэргүүн туршлага дээр 
үндэслэн эх орондоо хариуцлагатай уул уурхайг 
хөгжүүлэхэд дорвитой хувь нэмрээ оруулахын 
төлөө нийт түншүүдтэйгээ хамтарч ажиллана. Энэ 
хамтын ажиллагаа нь манай компани болон улс 
оронд өгөх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ. 
“Оюу толгой” компанийн хамт олны нэрийн 
өмнөөс та бүхний цуцалтгүй дэмжлэгт гүн 
талархал илэрхийлэхийн ялдамд цаашдын хамтын 
амжилт, хамтын үр өгөөжийн төлөө хамтран 
зүтгэхийг чин сэтгэлээсээ эрмэлзэж буйгаа 
илэрхийлье. 

ТУЗ-ийн дарга  
Элчид Сайд Галсангийн Батсүх 
(Олон улсын харилцааны доктор)
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Гүйцэтгэх захирал болон гүний уурхайн 
төслийн захирлын хамтарсан мэндчилгээ

2018 он манай компанийн хувьд ил уурхайн үйл 
ажиллагаа, гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын явц, 
компанийн нийгмийн үйл ажиллагаа болон нийгэм, 
орон нутгийн хөгжлийн хүрээнд Монгол Улсын 
хөгжил цэцэглэлтийг бодитой дэмжих зорилтоо 
тууштай үргэлжлүүлэн, ихээхэн амжилт гаргасан 
тэмдэглүүштэй жил болж өнгөрлөө. 

Бүх оролцогч талууддаа хүртээх үр өгөөжөө 
нэмэгдүүлэхийн тулд бид цуцалтгүй, шаргуу 
хөдөлмөрлөн, үндсэн гэрээнүүдийн хүрээнд хүлээсэн 
үүрэг амлалтуудаа биелүүлсээр байна.
Уурхайн үйл ажиллагаагаа явуулаад 5 жил болж 
байгаа ч Оюу толгой нь Монголын эдийн засгийн 
чухал тулгуур төдийгүй бизнесийн болоод нийгмийн 
тодорхой үзүүлэлтээрээ дэлхийн жишигт тооцогдох 
болсон.

2018 онд гүний уурхайн бүтээн байгуулалт маш 
ахицтай байж, ил уурхайн үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 
өндөр байлаа. 

Манай хамт олон аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлээ 
улам сайжруулж, 200,000 хүн/цагт ногдох нийт гэмтэл 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт зорилтот 0.25-аас 
бууруулан 0.16 болсон нь компанийн түүхэн дэх 
хамгийн сайн үзүүлэлт болж байна. Гүний уурхайн 
ажил эрчимжиж, ажиллах хүчний тоо жилийн дотор 
хоёр дахин өссөн байхад ийм амжилтыг гаргаж 
чадлаа.

Өмнийн говийн алслагдсан бүс нутагт ил уурхайн 
үйл ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ гүний уурхайн 
томоохон бүтээн байгуулалт хийхэд амаргүй ч бид 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны 
бодлогоо ямагт чанд мөрдөн ажилласан. Ажилчид 

маань эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчны зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дор бүрнээ 
чармайн ажиллаж, ослыг тэглэх зорилтынхоо төлөө 
хамтдаа урагшилж байна. Мөн Эрдэнэт Үйлдвэр 
ТӨҮГ-тай хамтран ойлголцлын санамж бичиг 
байгуулж, аюулгүй ажиллагааны тэргүүн туршлагаа 
солилцож, хамтран ажиллалаа. 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төсөл 2018 
онд амжилттай урагшилж, 5 дугаар босоо амны 
агааржуулалтыг бүрэн дуусгаж, дэлхий дээрх 
хамгийн томд тооцогдох 2 дугаар босоо амыг суулгах 
зэрэг хэд хэдэн нэн чухал барилга байгууламжийг 
барьж, бэлэн болголоо.

Нарийвчилсан инженерингийн зураг, төслийн 
ажил дуусах шатандаа орсон бөгөөд нийт барилга 
угсралтын ажил 46 хувьдаа хүрсэн үзүүлэлттэй 
байна. Геотехникийн илүү нарийвчилсан мэдээллийг 
боловсруулж, улмаар хөрсний чулуулгийн хувьд 
амаргүй байдалтай тулгарснаар уурхайн загвар, 
төлөвлөлтөө дахин шинжлэх шаардлагатай болсон. 
Үүнээс гадна үйлдвэрлэлийн үндсэн босоо амны 
тоноглолын ажил нэн төвөгтэй, ашиглалтад оруулах 
үйл явц нарийн, цогц зэргээс үүдэн тогтвортой 
үйлдвэрлэл 2018 оны 10 дугаар сард тооцоолж, 
мэдээлж байсан есөн сараас ч урт хугацаагаар 
хойшлох төлөвтэй байна. Энэхүү шинэ нөхцөл 
байдал нь бүтээн байгуулалтын хуваарь болон 
төсөв, санхүүжилтэд хэрхэн нөлөөлөх талаар бид 
нарийвчилсан дүн шинжилгээ, тооцоолол хийж 
байна.

Дотоодын ханган нийлүүлэгчидтэй 2.3 тэрбум 
ам.долларын худалдан авалтын гэрээ байгуулж, 
зорилтоо давуулан биелүүллээ. Үүний зэрэгцээ олон 

Марко Пирес
Гүний уурхайн төслийн 
захирал

Армандо Торрес
Гүйцэтгэх захирал
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улсын ханган нийлүүлэгчидтэй түншлэлийг бий 
болгож, амжилттай хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр 
гүний уурхайг хөгжүүлэх, мөн ажиллуулахтай 
холбоотой үндэсний чадавхыг тууштай дэмжин, 
хөгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр болж байна.

2018 он бидний хувьд үйлдвэрлэлийн бүтээмж 
нэмэгдэж, ажилчдын маань ур чадвар дээшилсэн, 
хөгжил, дэвшил авчирсан жил байлаа. Бизнес 
шинэчлэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд бид бүтээмжээ 
сайжруулж, ил уурхайн үйлдвэрлэлээс орж ирж 
буй мөнгөн урсгал, санхүүгийн үзүүлэлтээ улам 
сайжруулж, бататган, зардлаа бууруулахыг зорьж 
ажилласан. 

Ур чадвар, мэргэжил дээшлүүлэх чанартай 
сургалтуудад үндсэн болон гэрээт ажилчдаа 
хамруулахад ихээхэн хүчин чармайлт гарган, хөрөнгө 
оруулалт хийж, үр дүнтэй ажиллалаа. Өнгөрсөн 
нэг жилийн хугацаанд нийтдээ 904,641 хүн/цагийн 
сургалтыг аюулгүй ажиллагаа, хууль дүрмийн 
хэрэгжилт, техник ур чадварын чиглэлээр явууллаа. 
2018 оны IV улирлын байдлаар Оюу толгойн 17,000 
орчим ажилчдын 92.6 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж 
байгаагаас 20.4 хувийг нь Өмнөговь аймгийн иргэд 
эзэлж байна. Нийт ажиллах хүчний 58.1 хувь нь гүний 
уурхайн төсөл дээр ажиллаж байна.

Бид “Монголд үйлдвэрлэв” стратегиа ажил хэрэг 
болгоход ихээхэн анхаарч ажилласны үр дүнд үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 90 гаруй хувийг 
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудтай 
хийлээ. Өмнөговь аймагт хийсэн худалдан авалтын 
хэмжээ 2010 онд 0.5 сая ам.доллар байсан бол 2018 
онд 126 сая ам.долларт хүрч, олон тооны бизнесүүд 
шинээр бий боллоо.

Манай баяжуулах үйлдвэр 1 тонн хүдэр 
боловсруулахад дунджаар 0.4 шоо метр буюу
дэлхийн ижил төстэй уурхайн дундаж үзүүлэлтээс 
даруй 3 дахин бага ус ашиглаж байна. Мөн ус 
дахин ашиглалтын төвшнийг дунджаар 88 хувьд 
хүргэн, олон улсад жишиг болохуйц байгаль орчны 
үзүүлэлтээ бататгав. Эдгээр үр дүнг үнэлэн Олон 
улсын санхүүгийн корпораци болон Монгол Улсын 
холбогдох байгууллагууд Оюу толгойг “Шилдэг ус 
хэмнэгч уурхай”-гаар шалгаруулав.

Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд бид 
орон нутагтай хамтран хэд хэдэн томоохон 
төсөл хэрэгжүүллээ. Тухайлбал, Ханбогд сумын 
600 гаруй хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн цогцолбор, Сум дундын малын эрүүл 
мэндийн төв, Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн хатуу 
хучилттай зам зэргийг энд дурдаж болно. Мөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих, ерөнхий 
боловсролын сургуулиудад аюулгүй байдлын 
сургалт явуулах зэрэг нийгэмд чиглэсэн төслүүдийг 
Улаанбаатар хотод амжилттай хэрэгжүүллээ.

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын шилдэг татвар 
төлөгчдийн нэг. Бид 2010-2018 онд татвар, хураамж, 
бусад төлбөрт нийт 2.3 тэрбум ам.доллар төлсөн. 
2018 онд улсад шууд татвар хураамжид 200 сая, 
дотоодын худалдан авалтад НӨАТ 122 сая ам.доллар 
тус тус төлсөн. 

2018 оны 12 дугаар сард “Оюу толгой” компани 
Монгол Улсын Засгийн газартай “Эрчим хүчний эх 
үүсвэрийн зохицуулалтын тухай гэрээ” хамтран 
үзэглэсэн нь уурхайн нийт үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай эрчим хүчийг урт хугацаанд дотоодын 
эх үүсвэрээс хангах суурь нөхцөлийг бүрдүүлж 
чадлаа.

Оюутолгойчууд бидний хувьд 2019 он ихээхэн чухал 
жил байх болно. Бид өнгөрсөн жилд гаргасан ололт 
амжилтаа үргэлжлүүлж, хувьцаа эзэмшигчдэдээ үр 
өгөөж хүртээхийн төлөө хүлээсэн амлалтаа тууштай 
биелүүлнэ. Бид гүний уурхайн чухал бүрдэл хэсэг 
болох үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний босоо амны 
барилгын ажлыг амжилттай явуулж, орон нутгийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэн, төслийн явцад 
олж авсан ур чадвараа илүү оновчтой ашиглах 
зорилготой байна. 

Дэлхийд тэргүүлэх зэсийн уурхайг амжилттай 
цогцлоож, Монгол Улсын хөгжил дэвшилд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулах бидний энэхүү эрхэм 
хариуцлагатай үйл хэргийг байнга дэмжиж ирсэн та 
бүхний хүчин зүтгэлд гүн талархал илэрхийлье.

Гүйцэтгэх захирал
Армандо Торрес

Гүний уурхайн төслийн захирал
Марко Пирес
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“Оюу толгой” ХХК нь “Туркойз Хилл Ресурс” ХХК 
(66 хувь) болон “Эрдэнэс Оюу толгой” ХХК (34 
хувь)-ийн хувь нийлүүлсэн компани юм. Хувь 
нийлүүлэгч “Эрдэнэс Оюу толгой” ХХК нь Монгол 
Улсын төрийн өмчит компани билээ. “Рио Тинто” 
2010 оноос хойш Оюу толгойн стратегийн болон 
үйл ажиллагааны менежментийг хэрэгжүүлж 
байна.

“Оюу толгой” уурхайн цогцолбор Улаанбаатар 
хотоос урагш ойролцоогоор 550 км, Монгол-
Хятадын хилээс хойш 80 орчим километрт 
оршдог. Оюу толгойн ордыг 2001 онд нээн 
илрүүлсэн түүхтэй. 

Одоогоор ил уурхайгаас хүдэр олборлож, хоногт 
100’000 тонн хүдэр баяжуулах хүчин чадал бүхий 
баяжуулах үйлдвэр, дагалдах байгууламж, дэд 
бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
2016 оны дундаас дахин эхэлсэн Гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтыг 4.3 тэрбум ам.долларын 

төслийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байна. Гүний 
уурхай бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхлэхэд 
“Оюу толгой” ХХК хамгийн бага зардлаар дэлхийд 
өрсөлдөхүйц үйлдвэрлэл явуулж буй толгой 
үйлдвэрүүдийн тоонд багтаж, зэсийн баяжмал 
үйлдвэрлэгч дэлхийн хамгийн том уурхайн нэг 
болох болно. 

“Оюу толгой” компани үйлдвэрлэсэн зэс, алтны 
агуулгатай баяжмалаа спот болон урт хугацаатай 
хэлцэл байгуулан олон улсын зах зээлд 
борлуулдаг.

2018 онд “Оюу толгой” компани аюулгүй 
ажиллагаа, хамт олон, түншлэл, мөнгөн хөрөнгө, 
өсөлт гэсэн таван үндсэн чиглэлд төвлөрч 
ажиллалаа. “Оюу толгой” тасралтгүй үргэлжлэх 
зах зээлийн сорилтуудыг даван туулах, дэлхийд 
томоохонд тооцогдох уул уурхайн төслийг 
хэрэгжүүлэх чадамжаа ахиулсан. 

Компанийн тухай

оюу толгой нь Монгол Улсын өмнөд хязгаарт оршдог зэс, алтны уурхай бөгөөд зэсийн агуулгаараа 
дэлхийд тэргүүлдэг ордуудын нэг. 
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Алсын хараа, манай ирээдүй

Тэргүүлэх чиглэл

Үндсэн зорилт Аюулгүй 
ажиллагаагаа 
улам бататгаж, 
салбартаа 
тэргүүлнэ

Дэлхийн жишигт 
нийцсэн, 
байгаль орчинд 
ээлтэй үйл 
ажиллагаагаа 
хадгална

Чадварлаг, 
эвсэг хамт 
олныг 
бүрдүүлнэ

Хөдөлмөр 
эрхлэх шударга, 
нээлттэй 
орчныг 
бэхжүүлнэ

Авьяас, ур 
чадварыг 
хөгжүүлнэ

Бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа 
тасралтгүй 
сайжруулж, 
үр ашгаа 
нэмэгдүүлнэ

Шинийг 
эрэлхийлсэн, 
эзний 
сэтгэлгээтэй, 
бүтээлч 
хамт олныг 
төлөвшүүлнэ

Хамтран ажиллагч 
талуудтай үр 
ашигтай, эерэг 
харилцааг 
бэхжүүлнэ

Өмнөговийн 
бизнес эрхлэлт, 
орон нутгийн бие 
даасан, тогтвортой 
хөгжлийг дэмжинэ

Өрсөлдөх 
чадвартай, 
үндэсний ханган 
нийлүүлэлтийн 
тогтвортой 
сүлжээг дэмжинэ

Гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтыг 
хугацаанд нь дуусган, 
бүрэн хүчин чадалд 
нь хүргэж Оюу 
толгойн ирээдүйг 
баталгаажуулна

Түншийн тогтвортой 
харилцааг эрхэмлэн 
бэхжүүлнэ

Бүтээгдэхүүнийг зах 
зээлд осол аюулгүй, 
түргэн шуурхай 
хүргэх чадавх бүхий 
ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээг өргөжүүлнэ

Алсын хараа Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

Эрхэм 
зорилго

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг 
цогцлоож, Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулна

Үнэт зүйлс Аюулгүй 
ажиллагаа

Хамт олон Мөнгөн 
хөрөнгө

Түншлэл Өсөлт

“оюу толгой” компаниас алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс болон стратегийн чиглэлээ 
тодорхойлон 2015 онд “Алсын хараа – манай ирээдүй” хэмээх цогц үзэл баримтлалыг 
боловсруулсан. Энэ жил ч тэрхүү үзэл баримтлалаа тууштай мөрдлөг болгож ажиллалаа. “Алсын 
хараа - манай ирээдүй” бидэнд Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулж, хувьцаа 
эзэмшигчдэд үр өгөөжөө өгөх аюулгүй, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн уурхайг цогцлоох эрхэм 
зорилгодоо хүрэх чигийг заадаг билээ. 

“Оюу толгой” компанид бизнесийн ёс зүй, арга барилын удирдамж болсон таван үнэт зүйл бий. 
Тэдгээр нь аюулгүй ажиллагаа, хамтын зүтгэл, хүндэтгэл, ёс зүй, төгөлдөршил юм. “Алсын хараа 
- манай ирээдүй”-д бизнесийн тэргүүн зорилтуудыг тусгасан стратегийн таван үндсэн чиглэлийг 
тодорхойлсон байдаг. 

Тэргүүлэх таван чиглэл
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Санхүүгийн 
гүйцэтгэл
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“Оюу толгой” уурхайн цогцолборын ерөнхий зураглал
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Гүйцэтгэл

2018 оны эхэнд нэг тонн нь 7,155 ам.доллар байсан 
зэсийн үнэ дэлхийн эдийн засгийн өсөлт буурч, 
худалдааны дайн өрнөсөнтэй холбоотойгоор оны 
эцэст 6,092 ам.доллар болтол буурснаар зэсийн 
үнийн оны дундаж 6,552 ам.доллар дээр тогтов. 
Гэсэн ч оны эхний хагаст зэсийн үнэ өндөр байсны 
ачаар 2018 оны зэсийн дундаж үнэ 2017 оныхтой 
харьцуулахад өндөр байлаа. 2018 онд нэг трой 
унци алтны үнэ дунджаар 1,255 ам.доллар байв. 
2018 оны эхэнд нэг трой унци нь 1,263 ам.доллар 
байсан алтны үнэ оны эцэст 1,246 ам.доллар болж 
хэлбэлзсэн.

2018 онд “Оюу толгой” компани 157 мянган тонн зэс, 
248 мянган унци алт, 873 мянган унци мөнгө (2017 
онд 149 мянган тонн зэс; 111 мянган унци алт; 860 
мянган унци мөнгө)-ний агуулга бүхий 746 мянган 
тонн баяжмал (2017 онд 724 мянган тонн) борлуулж, 
1,180 сая ам.доллар (2017 онд 940 сая ам.доллар)-
ын орлого олсон. 

2018 онд боловсруулсан хүдэр дэх алтны агуулга 
өндөр байсан тул алтны олборлолтын хэмжээ 
нэмэгдэж, борлуулалтын орлого 2017 оныхоос 
өссөн. 2018 онд хилийн боомтын нэвтрүүлэлт 
сайжирч, өмнөх оны эцэст хуримтлагдсан байсан 
бүтээгдэхүүний нөөцийг борлуулж дууссан нь 
борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэв. Хүдрийн 

зэсийн агуулга болон зэсийн баяжмалын хэмжээ 
ерөнхийдөө 2017 оныхтой ойролцоо байлаа. 
Зах зээл дээр зэс, алтны үнэ  өссөн нь орлого 
нэмэгдэхэд мөн нөлөөлсөн.

2017 онд нийт 106 сая тонн уулын цул тээвэрлэсэн 
атал 2018 онд энэ тоо 91 сая тонн болж 
буурсан нь ил уурхайн  гүн нэмэгдэх тусам ачаа 
эргэлтийн хугацаа уртассантай холбоотой. Хүдэр 
боловсруулалт 2017 онтой харьцуулахад зургаан 
хувиар буурч, 38.7 сая тонн болсон нь боловсруулсан 
хүдэрт хатуу чулуулгийн хувь хэмжээ өндөр 
байсантай холбоотой юм.

Санхүүгийн гүйцэтгэл 
(сая ам.доллараар)3 2018 2017 2016 2015

Борлуулалтын орлого 1,180 940 1,203 1,635

Нийт ашгийн хувь (%) 26 9 21 33

Урсгал капиталын зардал 91 82 101 125

Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын капитал 
зардал

1,242 852 230 -

Улсад төлөх татвар, 
шимтгэл бусад төлбөр 200 180 189 256

Дотоодын худалдан 
авалтын зардал 899 657 333 291

Дотоодод хийсэн 
зарцуулалт 1,223 1,042 742 866

3 Санхүүгийн хураангуйлсан үзүүлэлтүүдийг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу боловсруулан гаргасан “Оюу толгой” ХХК-
ийн 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 оны 12 сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн байдлын аудитаар баталгаажсан тайлангаас авсан болно. Аудитаар 
баталгаажсан санхүүгийн тайланг боловсруулахдаа “Оюу толгой” компанийг бие даасан бизнесийн нэгжийн түвшинд авч үзсэн бөгөөд уг 
тайланд тусгасан мэдээлэл нь дүнгийн тохируулах бичилт, нягтлан бодох бүртгэлийн бусад ялгаанаас шалтгаалаад “Туркойз Хилл Ресурс” 
болон “Рио Тинто”-ийн тайланд тусгасан мэдээллээс зөрүүтэй байж болохыг анхаарна уу.

Санхүүгийн 
гүйцэтгэл

2018 оны зорилт
 › Зардал, эргэлтийн хөрөнгө болон капитал зардлын оновчтой удирдлагыг бэхжүүлж, улмаар 

мөнгөн хөрөнгө хэмнэх төсөл хөтөлбөрийг санаачлан  хэрэгжүүлэх
 › Гүний уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотой гэрээ, хэлцлийн гүйцэтгэлийг үр дүнтэй удирдах
 › Cанхүүжилтийн зохистой хувилбарыг оролцогч талуудтай хамтран тодорхойлж, хэрэгжүүлэх
 › Бизнесийн ёс зүйн өндөр стандартыг мөрддөг, ил тод, өрсөлдөх чадвартай, тогтвортой дотоодын 

ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх
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Алтны борлуулалтын орлого нэмэгдсэнтэй 
холбоотойгоор Оюу толгойн борлуулалтын орлого 
1,180 сая ам.долларт хүрсэн нь 2017 оноос даруй 
240 сая ам.доллараар өссөн дүн юм. 2018 онд 
хүдрийн биетийн алтны агуулга өндөртэй хэсэгт 
олборлолт хийж, металл авалт нэмэгдсэн тул 
үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээ 2017 оныхоос 
өндөр байв. 

Өнгөрсөн онтой харьцуулахад уулын цул 
тээвэрлэлт, хүдэр боловсруулалтын хэмжээ 
бага байсан ч, баяжмал дахь алтны агуулга 
өндөр байсан тул 2018 онд нийт 29 хувийн 
ашигтай ажиллаж, 2017 онд есөн хувийн ашигтай 
ажилласан үзүүлэлтээ сайжрууллаа. Ил уурхай, 
баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой урсгал капиталын зардалд 2018 
онд 91 сая ам.доллар зарцуулсан нь 2017 оны 
мөн үзүүлэлтээс 9 сая ам.доллараар их байна. 
Энэ нь хоёр ширхэг том оврын өөрөө буулгагч 
тээвэрлэгч машин шинээр худалдаж авсан, тоног 
төхөөрөмжүүдийн засварын хяналтын хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байгаатай холбоотойгоор тоног 
төхөөрөмжийн их засварын зардал нэмэгдсэн, мөн 
хаягдал хадгалах байгууламжийн барилгын ажлын 
зардал өссөнтэй холбоотой. 

Харин 2018 онд хөрс хуулалтын коэффициент 
2017 онтой харьцуулахад бага байсан тул хөрс 
хуулалтын хойшлуулсан капитал зардал 2018 онд 
буурсан байна.  Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтын төслийн ажлууд эрчимжсэнтэй 
холбоотойгоор гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
капитал зардал 1,233 сая ам.доллар байсан. 2016 
оны тавдугаар сараас хойш буюу төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
төслийн ажил эхлэх мэдэгдэл баталснаас 
хойш өнөөдрийг хүртэл гүний уурхайн төсөлтэй 
холбоотой гарсан зардал нийтдээ 2.3 тэрбум 
ам.долларт хүрээд байна. Одоогоор төслийн 
хүрээнд байгуулсан нийт гэрээ хэлцлийн дүн 3.1 
тэрбум ам.долларт хүрсэн ба үүнээс 2.3 тэрбумын 
гэрээ, хэлцлийг дотоодын ханган нийлүүлэгчидтэй 
байгуулснаар анх 2016 онд тавьж байсан 1.4 
тэрбум, 2018 онд тавьсан 2 тэрбум ам.долларын 
зорилтуудыг тус тус давсан. 

Өнөөгийн байдлаар гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтад дотоодын 9 компани оролцож 
байгаа ба дотоодын ажиллах хүчний оролцоо 
тооцоолж байснаас хавьгүй өндөр буюу 88 хувьд 
хүрээд байна. Дотоодын худалдан авалтын зардал 
(дийлэнх хувийг нь Монгол Улсын иргэн эзэмшдэг 
компаниудад зарцуулсан зардал) болон дотоодод 
хийсэн зарцуулалт (Монгол улсад төлөгдсөн 
зардал, төгрөгөөр) өссөн нь гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт эрчимжсэн хийгээд ОТ-ын зүгээс 
дотоодын ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэн 
дэмжих чадавхыг нэмэгдүүлэх бодлого ба үүний 
үр дүнтэй холбоотой юм.  Дотоодын худалдан 
авалтын зардал өмнөх оныхоос 243 саяар 
нэмэгдэж 899 сая ам.долларт хүрсэн бөгөөд 2018 
оны дотоод дахь зарцуулалт 1.2 тэрбум ам.доллар 
давлаа. 2019 онд ханган нийлүүлэгчидтэйгээ нягт 
хамтран ажиллаж, дотоодын худалдан авалтаа 
улам өргөжүүлэхийг эрмэлзэх болно. 

2018 онд Засгийн газарт татвар, шимтгэл, бусад 
төлбөрт 200 сая ам.доллар төлсөн нь 2017 оныхоос 
20 сая ам.доллараар давуу байна. Энэ нь ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлбөр өссөн (2018 
онд 65 сая ам.доллар, 2017 онд 54 сая ам.доллар), 
гүний уурхайн төслийн зардал нэмэгдсэнтэй 
холбоотойгоор гаалийн татвар, НӨАТ-ын төлөлт 
мөн нэмэгдсэнтэй холбоотой. Мөн зээлийн хүүгийн 
төлбөрт ногдуулсан татварын суутгалын дүн мөн 
өссөн (2018 онд 234 сая ам.доллар, 2017 онд 201 
сая ам.долларын хүү төлсөн).

“Оюу толгой” компани гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг санхүүжүүлэх, төслийн 
санхүүжилтийн зээлийн хүүг төлөх зорилгоор 
2018 онд 1,270 сая ам.долларын (2017 онд 820 сая 
ам.доллар) санхүүжилт татсан. Санхүүжилтийн 
515 сая ам.долларыг (2017 онд 280 сая ам.доллар) 
энгийн хувьцаа, 755 сая ам.долларыг (2017 онд 
540 сая ам.доллар) хувьцаа эзэмшигчээс олгосон 
зээл хэлбэрээр татсан.  2018 онд гаднаас авсан 
санхүүжилт төлөвлөсөн хэмжээнээс бага байгаа 
нь үйл ажиллагаанаас орсон орлого нь тухайн 
үйл ажиллагааны урсгал капиталын зардлаас 
давсантай холбоотой. Оны эцэст нийт зээлийн 
хэмжээ 9.2 тэрбум ам доллар (2017 онд 8.0 тэрбум 
ам.доллар) байв.
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Зардал хэмнэх хөтөлбөр 

Тайлант хугацаанд бизнес шинэчлэлийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн төслүүд 
үр өгөөжөө өгсөөр байв. Бизнес шинэчлэлийн 
хөтөлбөр нь “Оюу толгой”-д аливаа бизнесийн 
сайжруулалтын санаачлагыг  тодорхойлох, 
хэрэгжүүлэхэд эзний сэтгэхүйгээр хандах 
сэтгэлгээг төлөвшүүлэхэд чиглэдэг. Тус 
хөтөлбөрийн хүрээнд орлого нэмэгдүүлэх, үйл 
ажиллагааны зардал бууруулах, эргэлтийн 
хөрөнгө болон урсгал капиталын зардлыг 
бууруулах төслүүд хэрэгжүүлдэг.

2016 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бизнес 
шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд 
зардал хэмнэх болон бүтээмж нэмэгдүүлэх 
санаачилгын үр дүнд 99 сая ам.доллартай 
тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг бүрдүүлсэн (2017 
онд 110 сая ам.доллар). Гэрээний нөхцлийг 
сайжруулснаар зэс хайлуулах болон 
цэвэршүүлэх төлбөр болон борлуулалтын 
тээврийн зардлын зөрүүний төлбөрийг 
багасгасан. Мөн өөрөө буулгагч тээвэрлэгчийн 
хүчин чадал, даацыг нэмэгдүүлэх, тээрмийн 
сул зогсолтын хугацааг бууруулж ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх зэрэг зардал хэмнэх , бүтээмж 
дээшлүүлэх хөтөлбөр санаачилгуудыг 
хэрэгжүүллээ.

Хангамжийн сүлжээ

“Оюу толгой” компани 2011 оноос хойш 
дотоодын, тэр дундаа Өмнөговь аймгийн ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэхэд анхаарч, 
тусгайлан бодлого боловсруулан хэрэгжүүлж 
ирсэн. Уг бодлого амжилттай хэрэгжиж, үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 90 хувийг 
Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй компаниас 
хийж байна. 2010 онд Өмнөговиос 0.5 сая 
ам.долларын худалдан авалт хийж байсан бол 
2018 онд 126 сая гаруй ам.доллар болж өслөө.  

Ил уурхайн үйл ажиллагааны нийт худалдан 
авалтын 78 хувийг тавиас дээш хувийг нь 
Монгол Улсын харьяат эзэмшдэг үндэсний 
аж ахуйн нэгжүүдээс хийснээр 2010 оноос 
хойш үндэсний ААН-ээс хийсэн нийт худалдан 
авалтын хэмжээ 2.7 тэрбум ам.долларт хүрлээ.
“Оюу толгой” компани ”Монголд үйлдвэрлэв” 
хөтөлбөрөө үргэлжлүүлж, гадаад худалдан 
авалтын оронд дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах  зорилгоор 
Оролцох хүсэлт ирүүлэх нийт 17 урилга 
нээлттэй байршуулсан байна. Ийнхүү жилийн 
хугацаанд Монголд үйлдвэрлэсэн бараа 
бүтээгдэхүүн авах нийт 2.3 сая ам.долларын 
өртөг бүхий 11 гэрээ шинээр байгуулснаар 

хангамжийн сүлжээний тогтвортой, найдвартай 
байдал сайжирч,  “дотоодод шингэсэн нэмүү 
өртөг” 15 хувиас 60 хувь болж нэмэгдсэн. 
2018 онд бизнес эрхлэгчидтэй хамтран 
хэрэгжүүлсэн гол ажлууд: 
• “Эрдэнийн Говь” шилдэг ханган нийлүүлэгч 

шалгаруулах ёслолын ажиллагааг 7 дахь 
жилдээ зохион байгуулж, 500 гаруй зочид 
оролцлоо;

• “Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн” 
арга хэмжээг анх удаа зохион байгуулж, 
“Оюу толгой” компани, түүний ханган 
нийлүүлэгчдийн Монгол Улсад оруулж 
буй хувь нэмрийг 3,300 гаруй хүнд үзүүлэн 
таниуллаа;

• 16 удаа мэдээллийн өдөрлөг (Өмнөговьд 10, 
Улаанбаатарт 6 удаа) зохион байгуулсанд 370 
аж ахуйн нэгж оролцсон. Өдөрлөгийн үеэр 
Оюу толгойтай хамтран ажиллахад анхаарах 
зүйлс, тэр дундаа бизнесийн ёс зүйтэй байх 
зарчмыг таниулж, мэдээллээр хангав;

• Худалдан авалтын газрын нэгдсэн хаяг, 
санал хүсэлт хүлээж авах систем бий болгож, 
2018 онд 1,100 гаруй санал хүсэлт хүлээж 
авсан; 
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• Ханган нийлүүлэгчийн ёс зүйн дүрмийн 
сургалтад 505 хүн (400+ ханган нийлүүлэгч) 
хамруулав.

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны 
Нийгэмлэг, ОУСК, Өмнөговь аймаг, “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-тай хамтран жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдийг Эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчин (ЭМААБО), бизнесийн 
ёс зүй, Хүний нөөцийн стандартуудын 
шаардлага хангахуйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
нийлүүлэх чадамжтай болоход нь туслах 
зорилгоор жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг 
чадавхжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 
Түүнчлэн арилжааны томоохон банкнуудтай 
Ханган нийлүүлэлтийн санхүүжилтийн гэрээ 
байгуулж, ханган нийлүүлэгчдэд бага хүүтэй 
зээл олгох, бусад шимтгэлийг бууруулах нөхцөл 
бүрдүүллээ.

Гүний уурхайн төслийн хүрээнд 2018 оны 
12 дугаар сар гэхэд дотоодоос худалдан 
авалт хийх чиглэлээр өгсөн амлалтдаа хүрч, 
хангамжийн үйл ажиллагаа нэг томоохон 
шатанд хүрлээ.  Төсөл эхлэхээс өмнө 
төсөл хэрэгжих хугацаанд нийт 3.6 тэрбум 
ам.долларын худалдан авалт хийнэ, үүний 40 
хувьд дотоодын ханган нийлүүлэгчид оролцох 
боломжтой гэж тооцоолж байв. Харин энэ 
жилийн эцсийг хүртэл уг төслийн хүрээнд нийт 
2.2 тэрбум гаруй ам.долларын гэрээ, хэлцлийг 
дотоодын ханган нийлүүлэгчидтэй байгуулсан 
нь дээр дурдсан 40 хувийн зорилтоос даруй 273 
сая ам.доллараар давсан үзүүлэлт юм. 

“Оюу толгой” компани “Монголд үйлдвэрлэв” 
хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговийн болон 
хөрш зэргэлдээх нутгийн иргэдтэй хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх, тэдэнд бодит 
боломж олгохын төлөө хүчин чармайлт 
гаргасаар байх болно. 2018 оноос уурхайн хүнд 
даацын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг 
Өмнөговийн компанид хариуцуулсан. 2016 
оны 5 дугаар сард Ажил эхлэх мэдэгдэл албан 
ёсоор гарснаас хойш дотоодын компаниудтай 
байгуулсан гэрээ хэлцэл Төслийн нийт гэрээ 
хэлцлийн дүнгийн 73 хувийг эзэлж байна. 
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Дотоодоос хийсэн худалдан авалт

2018 онд дотоодоос ил уурхайн үйл ажиллагаанд 
439 сая ам.доллар, гүний уурхайн төсөлд 460 сая 
ам.долларын худалдан авалт хийсэн нь өмнөх 
жилийн дээд амжилтаа ахиулсан үзүүлэлт байв.

“Оюу толгой” компани 2018 онд 898 ханган 
нийлүүлэгчтэй хамтарч ажилласны 618 нь 
дотоодын аж ахуйн нэгж байсан ба нийт худалдан 
авалтын дүнгийн 78 хувийг эдгээр компанид 
зарцуулжээ. “Оюу толгой” компани 2010-2018 
онд дотоодын худалдан авалтад нийт 3.6 тэрбум 
ам.доллар зарцуулсан байна. 

“Оюу толгой” компани Өмнөговийн ханган 
нийлүүлэгчдээс 126 сая ам.долларын 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авсан. Ийнхүү 2010-
2018 онд хийсэн нийт худалдан авалт 413 сая 
ам.долларт хүрэв.

Дотоодын худалдан авалт 2010-2018 
(сая ам.доллар)

Жилээр

Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

0

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

11
4

38
4

498 28
8

1,091

30
1

1,392

29
1

1,683

33
3

2,016 65
7

2,673 89
9

3,572

30
5

803
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Ханган нийлүүлэгчдийн үзэсгэлэн 2018
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Баг хамт олны сайн 
сайхан байдал болон 
байгаль орчны 
хамгаалал 
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Баяжуулах үйлдвэр, хагас өөрөө нунтаглагч тээрэм
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Гүйцэтгэл

Аюулгүй ажиллагааны үндсэн тулгуур болсон 
дараах хөтөлбөрүүдийг тасралтгүй хэрэгжүүллээ:
• Амь эрсдэхээс урьдчилан сэргийлэх (НЭУ);
• Химийн бодисоос үүдэлтэйгээр гамшгийн 

хэмжээний осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх 
(Үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны 
менежмент - ҮААМ);

• Бэртэл гэмтлийг бууруулах.
200,000 хүн.цагт ногдох бүх гэмтэл, бэртлийн 
давтамж (БГБД)-ийг 0.25 болгох зорилт тавин 
ажиллаж 0.16 болтол буурууллаа. Гүний уурхайн 
төсөл эрчимжсэнтэй холбоотойгоор “Оюу 
толгой” компанийн нийт хүн/цаг 2017 оныхтой 
харьцуулахад 40 хувиар нэмэгдсэн байхад дээрх 
амжилтыг үзүүлж чадсан. 

Алслагдсан бүс нутагт ил уурхайд ажиллуулах, 
гүний уурхайн төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг олон 
сорилттой тулгарсан  ч гэлээ Оюу толгойн 
тэргүүлэх чиглэл болсон ЭМААБО-ы үйл 
ажиллагаанд тавих анхаарал хяналтаа 
сулруулсангүй. Уурхайд хүн болгон маш нягт 
хамтран ажиллаж, дэг журмыг чандлан сахидаг 
ба бид осол, бэртлийг тэглэх зорилгодоо хүрэхийн 
төлөө тасралтгүй чармайх тул  Эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчны асуудал нэн тэргүүнд 
тавигдсаар байх болно. 

2018 онд Оюу толгойд хэд хэдэн томоохон 
хөндлөнгийн шалгалт, аудит, төрийн холбогдох 
байгууллагын хяналт, шалгалт хийгдсэн. Жишээ нь:
• Рио Тинтогийн ЭМААБО-ы стандартуудын 

биелэлтийн аудит;
• ОУ-н стандартчиллын байгууллагаас ЭМААБО-

ны удирдлагын тогтолцооны тохирлын 
гэрчилгээний баталгаажуулалт;

• Олон улсын зээлдүүлэгч нарын аудит гэх мэт. 
Амь нас эрсдэхэд хүргэж болзошгүй аюул 
эрсдэлийг удирдах зорилготой НЭУ-ын 
хөтөлбөрийг стратегийн тэргүүлэх чиглэлд тооцон 
2018 оны турш хэрэгжүүлэхдээ уурхай дахь ахлах 
ажилтан, ахлах мэргэжилтнүүд (гэрээт ажилтнууд 
мөн хамрагдсан)-эд аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаа, зөвлөмж өгөх дадал суулгах чиглэлд 
онцлон анхаарлаа. 

НЭУ хэрэгжүүлэхдээ магадалгааны тооноос 
илүүтэй чанарт анхаарах болж, “НЭУ-ын хүрээнд 
авах арга хэмжээний менежмент”, “Асуулт тавьж 
цуглуулсан мэдээллийн анализ” гэх мэт динамик 
тайлан бэлтгэх зэргээр мэдээллийг илүү үр дүнтэй 
ашиглах болсон. “Оюу толгой“ компани удирдах 
ажилтнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, ноцтой 
эрсдэлийн хяналтын магадалгаа хийх зорилтоо 
биелүүлж, 2018 онд нийт 225,000 орчим хяналтын 
магадалгаа хийж, ахиц гаргасны үр дүнд ноцтой 
эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах 12,000 арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. 

2018 оны зорилт 
 › Уурхайн ахлах ажилтан, ахлах мэргэжилтнүүдээр дамжуулан ноцтой эрсдэлийн магадалгааны 

чанарыг сайжруулах, удирдах ажилтнуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд мэдээллийн сангийн ашиглалтыг 
сайжруулах замаар Ноцтой эрсдэлийн удирдлагыг (НЭУ) хэвшүүлж, амь нас эрсдэх эрсдэлийг арилгах

 › Гүний уурхайн аюул эрсдэл ихтэй хэсгүүдэд үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааг хангахад чиглэсэн 
тусгай хяналтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 

 › Олон улсын аюулгүй ажиллагааны стандартад нийцүүлэн Химийн хорт болон аюултай бодис 
ашиглалтын менежмент (PSM)-ийн зарим элементийг нэвтрүүлэх 

 › Гүний уурхайн дэд бүтцийг ашиглалтад шилжүүлэх үйл явцад аюулгүй ажиллагааны хэв журмыг 
мөрдөн ажиллаж хэвших 

 › Сэтгэлзүйн эрүүл мэндийн талаар мэдлэг мэдээлэл олгох, ажилчдын, тэр дундаа гүний уурхайн 
ажилчдын бие бялдар, оюун санааны эрүүл мэндийг анхаарч ажиллах

 › Биологийн олон янз байдлыг хамгаалахтай холбоотой амлалт үүргээ биелүүлэхийн сацуу ус, нөхөн 
сэргээлт зэрэг стратегийн чухал асуудлуудад төвлөрч ажиллах

 › Гүний уурхайн аврах баг, гадаргын гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх багийн чадавхыг бэхжүүлэх

Баг хамт олны сайн сайхан 
байдал болон байгаль орчны 
хамгаалал 



27Жилийн тайлан

2018 оны бас нэг үндсэн чиглэл нь үйлдвэрлэлийн 
аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн удирдлага юм. 
Энэ чиглэлд “Оюу толгой” компани үйлдвэрлэлийн 
аюулгүй ажиллагааны бүх аюул эрсдэлийг 
тодорхойлж, ноцтой эрсдэлийн хяналт хэрэгжүүлж,  
хяналтын арга хэмжээ хариуцан хэрэгжүүлэгч, 
ахлах түвшний удирдах ажилтнуудтай хамтран 500 
гаруй удаа үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны 
ноцтой эрсдэлийн хяналтын магадалгаа хийж, 
хяналтын арга хэмжээний үр дүнг үнэлж, хяналт 
тавьсан.

Эрүүл мэнд 

Оюу толгойд хэрэгжиж буй эрүүл мэнд, эмчилгээ, 
ажлын байрны эрүүл ахуйн систем тогтолцоог 2018 
онд бүхэлд нь нягтлан үзэж, тэдгээрийг оновчтой 
болгох, ажилтнууд, удирдах ажилтнууд хэрэглэхэд 
тохиромжтой болгох зорилгоор олон төрлийн 

өөрчлөлт оруулсан. Эрүүл мэндийн НЭУ-ын хянан 
магадалгааг бүрэн шинэчилж, орчуулж, уурхайн 
хяналтын системд оруулсан. 
2018 онд Оюу толгойд сэтгэлзүйн эрүүл мэнд, 
зохистой амьдралын хэв маягийг дэмжих сургалт, 
Алжаал ядаргааны менежментийн сургалт, 
судалгааны төсөл, Тамхинаас гарах хөдөлгөөн, 
Томуугийн вакцинжуулалт (5,000 хүн вакцинд 
хамрагдсан), Компанийн эрүүл мэнд, спортын 
комиссоос зохион байгуулсан бусад арга хэмжээ 
зэрэг эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээ зохион 
байгуулсан. 2018 онд олон санал санаачилга 
хэрэгжүүлсэн ч гэлээ, цаашид ялангуяа гүний 
уурхайн төсөл үйл ажиллагааны хэсэгтэй нэгдэж 
байгаатай холбоотойгоор ажилтнуудынхаа эрүүл 
мэндийг дэмжих, сайжруулах чиглэлээр 2019 онд 
хийх ажил нэлээд байна. Эрүүл мэнд, эмчилгээ, 
ажлын байрны эрүүл ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлэх 
ажлын бэлтгэл хангагдаж байна.

Оюу толгойн бахархалт ажилчид, #OTProud
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Аюулгүй байдал

Уурхай дахь Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх 
баг дуудлагын дагуу уурхайн талбарт шуурхай 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үүргийг бүрэн 
гүйцэтгэсээр ирсэн. Үүнээс гадна тус багийнхан 
нутгийн ард иргэдэд тусламж үзүүлж, орон 
нутгийн удирдлагаас хүсэлт гаргасан тохиолдолд 
тусламж дэмжлэг үзүүлж байсан. Сум, аймаг, 
улсын хэмжээнд онцгой байдлын албадтай илүү 
хамтран ажилласан. 

Газар доорх болон дээрх бүтээн байгуулалт, 
барилгын ажлын явцад дэмжлэг үзүүлэх 
чиглэлээр бүх түвшний онцгой байдлын албадын 
ур чадварыг сайжруулах олон ажлууд хийгдсэн. 
Аюулгүй байдлыг хангах бүх үйл ажиллагаа, 
арга хэмжээг Аюулгүй байдал, хүний эрхийн 
санаачилгын сайн дурын зарчимд тулгуурлан 
явуулдаг. 

Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх баг
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Байгаль орчин

Байгаль орчны удирдлагад хариуцлагатай хандах, 
ялангуяа ус, хаягдлын удирдлага, газрын нөхөн 
сэргээлт, байгаль орчны ерөнхий хууль, журмын 
хэрэгжилтийн асуудлуудад нэн тэргүүнд ач 
холбогдол өгч ажилласаар ирлээ. 
2018 онд “Оюу толгой” уурхайн ус дахин 
ашиглалтын түвшин дунджаар 88 хувьтай байсан 
ба усны дундаж хэрэглээ нь уул уурхайн салбарын 
дундаж үзүүлэлтээс эрс доогуур байв. Ус дахин 
ашиглалтын түвшин 2014 оноос хойш тогтмол 
сайжирч байна. “Оюу толгой” компани мөн 
өмнө нь хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн 56 
цооногийг битүүмжилж, орон нутгийн удирдлагад 
хүлээлгэж өглөө.  Компани байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний цогц хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
хүрээнд 30 хулан, 20 хар сүүлтэд хиймэл дагуулаар 
мөшгөх хүзүүвч зүүж, 12.47 га талбайд биологийн 
нөхөн сэргээлт, 13.88 га талбайд техникийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн. 

6 жилийн турш 54 га талбайд нөхөн сэргээлт 
хийсэн заган ойг орон нутгийн удирдлагад 
хүлээлгэн өгсөн нь Оюу толгойн түүхэнд онцлох 
амжилт болов. Өмнийн говийн биологийн 
төрөл зүйлд эерэг нөлөө үзүүлэх амлалт үүргээ 
биелүүлэхэд дэм үзүүлдэг дүйцүүлэн хамгаалах 
төслүүд маань оролцогч талуудын дэмжлэгтэйгээр 
амжилттай хэрэгжсээр байна. 

“Оюу толгой” ХХК эрдсийн бус хаягдлыг удирдах 
урт хугацааны стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлж 
эхэлсэн ба тус стратеги нь ландфилийн талбай 
руу шилжүүлэх хог хаягдлыг бууруулах, дахин 
ашиглах, дахин боловсруулах боломжтой хог 
хаягдлыг нэмэгдүүлэхэд (Дахин боловсруулалт 
хийх чиглэлээр орон нутгийн иргэдтэй хамтарч 
ажиллах, хүнсний хаягдлаар бордоо хийх төсөл 
санаачилга багтана) голлон анхаарна. 

Гүний хоолойн нөхөн сэргээсэн талбай, заган ой

Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн 35,1 км хатуу хучилттай зам Нөхөн сэргээж буй заган ой
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Дэлхийд 
өрсөлдөхүйц 
үйлдвэрлэл
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Оюу толгойн ил уурхай
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2018 оны гүйцэтгэл

Хүдэр дэх металлын агуулга бага байсан ч 159,060 
тонн зэс,  285,425 унци алт үйлдвэрлэснээр 2018 
оны үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөө давуулан 
биелүүлэв. 

Жилийн өмнөх үетэй харьцуулахад 2018 онд 
олборлосон нийт материалын хэмжээ багассан 
нь ил уурхайн олборлолт тэлж, уулын цул 
тээвэрлэх зам нэмэгдсэнтэй холбоотой. Энэхүү 
бууралтыг ачааны машины дундаж ачилтыг 
нэмэгдүүлэх замаар хэсэгчлэн нөхсөн. Дундаж 
ачилт нэмэгдсэнээр “Рио Тинто”-гийн хэмжээнд 
дундаж ачилтын үзүүлэлтээрээ тэргүүлж байна. 
Ил уурхайгаас олборлосон материалын хэмжээг 
графикт харуулав.

Хүдэр боловсруулалт 38.7 сая тонн байсан 
нь 2017 оны дүнгээс багассан хэдий ч, өмнөх 
жилд баяжуулах үйлдвэр нэг удаа зогссонтой 
харьцуулахад 2018 онд хоёр удаа бүрэн зогсолт 
хийсэн, мөн чулуулгийн хатуулаг нэмэгдсэнийг 
тооцвол энэ нь сайн үзүүлэлт юм. 

Баяжуулах үйлдвэрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор уурхайгаас тээрэм хүртэлх бүх үе 
шатыг хамарсан олон төрлийн санал санаачилга 
хэрэгжүүлэн, сайжруулалтууд хийсэн. Үүнд: 
 › Нарийн хяналт дор хүчтэй тэсэлгээ хийж, нарийн 

ширхэгтэй бутлах; тэсэлгээгээр өдөөгдсөн 
хөдөлгөөнийг хэмжих технологи нэвтрүүлснээр 
хүдрийн алдагдлыг бууруулах, хорогдлыг хянах 
боломж бүрдэнэ; 

 › Тээвэрлэлтийн үр дүнтэй менежмент 
хэрэгжүүлж, бутлуурын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх; 
засвар үйлчилгээний төлөвлөлтийг улам 
чамбайруулж, баяжуулах үе шатны тээрмийн 

болон хөвүүлэн баяжуулах, цэвэрлэгээний 
флотацийн эргэц, хаягдал өтгөрүүлэгчийг 
‘эксперт’ системээр автоматжуулах; 

 › Тээрмийн доторлогоо, ган бөмбөлгийн хийц, 
чанарыг сайжруулах; үр ашигт зэсийн минимум 
агуулгын хэмжээ гэх зэрэг баяжмалын техник 
үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоох; мөн 

 › Металлургийн хүнд нөхцөлтэй хүдрийг 
лабораторийн болон үйлдвэрийн нөхцөлд 
турших ажлыг гүйцэтгэсэн.

2018 оны зорилт
 › 125,000 - 155,000 тонн зэс, 240,000 - 280,000 унци алт агуулсан баяжмал үйлдвэрлэх
 › Өнгөрсөн онтой харьцуулахад хатуулаг ихтэй хүдэр боловсруулах тул баяжуулах үйлдвэрийн 

тээрмийн үзүүлэлтийг сайжруулж, жилд боловсруулах хүдрийн хэмжээг 37 сая тоннд хүргэх

Ил уурхайгаас олборлосон материал
(сая тонн)
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Оюу толгойн ил уурхай
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Чадварлаг 
боловсон хүчин, 
байнгын сургалт
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“Эрчим” кемпийн ажилчдын өглөөний хурал
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Гүйцэтгэл

2018 он Оюу толгойн хувьд шинэ санаачилга, үйл 
явцын сайжруулалт, ур чадварын хөгжлийн жил 
байлаа.

Энэ онд үйл ажиллагааны багт 3400, гүний 
уурхайн төсөлд 4300 гэрээт ажилтан шинээр 
ажилд орсон байна. Сургалтын чанарыг 
сайжруулах, Оюу толгойн үндсэн ажилтнууд 
болон гэрээт ажилтнуудын ур чадварыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд хүчин чармайлт, нөөц 
бололцоогоо дайчлан ажиллалаа. Аюулгүй 
ажиллагаа, хууль дүрмийн хэрэгжилт, техникийн 
чиглэлээр нийт 904,641 хүн/цагийн сургалт 
явуулсан байна. 

Аюулгүй ажиллагааны сургалт явуулах, энэ 
талаарх олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх зорилготой сүүлийн үеийн тоноглол 
бүхий “Эрсдэлийг таниулах төв” 2018 онд 
Улаанбаатар дахь компанийн байранд нээгдсэн. 
Энэхүү төв нь Оюу толгойн түүчээлж буй Монгол 
улс дахь ажлын байрны аюулгүй байдлыг 
сайжруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх юм.
Тус төвд “виртуал бодит орчин” зэрэг сүүлийн 
үеийн технологийг практик дадлагатай 
хослуулснаар аюулгүй ажиллагааны сургалтыг 
илүү үр дүнтэй явуулах боломжтой болсон 
бөгөөд аюул осол, эрсдэл, аюулгүй ажиллагааны 
удирдлагын талаарх суралцагчдын мэдлэг, 
ойлголтыг эрс нэмэгдүүлж байна. 

352 мэргэжлийн ажилтан өөрсдийн мэргэжлийн 
чиглэлээр дэлхийн хэмжээний уурхайд 

Чадварлаг боловсон хүчин, 
байнгын сургалт

2018 оны зорилт
 › Оюу толгойн Гүний уурхайн төсөлд шинээр орсон ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах, дэмжлэг 

үзүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх 
 › Монгол ажилтнуудын техникийн мэдлэгийг дээшлүүлж, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах
 › Сургалтын үр дүнг сайжруулахад орчин үеийн техник технологийг ашиглах
 › Сургалтын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
 › Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, Ханбогд хотын хөгжлийн суурийг тавих чиглэлээр орон 

нутгийн удирдлагатай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах 
 › Техник мэргэжлийн сургалтын чадавхыг нэмэгдүүлж, ирээдүйн мэргэжилтэн бэлтгэх зорилтын 

хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага (МБСБ)-тай өргөн хүрээнд хамтарч 
ажиллах

Эрсдэлийг таниулах төвийн нээлтийн үеэр
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шаардагддаг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
Австралийн мэргэжлийн сургалтын III 
түвшний чадамж олгох сургалтад хамрагдаж 
эхэлсэн. Энэ сургалтад хамрагдсанаар манай 
операторууд үйлдвэрийн орчинд ажиллах, хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтнүүд болох боломж 
нээгдэж байна.  

Мөн түүнчлэн баяжуулах үйлдвэрийн 130 
оператор үйлдвэрийн бүхий л хэсэгт ажиллах 
чадамж олгох сургалтад үргэлжлүүлэн 
хамрагдаж байна. “Оюу толгой” компани 
сургалтын хөтөлбөрөө Австралийн металлургийн 
мэргэжлийн сургалтын III түвшний хөтөлбөрт 
дүйцүүлэн боловсруулснаар операторууд 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
мэргэжилтэн болох боломжоор хангагдаж байна. 

Түүнчлэн “Top Gun” операторын сургалтын 
төслийн хүрээнд үйлдвэрлэлийн бүтээмж, 
аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлж буй 
дутагдалтай байгаа мэргэжил, ур чадварыг 
бий болгох үүднээс ил уурхай, хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 150 операторыг сургасан. 
“Оюу толгой” компани олон нийтэд чиглэсэн 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх 
замаар бүс нутгийн хөгжлийг дэмжсээр ирсэн. 
Ажилд бэлтгэх сургалтад орон нутгийн 176 иргэн 
хамрагдаж, төгсөгчдийн 80 хувь нь “Оюу толгой” 
болон гэрээт компаниудад ажлын байраар 
хангагдсан байна.

2018 онд орон нутгийн сургалтын хөтөлбөр 
хүрээгээ тэлж хөдөө орон нутгийн иргэдийг 
илүү хамруулах зорилгоор Өмнөговь аймгийн 

2 дугаар босоо амны  нэвтрэлт Говь засварын хэлтэс

Баяжуулах үйлдвэр, циклон



38 Жилийн тайлан

төв Даланзадгад хотод хэрэгжсэн. Аюулгүй 
ажиллагааны аюул, ослын талаарх мэдлэг 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтыг явуулснаас 
гадна ажилд бэлтгэх гэрээт сургалтыг 
төгссөн 25 төгсөгч Оюу толгойн ажилтнуудыг 
дадлагажуулах сургалтад түвшин ахиж суралцаж 
байна. Ингэснээр тэд цаашид Австралийн 
мэргэжлийн сургалтын зэрэг эзэмшихэд нь тус 
дөхөм болох юм. 

Даланзадгадын Политехникийн коллеж нь 
Австралийн магадлан итгэмжлэгдсэн сургалтын 
байгууллага болох Холмесглен коллежийн болзол, 
шаардлагыг амжилттай давсан нь явуулж буй 
сургалтын чанарыг батлан харуулахаас гадна 
орон нутгийн хөгжлийн нөөц бололцоог илтгэж 
байгаа юм. Даланзадгадын Политехникийн 
Коллеж нь мэргэжлийн сургалт, тэр дундаа 
гагнуур, механикийн чиглэлээр жишиг төв 
болохоор зорин ажиллаж байна. 

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын техник 
мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарыг 
хөгжүүлэхэд үзүүлж буй дэмжлэгээ үргэлжлүүлж, 
энэ чиглэлээр явуулж буй сургалтын чанарыг 
сайжруулах, багшлах боловсон хүчнийг 
чадавхжуулахад Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын 
яам, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллага зэрэг олон улсын хөгжлийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллав. 2017 оны 
тэргүүлэх хөтөлбөр нь “Дэлхийн ур чадвар” 
тэмцээнийг дэмжин ажиллах байсан бол 2018 онд 

амжилттай оролцсон тохиолдолд аваргын төлөө 
өрсөлдөх эрх олгох олон улсын ур чадварын 
тэмцээнд 2 ажилтныг ивээн тэтгэж бүтэн цагаар 
бэлтгэл хийх боломжийг олгосон байна. Энэ 
нь Монгол ажилчдын уч чадварыг олон улсад 
таниулан сурталчлаад зогсохгүй мэргэжлийн 
ур чадвараар бахархах Монгол бахархлыг буй 
болгоход хувь нэмэр оруулж буй цаашид ч 
үргэлжлэн хэрэгжих санаачилга юм. 

Дорнод, Дархан, Даланзадгадын Политехникийн 
коллежийн 3 жишиг төвийн багш нар “Оюу толгой” 
компанийн сургалтад хамрагдаж олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн ур чадвар эзэмшсэн 
ба уул уурхайн салбарын мэдлэг, ур чадвараа 
цааш түгээн дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна. 
Түүнчлэн ирээдүйн мэргэжилтэн бэлтгэх талаар 
ч мөн анхаарал хандуулан ажилласан бөгөөд 
чадварлаг залуу мэргэжилтнүүд бэлтгэхэд дараах 
дэмжлэгийг үзүүллээ. 
 › Оюу толгойн санаачлан хэрэгжүүлж буй 

Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт Улаанбаатар 
хот, Ханбогд сумын ахлах ангийн 100 гаруй 
сурагч хамрагдсан байна. Суралцагчдын 
хувь хүний хөгжилд чиглэсэн энэ сургалтын 
хөтөлбөр нь хүсэл тэмүүлэлтэй ирээдүйн 
манлайлагчдыг дунд сургуулиас нь эхлэн 
хөгжүүлж, дээд боловсрол эзэмшихэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөрт 
2013 оноос хойш Улаанбаатар хот болон 
Өмнөговь аймгаас нийт 1000 орчим сурагч 
хамрагдаад байна.

Оюу толгойн ажилчид
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 › “Оюу толгой” компани дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрөөрөө дамжуулан Монгол улсын 
их дээд сургуулиудад уул уурхайн мэргэжил  
эзэмшихээр суралцаж буй оюутнуудад 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байна. 2019 онд 
дотоодод суралцах тэтгэлгийг 62 оюутанд 
олгосон ба өмнө тэтгэлэгт хамрагдсан 
30 оюутан дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. 
Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 2010 оноос 
хойш нийт 260 оюутан хамрагдаад байна.

 › “Оюу толгой” компани, Боловсрол соёл 
шинжлэх ухааны яамтай байгуулсан 
харилцан ойлголцлын санамж бичгийн 
хүрээнд 2010-2018 онд 30 оюутанд олон 
улсын тэтгэлэг олгосон байна.

 › Гүний уурхайн чадамжийг сайжруулах, 
Өмнөговийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 жилийн хугацаанд 
25 оюутныг магистрын сургалтад хамруулах 
тэтгэлэгт хөтөлбөрийг мөн санаачлаад 
байна. 

 › Монголын их дээд сургуулийн оюутнууд 
Оюу толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн 
засвар үйлчилгээ, техникийн үйлчилгээний 

хэсгүүдийг тулгуурлан үйлдвэрлэлийн 
судалгааны 4 төсөл хэрэгжүүлсэн. Уг 
хөтөлбөр 2019 онд үргэлжлэх ба хэд хэдэн 
их дээд сургуулийг төлөөлсөн тус бүр 3-5 
оюутны бүрэлдэхүүнтэй 6 судалгааны баг 
Оюу толгойд чухал ач холбогдол бүхий 
төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм. 

 › Сургуулийг гадуурхах дээрэлхэх байдлаас 
ангид, аюулгүй суралцах орчин болгоход 
чиглэсэн Ханбогд сумын сургуулийн 
ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилготой, “Аюулгүй сургууль” 
арга зүйн шинэ санаачилгыг гаргасан. Энэ 
нь “Оюу толгой” компанийн үндсэн зарчим 
болох “Бидний ажлын арга барил”-ыг 
тогтолцооны түвшинд нэвтрүүлэх хөшүүрэг 
болох юм.

 › 2018 онд 14 төгсөгч ажлын байранд шилжин 
ажилласан байна. 2011 оноос хойш 128 
залуу шинэ төгсөгч мэргэжилтэн Оюу 
толгойн уурхайд орон ажиллаж байна. Шинэ 
төгсөгчдийг хөгжүүлэх хөтөлбөр нь “Оюу 
толгой” компанийн ирээдүйн манлайлагчдыг 
бэлтгэх зорилготой. 

Хүнд машин механизмын засварын хэлтэс
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Орон нутаг, оролцогч 
талуудтай хамтдаа 
хөгжих нь 
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Ханбогдын Гурван талт зөвлөл, Омбудсмэний газраас зохион байгуулсан туршлага хуваалцах бага хурал



42 Жилийн тайлан

Гүйцэтгэл

“Оюу толгой” компанийн  орон нутагт чиглэсэн 
үйл ажиллагааны алсын хараа нь орон нутгийн 
нийгэм эдийг засгийн хөгжилд хувь нэмэр 
оруулах, тогтвортой хөгжлийн боломж нөхцөлийг 
нэмэгдүүлэх, , нийгмийн болон байгаль орчны 
аливаа нөлөөллийг бууруулах замаар уурхайнүйл 
ажиллагаа  явуулах нийгмийн таатай хөрс суурийг 
бүрдүүлэхэд  оршино. Орон нутгийн оролцогч 
талуудтай өрнүүлж буй харилцаа, хамтын 
ажиллагаандаа компанийн, үнэт зүйлс, бизнесийн 

арга барилыг баримтлан,  харилцан итгэлцэл, ил тод 
байдлыг эрхэмлэн нягт хамтран ажилладаг. Энэхүү 
алсын хараа эрхэм зорилгынхоо хүрээнд 2015 онд 
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу толгой” ХХК-ийн 
хооронд Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан, 
уг гэрээний  хэрэгжилтийг ханган ажиллах үүрэг 
бүхий Говийн оюу хөгжлийг дэмжих санг байгуулж, 
гэрээгээр хүлээнсэн үүргээ бүрэн дүүрэн биелүүлэн 
ажиллаж байна. 2018 онд “Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн Үр дүнгийн үнэлгээг 
хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагаар хийлгэсэн. 

Үр дүнгийн үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмж бүхий 
тайланг нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан өрхүүд, 
Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл, Ханбогд сумын 
орон нутгийн удирдлага, хөндлөнгийн зөвлөхүүдэд 
танилцуулсан болно. Үнэлгээгээр нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд хамрагдсан бүх өрх нөхөн олговроо 
бүрэн гүйцэд авсан гэж дүгнэсэн бөгөөд тэдгээр 
өрхийн дийлэнхи нь (81) суурь үе буюу 2011 онтой 
харьцуулахад амьжиргааны түвшингээ дээшлүүлсэн 
гэж үнэлсэн . Үр дүнгийн үнэлгээнд 7 ядуу өрхийн 
амьжиргаа  дээшлээгүй, 4 өрхийн амьжиргаа 
төдийлөн сайн дээшлээгүй гэж тогтоосон. Мөн Оюу 
толгойгоос ус хүргэж буй 5 өрхийн усны хангамж 
компаниас хамааралтай болсон гэж дүгнэсэн. 
Иймээс үнэлгээний үр дүнд үндэслэн,  амьжиргаа 
нь төдийлөн сайн дээшлээгүй 11 өрх, ус зөөврөөр 
авч буй 5 өрхөд чиглэсэн “Малчдын амьжиргааг 
сайжруулах төлөвлөгөө” боловсруулан хэрэгжүүлэх 
зөвлөмж өгсөн бөгөөд компани энэхүү зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

“Оюу толгой” компани малчдын төлөөлөл, сумын 
удирдлагатай идэвхтэй хамтран ажиллаж, яриа 
хэлэлцээр хийсний үр дүнд нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
хамрагдсан, амьжиргаа нь бүрэн сэргээгдсэн болон 

Орон нутаг, оролцогч талуудтай 
хамтдаа хөгжих нь 

2018 оны зорилт
 › “Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлэх 
 › “Ханбогдод тавтай морил” стратегийн хүрээнд орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авалтыг 

өргөжүүлэх
 › Хамтын ажиллагааны гэрээг хэрэгжүүлэх, ”Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хүрээнд 

тогтвортой хөгжлийг цаашид хөхиүлэн дэмжих 
 › БОННҮ -ний шаардлагуудыг биелүүлэх, 10 жилийн суурь судалгаа хийх
 › Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийгмийн зорилтот бүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх 
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ус хангамжаа өөрсдөө шийдвэрлэж буй өрхүүдийн 
нөхөн олговрын гэрээг хаагаад байна. 

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл, Нөхөн олговрын 
нэхэмжлэлийн хороо нь Омбудсмэний газарт 2012, 
2013 онд ирүүлсэн малчдын гомдлыг шийдвэрлэх 
гэрээний хэрэгжилт  амжилттай ахиж, 80 хувийн 
гүйцэтгэлтэй хэрэгжүүлсэн тул Омбудсмэний газрыг 
маргаан шийдвэрлэх үйл явцыг хаах шийдвэрийг 
2018 оны 11 сард гаргасан.  Ингэснээр Эрхзүйн 
нийцэл, хяналт зөвлөгөө, Омбудсмэний газар гомдол 
шийдвэрлэх үйл явц хаагдаж,  тус газрын эвлэрүүлэн 
зуучлах ажиллагаа болон гэрээний хэрэгжилтийн  
хяналт дуусгавар болоод байна. Гурван талт 
зөвлөлийн гишүүдийн энэхүү шийдвэр нь талуудын 
дунд бий болсон харилцан  итгэлцэл, урт хугацааны 
хамтын ажиллагаанд тулгуурласан юм. Гурван талт 
зөвлөлийн цаашдын үйл ажиллагаагаа Омбудсмэний 
газрын оролцоогүйгээр үргэлжлэн явагдаж байна. 

Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд “Оюу толгой” 
компани орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж,  
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-д жил бүр 5 
сая ам.доллар хандивладаг. Эдүгээ хүртэл уг сан  

тогтвортой хөгжлийн 78 төсөл, хөтөлбөрт 15.2 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсний дүнд шинээр 
350 гаруй байнгын ажлын байр бий болгож, орон 
нутгийн 240,000 иргэн үр шимийг нь хүртээд байна. 
Сангаас хэрэгжүүлж буй “Говийн оюу” тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт, 142 оюутан хамрагдаж, их дээд сургуулийн 
сургалтын тэтгэлэг аваад байна.  

2018 онд “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
хөрөнгө оруулалтаар Ханбогд суманд сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбор барилаа. Спорт зал, гал тогоо, 
өдөр өнжүүлэх төв, тоглоомын талбай бүхий энэхүү 
цогцолбор нь 840 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай.  
“Хөгжлийг дэмжих сан”-гийн дэмжлэгтэйгээр бас 
нэгэн томоохон хэмжээний төсөл хэрэгжүүлэх 
санаачилга гарсан нь Даланзадгад сумын музей 
болон Мандал-Овоо сумын эрүүл мэндийн төв барих 
төслүүд юм.  Энэ 2 төслийн барилгын ажлыг 2019 
оны 3-р улиралд багтаан дуусгах төлөвлөгөөтэй 
байна. Түүнчлэн “Хөгжлийг дэмжих сан”-аас 2018 
онд Өмнөговь аймгийн 21 аж ахуй эрхлэгчдэд нийт 
193,200 ам. долларын бичил зээл олгожээ.
Энэ сангийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлсэн дэд 
бүтцийн төслүүдээс гадна “Оюу толгой” компанийн 
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санхүүжилтээр Оюу толгойг Ханбогд сумтай 
холбосон 35 км хатуу хучилттай замыг 2018 онд 
барьж ашиглалтад орууллаа. 

“Оюу толгой” компани 2015 оноос хойш НҮБ-ын Хүн 
амын сантай хамтран Ханбогд сумын залуучуудад 
өөрсдийн чадамж бололцоогоо нээхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна. “Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн 1-р үе шат 2015-2017 оны хооронд 
хэрэгжиж 6,000 гаруй залууст хүрч, залууст ээлтэй 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийн 
нэмэгдүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс 
сэргийлэх арга зам, амьдрах ухааны сургалт, залууст 
чиглэсэн бодлого боловсруулах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Хөтөлбөрийн 2-р үе шат “Эерэг байдлыг 
чухалчлах нь: Ханбогд сумын хөгжлийн төлөөх 
залуус” нэртэйгээр 2018 онд хэрэгжиж эхэлсэн 
бөгөөд 2 жилийн хугацаанд хэрэгжих уг хөтөлбөр 
нөхөн үржихүй, амьдрах ухааны боловсролыг 
дэмжихээс гадна хувийн аж ахуй эрхлэгч 
залуучуудад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ. Үүнээс 
гадна Өмнөговь аймгийн Нийгэм эдийн засгийн 
суурь судалгааг НҮБ-ын Хүн амын сан, Үндэсний 
статистикийн газартай хамтран явуулж 2019 оны 2-р 
улиралд үр дүнг нь танилцуулахаар ажиллаж байна. 
2018 онд “Оюу толгой” компани орон нутгийн 
хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авалтаар дамжуулан 
орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр 
оруулахад анхаарч ажилласан.   2018 оны 3-р 
улирлын эцсийн байдлаар Оюу толгойн ажиллах 
хүчний 92,6 хувийг Монгол ажилчид эзэлж 
байгаагийн 20.4 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд 
бүрдүүлж байна. Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт нэмэгдсэнээр тухайн бүс нутгийн эдийн 
засгийн өсөлтөд ихээхэн хувь нэмэр оруулах юм. 
Жил бүр “Оюу толгой” компанийн байгаль орчин, 
нийгмийн менежментийн тогтолцооны хэргэжилт  
гүйцэтгэлийг олон улсын стандартын дагуу үнэлэх 
хөндлөнгийн аудит хийгдэж, аудитын үр дүнг 
бүрэн эхээр нь компанийн цахим хуудсаар нийтэд 
танилцуулдаг. Монгол Улсын Засгийн газраас 
хууль дүрмийн хэрэгжилт, баталгаажуулалтад 
жил бүр аудит хийж , үндэсний болон орон нутгийн 

байгууллагууд байнгын хяналт шалгалт явуулж байна. 
“Оюу толгой” компани эдгээр хяналт шалгалтын 
үр дүнд тулгуурлан байгаль орчин, нийгмийн 
гүйцэтгэлээ сайжруулах арга хэмжээ авсаар ирсэн 
билээ. 

Компанийн нийгмийн хариуцлага  

“Оюу толгой” компани 2018 онд нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд “Говийн оюу” хөгжлийг 
дэмжих сангийн санхүүжилттэй тогтвортой 
хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлснээс гадна 
Улаанбаатар хот болон Өмнөговиос бусад аймаг, 
орон нутагт 21 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Эдгээрээс заримыг дурьдвал, Улсын нэгдүгээр 
төв эмнэлгийн бөөрний төвд 67 сая төгрөгийн үнэ 
бүхий “Допплер” хэт авиан аппаратыг хандивласан. 
Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлэг тус аппаратын 
тусламжтайгаар бөөрний өвчлөлийг тодорхой 
хэмжээнд бууруулах, илүү олон хүний амийг аврах 
боломжтой болсон бөгөөд өвчтөнүүд гадаад 
улсад өндөр зардал гаргалгүйгээр Монголдоо энэ 
аппаратаар үйлчлүүлэх боломж нээгдсэн. 

2018 оны наймдугаар сард онцгой байдлын сайн 
дурын аврагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хамгаалах үйлст нэгдэж, Онцгой байдлын ерөнхий 
газар, Австралийн элчин сайдын яамтай хамтран 
ажилласан. Тухайлбал, Австралийн засгийн газрын 
“Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
оролцогчдын санаачлан хэрэгжүүлсэн “Аврагчдаа 
аваръя” ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх төслийг санхүүжүүлж,  төслийн хүрээнд 
сайн дурын аврагчдад зориулсан галд тэсвэртэй 
хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг Төв 
аймгийн Заамар сум, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр 
сумын аврагчдад хүлээлгэн өгсөн. 

Төслийн зорилго нь иргэдэд ой хээрийн гал 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг 
мэдээллийг таниулан сурталчлах, ой хээрийн 
гал түймэртэй газар дээр нь тэмцэж, ажилладаг 
сайн дурын аврагчдын ажиллах нөхцөлийг 
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Аврагчдаа аваръя ОБЕГ-т хандив өгөв

“Гэрэлт-25” төсөл

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төвЗамын аюулгүй байдал сургалт
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сайжруулах, гал түймэртэй тэмцэх ажиллагаанд 
сайн дурынхныг дэмжиж, идэвх санаачилгыг 
нэмэгдүүлэхийг зорьсон юм. 

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлсэн 
төсөл хөтөлбөрүүдийн дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд, залуусын сурч хөгжих нөхцөлийг 
сайжруулахад чиглэсэн  зургаан төслийг 2018 онд 
дэмжиж, хамтран ажилласан. Эдгээрээс онцлон 
дурдахад, Оюу толгойн санхүүжилттэй “Гэрэлт 25” 
төслийг 25 дугаар тусгай сургуульд амжилттай 
хэрэгжүүллээ. 25-р тусгай сургууль 1967 онд 
байгуулагдсан бөгөөд 250 гаруй хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд сурч байна. Төслийн хүрээнд 
тус сургуулийн барилгыг цахилгаан шаттай болгох, 
сургуулийн дотор орчныг засварлах, зориулалтын 
сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах зэрэг 
ажлууд хийгдсэн. Төслийн гол ажил болох 140 
гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй цахилгаан шатны 
барилга угсралтын ажлыг “Өрнөх хүч инженеринг” 
ХХК гүйцэтгэн хүлээлгэж өгсөн. Сургуулийн 
барилга цахилгаан шаттай болсноор 130 гаруй 
тэргэнцэртэй хүүхдүүд, мөн эцэг эх, багш нарын 
ачаалал багасаж, хүүхдүүд таатай орчинд суралцах 
боломж  бүрдэж байгаа юм.

“Оюу толгой” компани оюутан залуусын мэдлэг 
боловсролд дэмжлэг үзүүлэх, ирээдүйн чадварлаг 
боловсон хүчин бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулах 
зорилгоор компанийн нэрэмжит дотоод, гадаадын 

тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.  
 › 2018 оны эцсийн байдлаар Компаниас олгодог 

төрөл бүрийн тэтгэлэгт 1,000 орчим оюутан, 
залуус хамрагдаад байгаа бөгөөд үүнд 4 сая 
ам. доллар зарцуулаад байгаагийн 2.6 сая 
ам.долларыг гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
зарцуулаад байна.

 › Монголын залуу үеийг дэлхийн түвшинд 
өрсөлдөхүйц шилдэг мэргэжилтэн болгох 
зорилготой гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
өдгөө нийт 36 оюутан хамрагдаж, гадаад улс 
орнуудад суралцаж байгаагийн 21 нь Канад, 
10 нь Америкийн Нэгдсэн Улс,  5 оюутан 
Австрали улсад тус тус суралцаж байна.  
2018-2019 онд зарласан гадаадын тэтгэлэгт 
хөтөлбөр нь орон нутгийн тогтвортой хөгжилд 
чиглэж буйгаараа онцлогтой бөгөөд тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт хамрагдахаар тэнцсэн оролцогчид 
Эрүүл мэндийн удирдлага, Боловсролын 
удирдлага, Хот суурин газрын төлөвлөлт 
гэсэн чиглэлээр гадаадад суралцах юм. 
Эдгээр залуус эх орондоо ирээд Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд гурваас доошгүй жил 
ажиллаж, орон нутгийн хөгжилд өөрсдийн 
хувь нэмрээ оруулна.

 › 2018-2019 оны хичээлийн жилд “Оюу толгой” 
компанийн дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 30 
оюутан хамрагдсан. Тэтгэлэгт хамрагдсан 
оюутнуудад сургалтын төлбөр, сар бүр 200,000 
төгрөгийн тэтгэмж, дотуур байр, байрны 

Зуны хөдөлмөр зуслан Улсын 1 дүгээр эмнэлэг
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Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн нээлтийн хичээл

Ханбогдын сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын нээлтОюутны тэтгэлэг

төлбөр олгосноос гадна (тухайн орон нутгийн 
бус оюутнуудад), Оюу толгойн Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдах, “Оюу толгой” 
компанид дадлага хийх боломжуудыг олгосон. 

 › 2019-2022 онд нийт 25 магистрын тэтгэлэг 
нэмж олгохоор төлөвлөж байна.

 › Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдээс гадна ахлах 
сургуулийн сурагчдыг дэмжих, тэтгэлэгт 
хамрагдсан оюутнуудын ур чадварыг 
цаашид хөгжүүлэх зорилготой “Залуусын 
хөгжлийн хөтөлбөр”- ийг хэрэгжүүлж байна. 

Энэ хөтөлбөрт 2013 оноос хойш нийт  994 
ахлах сургуулийн сурагч, тэтгэлэгт оюутан 
хамрагдсан  байна. 

 › 2011 оноос хэрэгжиж эхэлсэн “Шинэ 
төгсөгчдийг хөгжүүлэх хөтөлбөр” -ийг төгссөн 
128 залуу инженер, мэргэжилтнүүдээс 70 
гаруй нь “Оюу толгой” компанид ажиллаж 
байна.
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Стратегийн 
өсөлтийг хангах нь 
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2 дугаар босоо амны нэвтрэлт
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Гүний уурхай 

Оюу толгойн Гүний уурхайн төсөл нь Хойд Хюго 
ордын нэгдүгээр давхар дахь өндөр агуулгатай 
хүдрийн биетэд нэвтрэх, түүнийг олборлох зорилго 
бүхий бүтээн байгуулалтын чухал төсөл юм. Гүний 
уурхайгаас олборлох хүдэр дунджаар 1.66 хувийн 
зэсийн агуулгатай. 

Төслийн хүрээнд 6.1 километр урттай таван босоо 
амаар нэвтрэлт хийж, газрын гадаргуугаас 1.3 
километр гүнд 203 километр урт хонгил барихын 
зэрэгцээ хүдэр бутлах, тээвэрлэх дэд бүтэц, 
байгууламжуудыг барьж байгуулна. 

2015 онд үзэглэсэн  Оюу толгойн Гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө”-
ний дагуу “Оюу толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл болон хувьцаа эзэмшигчдээс бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл өгсний 
дараа гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил 
албан ёсоор 2016 оны 5 дугаар сард эхэлсэн. 2015 
онд босгосон гүний уурхайн төслийн санхүүжилтийн 
суурь нь дээр дурдсан гэрээ билээ. Гүний уурхайн 
төслийн нийт зардал нь урьдчилсан байдлаар 5.3 
тэрбум ам.доллар байна.

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төсөл 2018 
онд жигд урагшилж, хэд хэдэн чухал барилга 
байгууламжийг амжилттай дуусгалаа. Нарийвчилсан 

2018 онд дэвшүүлсэн зорилт
 › Гүйцэтгэл, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой уурхайн үйл ажиллагааг оновчлох систем болон 

барилга угсралтын “LinC” зарчмыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх
 › Гүний уурхайд гарч болох эрсдэлүүдээс сэргийлэхэд илүү сайн анхаарч, аюулгүй ажиллагааны 

гүйцэтгэлийг улам сайжруулах
 › “Оюут 2” хотхоныг барьж дуусган төслийн ажиллах хүчийг олон улсын стандартад нийцсэн орон 

байраар хангах
 › Уурхайд амин чухал байгууламжуудыг ашиглалтад оруулах

Стратегийн өсөлтийг 
хангах нь 

2 дугаар босоо амны нэвтрэлт
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зураг төслийн болон барилга угсралтын ажил 
төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа ч геотехникийн 
илүү нарийвчилсан мэдээлэлтэй болсон хийгээд 
геотехникийн нөхцөл хүндэрсний улмаас уурхайн 
дизайныг эргэж харах шаардлагатай болсон. 
Үүнээс гадна үйлдвэрлэлийн үндсэн босоо амны 
тоноглолын ажил нэн ярвигтай, ашиглалтад оруулах 
үйл явц нарийн зэргээс шалтгаалан тогтвортой 
үйлдвэрлэл 2018 оны 10 дугаар сард гаргасан 
мэдэгдэлд зааснаас (есөн сар) ч урт хугацаагаар 
хойшлох төлөвтэй болов. Үүнтэй холбоотойгоор 
бүтээн байгуулалтын хуваарь, санхүүжилтэд ямар 
нөлөө гарахыг тооцоолж байна. 

Амин чухал 2-р босоо амны тоноглол, дулааны 
төв станц, уурхайн дэд бүтэц, тээвэрлэлтийн 
систем дээрх ажлууд, гүний уурхайд нэн тэргүүнд 
шаардагдах бүтэц, байгууламжийн ажлуудыг хийж 
байна. 3 болон 4 дүгээр босоо амны нэвтрэлтийн 
бэлтгэл ажил дууссан. 

Жилийн турш барилга угсралтын ажилтай холбоотой 
18 сая гаруй цагийн ажил хийгдсэн байна. Энэ 
хугацаанд 15 гэмтэл бэртэл бүртгэгдсэнээр 
гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.16 болж 
зорилтоо (0.31) биелүүлсэн. Энэ үзүүлэлт нь 
барилга угсралтын ажлын нарийн түвэгтэй байдал, 
олон тооны гэрээт гүйцэтгэгчийг оролцуулсан, 
2,500 орчим ажилтан шинээр авч ажиллуулсан 
зэрэг нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхэд гойд сайн 
үзүүлэлт юм. 

“Хамтдаа” хөтөлбөрийг Гүний уурхайд үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлсэн нь багийн гишүүдийн дунд нийтлэг 
үнэт зүйлийг бий болгож, хийж буй ажилдаа 
аюулгүй ажиллагааг эн тэргүүнд тавин ажиллах, 
“Оюу толгой” төслийн багийн гишүүдийн хувьд 
тэднээс юу хүлээгдэж байгаа талаар тэдэнд 
тодорхой ойлголт өгөхөд тус дөхөм болсон. Төслийн 
талбайд ажиллахаар ирж буй хүмүүсийг аюулгүй 
ажиллагаанд тавигдах шаардлага, манлайлал, 
бизнесийг хэрхэн сайжруулах, гүний уурхайд 
ажиллах тухай зэрэг өргөн хүрээний сургалтад 
хамруулснаас гадна ажилтан бүрийг гүйцэтгэх ажил 
үүрэгтэй нь холбогдох сургалтад хамруулсан. Эдгээр 

нь ажилчдад төслийн талбайд өрнөж буй бүтээн 
байгуулалтын ажилд өөрсдийн үүргийг аюулгүй, үр 
дүнтэй гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардагдах ур чадвар, 
мэдлэг ойлголтыг өгөхөд ихээхэн ач холбогдолтой 
байв.  

2018 оны эцсийн байдлаар Гүний уурхайн ажилчдын 
тоо хамгийн өндөр хэмжээнд буюу 9,400 гаруйд 
хүрлээ. Уурхайн цогцолборт байрлан ажиллаж буй 
хүмүүсийн 88% нь Монгол ажилчид байгаа нь 60 
хувьд хүргэнэ гэсэн анхны төлөвлөгөөг давуулан 
биелүүлсэн үзүүлэлт билээ.  Жилийн эцсийн 
байдлаар өдөрт дунджаар 5,300 гаруй хүн барилга 
угсралтын ажилд гар бие оролцож байна. 

Инженерийн зураг төслийн ажлын явц жилийн эцэст 
97.2 хувьд хүрсэн. Одоо инженерийн зураг төслийн 
ажлын хүрээнд 2-р босоо амыг барьж дуусгах ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх, тээвэрлэлтийн системийн 2-р 
шатны инженерийн зураг төслийг эцэслэх ажлыг 
хурдавчлах, 2-р босоо амны логистик, 3 ба 4-р босоо 
амны агааржуулалтын зураг төсөл, хангамж,  ханган 
нийлүүлэгчдийн гэрээг хаах зэрэг ажлуудад гол 
анхаарал хандуулж ажиллана. 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын бүхий л үйл 
ажиллагааг “Оюу толгой” компанийн өөрийн 
баг туршлагатай гэрээт мэргэжилтнүүдийн 
оролцоотойгоор удирдан явуулж байна. 2018 онд 
нийт 1,146 сая ам.долларын худалдан авах гэрээ 
байгуулснаас 460 сая ам.долларын үнийн дүн 
бүхий гэрээг үндэсний ханган нийлүүлэгчидтэй 
байгууллаа. Төслийн хүрээнд өнөөдрийг  хүртэл 
3.1 тэрбум ам.долларын худалдан авах гэрээ 
байгуулсан бөгөөд үүнээс 2.2 тэрбум ам.долларын 
гэрээг үндэсний ААН-үүдтэй хийсэн нь 2016 онд 
1,4 тэрбум ам. доллар, 2018 онд 2 тэрбум ам. 
долларын худалдан авалтын гэрээг үндэсний ханган 
нийлүүлэгчидтэй байгуулна гэсэн анхны зорилтот 
түвшнээс тус тус давж гарав. Гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтад шаардагдах бараа үйлчилгээг 
шинэ ханган нийлүүлэгчидтэй гэрээ байгуулах 
замаар нийлүүлж ханган нийлүүлэлтийн баазыг 
төрөлжүүлэн, хангамжийн стратегийг амжилттай 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн олон улсын 
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ханган нийлүүлэгчидтэй хамтын ажиллагаа тогтоож, 
хамтарсан үйлдвэр байгуулан ажиллаж байгаа 
нь гүний уурхайн чадамж бололцоог үндэсний 
хэмжээнд сайжруулахад хувь нэмэр оруулж байна. 

Хэдийгээр төслийн ерөнхий хуваарьт зарим саатал 
гарсан ч гүний уурхайн төсөл 2018 онд тулгарсан 
олон бэрхшээлийг амжилттай даван тууллаа. 
2-р босоо амны нэвтрэлтийн ажил 2018 оны 1 
дүгээр сарын эхээр дуусаж 1,284 метрийн гүнд 
хүрсэн. Түүний дараа босоо амны тоноглолын 
ажил эхэлж, 40 метрийн урттай “Хүдрийн бункер-11” 
байгууламжийн нэвтрэлт, доторлогооны ажилтай 
зэрэгцэн явагдаж байна. 

5-р босоо амны нэвтрэлтийн ажил 1,174 метрт хүрч 
3 дугаар сард дууссан ба 4 дүгээр сард 5-р босоо 
аманд агааржуулалтын гурван сэнсийг ашиглалтад 
оруулсан. 5-р босоо амны агааржуулалтын систем 
гүний уурхайн бүтээмжийг нэмэгдүүлж, барилга 
угсралтын ажлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх юм. 

Хайрга олборлохоос эхлээд бетон зуурмаг 
үйлдвэрлэх хүртэл бүх үе шатны ажлыг гүйцэтгэх 
боломжтой бетон зуурмагийн цех байгуулах 
ажлыг үндэсний компани гүйцэтгэж, 1 сая 
гаруй цаг гэмтэл бэртэлгүй ажиллан 5 дугаар 
сард дуусгасан. Карьерийн анхны тэсэлгээг 2 
дугаар сард хийснээр бетон зуурмагийн хольцыг 
талбайгаас шууд нийлүүлэх эхлэлийг тавьсан. 
Энэхүү бетон зуурмагийн цех нь Монголдоо 
хамгийн томд тооцогдох ба уурхайн ашиглалтын 

хугацаанд барилга угсралтын ажил болон уурхайн 
үйл ажиллагаанд шаардагдах бүхий л зуурмагийн 
хольц, бетоноор хангах чухал ач холбогдолтой юм.  

Мөн хугацаанд байр сууцны хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, 
уурхайн ажилчдын орон сууцны нөхцөлийг 
сайжруулах зоригоор “Оюут 2” хотхоныг барьж 
ашиглалтад оруулав. 5500 орны багтаамжтай тус 
хотхоныг 11 дүгээр сарын сүүлчээр барьж дуусган 
ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  

Нэвтрэлтийн ажлын өмнөх газар шороо, дэд 
бүтцийн ажил, 3, 4-р Босоо амны нэвтрэлтийн 
ажлуудын үндсэн гэрээнүүдийг байгуулж, 
нэвтрэлтийн өмнөх бэлтгэл ажлуудыг жилийн 
эцэст  хийж дуусгалаа. Түүнчлэн зөөвөрлөх 
системийн үндсэн гэрээг байгуулснаар уурхайн дэд 
бүтцийн гол хэсгүүдийг 2019 онд барьж байгуулах 
боломжтой болж байна. 

“Lean in Construction” (LinC) баг 2018 онд хэд хэдэн 
үнэ цэнтэй санал санаачилгыг хэрэгжүүлсэн 
бөгөөд бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд гол анхаарлаа 
хандуулсан. Жилийн эхэнд гүйцэтгэсэн ажлууд 
ихэнхдээ 1-р Босоо амны ээлж солих журам, 
пайз хэрэглэх журмыг боловсруулах, ажилтнууд 
уурхайн талбайд ажиллахын өмнө зарцуулдаг 
цагийг багасгахын тулд шинээр ажилтан авах үйл 
явцыг сайжруулахад чиглэгдсэн. Жилийн сүүлийн 
хагаст ган бүтээцийн суурилуулалтад зарцуулах 
цагийг багасгах, суурилуулалтын ажлын чанар, 
үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах арга 

Анхдагч бутлуурийн бүтээн байгуулалт, гүний уурхай
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хэлбэрийг хэрэгжүүлэх замаар 2-р Босоо амны 
үндсэн ажлуудыг дэмжихэд анхааран ажилласан. 
Түүнчлэн, Халаалтын төв станцын өргөтгөл дээр 
ажиллаж буй багуудын уялдаа холбоог сайжруулж, 
ажлын хуваарьт хэмнэлт гаргахад анхаарал 
хандуулав. 

Техникийн үйлчилгээний багийн ажилд ч мөн 
нэлээд ахиц гарсан. Тухайлбал, гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтын ажилд интернетээр шууд 
видео мониторинг хийж хяналт тавих боломж 
бүхий харилцаа холбооны системийг нэвтрүүлсэн. 
Одоо ажил явагдаж буй бүх газруудад хөдөлгөөнт 
камераар бичлэг хийж байгаа ба ингэснээр 
удирдлагын зүгээс үйл ажиллагаанд байнгын 
хяналт тавих, аюулгүй ажиллагаа, бүтээмжийн 
сайжруулалтыг цаг тухайд нь тодорхойлох 
боломжтой болсон. 

Гүний уурхайн төслийн бүтээн байгуулалтын ажил 
жилийн эцсийн байдлаар нийт 18,057 метрт хүрсэн 
байна. Тайлант хугацаанд гүний уурхайн баг 10 км 
орчим хөндлөн нэвтрэлтийн ажлыг гүйцэтгэжээ.    
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг дэмжихийн 
тулд геотехникийн хяналтын иж бүрэн системийг 
суурилуулж ашиглахад нэлээд хэмжээний 
нөөцийг хуваарилсан. Энэхүү систем нь хүдрийн 
биетийн шинж чанар, олборлолт хийж буй газрын 
геотехникийн нөхцөл байдалд хэмжилт хийж, 
бүртгэдэг. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
ажил нь одоогийн байдлаар хүдрийн биетийн 
судалгааны мэдээлэл цуглуулах үе шатанд явагдаж 

байгаа ба цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн бодит 
нөхцөл байдал анхны загварчлалтай хэрхэн 
нийцэж байгааг тодорхойлох юм. Геотехникийн 
хяналт шинжилгээний системийн ихэнх хэсэг нь  
чичирхийллийн хяналт, нээлттэй цооног/нүх-ний 
хяналт, шилжилт болон хагарлын хяналт, улирал 
тутмын уурхайн зураглал, ханын хөдөлгөөн/
нүүлтийн хяналт шинжилгээ зэрэгт ашиглагдаж 
байна. “Cave tracker” хэмээх хяналт, хэмжилтийн 
төхөөрөмжийг 2019 онд ашиглаж эхлэхээр 
төлөвлөж байгаа ба ингэснээр хүдэр олборлолт 
эхэлсний дараа хүдэр буулгуур дахь хүдрийн 
хөдөлгөөнд байнгын  хяналт тавьж, цаг тухайд нь 
шийдвэр гарган ажиллах боломжтой болох юм.  

2018 оны туршид Компанийн үйл ажиллагаа 
төслийн багуудын бүтэц зохион байгуулалтыг үйл 
ажиллагааны хэсэгтэй нэгтгэхийн тулд тодорхой 
болгох, төлөвлөх ажлуудад ихээхэн хүч чармайлт 
гарган ажилласан. Төслийг дэмжин хэрэгжүүлж 
буй ур чадварыг сайжруулах, үндэсний хэмжээний 
гүний уурхайн чадамж бололцоог сайжруулахад 
чиглэсэн хөтөлбөрүүд цаашид ч тодорхой ажлын 
байр, гэрээгээр гүйцэтгэх ажлуудыг бий болгох 
болно. Энэхүү шилжилтийн үе шат 2019 оны туршид 
үргэлжлэх бөгөөд Төсөл хөрөнгийг хүлээлгэн 
өгөхөд бэлтгэх, нөгөө талаас Үйл ажиллагааны баг 
хүлээн авахад бэлэн болох ажлууд хийгдэнэ. 

1 дүгээр босоо амны барилга



54 Жилийн тайлан

Эрчим хүч, дэд бүтэц 

Эрчим хүч 

Монгол Улсын Засгийн газар, “Оюу толгой” 
компани удаан хэлэлцсэний эцэст 2018 оны 
12 дугаар сарын 31-ний өдөр Эрчим хүчний 
эх үүсвэрийн зохицуулалтын тухай гэрээнд 
(ЭХЭҮЗТГ) гарын үсэг зурсан. ЭХЭҮЗТГ-нд 
Тавантолгойн цахилгаан станцыг (ТТЦС) барьж 
байгуулах арга замыг тодорхойлсны дээр ил 
болон гүний уурхайн эрчим хүчний хэрэгцээг 
урт хугацаанд дотоодын эх үүсвэрээс хангах 
шийдлийг баталгаажуулсан. 

Уг гэрээнд цахилгаан станцыг Оюу толгойд бус 
Тавантолгойн нүүрсний уурхайг түшиглэн барих 
Засгийн газрын байр суурийг тусгасан. Мөн, 
300 МВт-ын хүчин чадал бүхий ТТЦС-ыг барьж 
байгуулах ажлыг хурдавчлах үүднээс Оюу толгойн 
оролцоог нэмэгдүүлж, “Тавантолгой цахилгаан 
станц” ХХК-ийн (“Эм Си Эс Холдингс”-ийн охин 
компани) эзэмшдэг ТТЦС-ын төслийн дийлэнх 
хувийг “Оюу толгой” ХХК эзэмшин удирдан 
зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлсэн юм. 
Оюу толгойн уурхайд эрчим хүч тасалдах нөхцөл 
байдал үүсгэхгүйн тулд нөөц эх үүсвэрийг 

дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрдүүлэх боломжтой 
болох хүртэл Монгол Улсад эрчим хүч нийлүүлэгч 
орны импортын эрчим хүчийг ТТЦС-ын нөөц эх 
үүсвэрээр хадгална. Энэ талаар Оюу толгойд 
эрчим хүч нийлүүлж буй ханган нийлүүлэгчтэй 
хэлэлцэн тохирох шаардлагатай. 

Холбогдох өргөн хүрээний судалгаа шинжилгээ, 
яриа хэлэлцээ амжилттай болж, бүтээн 
байгуулалтын ажил тов ёсоор 2020 онд 
эхэлбэл станц 2023 онд ашиглалтад орохоор 
төлөвлөгөөнд тусгасан. Гэрээнд заасан хугацаа 
нь шаардлагатай бүх зохицуулалтыг саадгүй, 
амжилттай хийж, төслийн санхүүжилтийг Засгийн 
газартай шуурхай хэлэлцэн тохирч, шаардлагатай 
бүх лиценз, зөвшөөрлийг Засгийн газар болон 
холбогдох байгууллагуудаас цаг тухайд нь авсан 
нөхцөлд хэрэгжих хугацаа юм. 

Тавантолгойн цахилгаан станцаас гадна Монгол 
Улсын эрчим хүчний сүлжээнээс эрчим хүч 
худалдан авах боломжийг Засгийн газартай 
хамтран судална. ЭХЭҮЗТГ-нд тусгасан ёсоор 
“Оюу толгой” компани эрчим хүчний нийт 
хэрэгцээнийхээ тодорхой хувийг сэргээгдэх 
эрчим хүчний эх үүсвэрээс хангах боломжийг мөн  
судална.
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Оюу толгойн цахилгааны шугам

Зах зээлд хүргэх

Одоогоор Оюу толгойн үйлдвэрлэлийн хүчин 
чадал жилд 800 орчим мянган тонн байгаа 
бөгөөд гүний уурхай бүрэн ашиглалтад орохоор 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ жилийн 2 сая тонноос 
давах төлөвтэй байна. 

Бид зэсийн баяжмалаа Монгол – БНХАУ-ын 
хилийн Гашуун сухайт/Ганц модны боомт хүртэл 
ачааны машинаар тээвэрлэдэг. “Оюу толгой” нь 
өнөөгийн болон ирээдүйн худалдан авагчдадаа 
бүтээгдэхүүнээ шуурхай хүргэхийн тулд баяжмал 
тээвэрлэх үйл явцыг илүү аюулгүй, үр дүнтэй 
болгохоор холбогдох талуудтай хамтран ажиллах 
болно.

Шинэ зах зээлд нэвтрэх 

“Оюу толгой” компани 2018 оны туршид өөрийн 
зах зээлийн байр суурийг бэхжүүлэхэд анхаарч, 
гэрээ хэлцэл байгуулахдаа компанийн ТУЗ-өөс 
баталсан стратегийг хэрэгжүүлж ажилласан. 
Баяжмалын нийлүүлэлтэд томоохон хувь эзэлдэг 
зарим борлуулалтын гэрээг Маркетингийн баг 
худалдан авагч нартай спот болон урт хугацааны 
гэрээгээр байгуулахаар хэлэлцэн тохирсноор 

борлуулалтын үнэ, үнийн дүнг нэмэгдүүлэх, 
худалдан авагчдыг олшруулах, бүтцийг нь 
тэнцвэржүүлэх, гүний уурхайгаас нэмэгдэж 
ирэх бүтээгдэхүүнийг зах зээлд байршуулах 
боломжтой болсон. 

2012 онд ӨМӨЗО-ы Баяннуур аймагтай байгуулсан 
гэрээний хүрээнд “Оюу толгой” компани Фейшан 
зэс хайлуулах үйлдвэртэй нягт хамтран ажиллаж 
5 жилийн гэрээний эхний жилийг амжилттай үдэв.
 
2018 онд туршилтаар баяжмалын 2 цувааг 
гуравдагч орны хэрэглэгчдэд амжилттай 
хүргэсэн. 
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Зах зээлийн ямар ч нөхцөлд Оюу толгойн ил уурхайн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгалыг эерэг хадгалахад 
чиглэсэн санал санаачилгыг эрэлхийлж, үйл ажиллагааныхаа өрсөлдөх чадварыг сайжруулах нь бидний 
тэргүүлэх зорилт байх болно.

2019 оны зорилт

2019 оны зорилт
 › Аюулгүй ажиллагааны дэлхийн хэмжээний гүйцэтгэлээ хадгалах 
 › Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх 
 › Цахилгаан станцын ажилд ахиц дэвшил гаргах 
 › Үйл ажиллагаанаас орох мөнгөн урсгалын хэмжээг нэмэгдүүлэх 
 › Гүний уурхайн зардал, хуваарийн нарийвчилсан үнэлгээ, тооцооллыг оны эцсээс өмнө дуусгах

2, 5 дугаар босоо амны барилга
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Хавсралт 

2018 онд зохион байгуулагдсан ТУЗ, хороод, хувьцаа эзэмшигчдийн 

хурлын жагсаалт

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 
Хувьцаа эзэмшигчдийн 15-р хурал – 2018 оны 4-р сарын 26 (жил тутмын ерөнхий хурал)

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 
32-р хурал – 2018 оны 3-р сарын 6
33-р хурал  – 2008 оны 6-р сарын 6
34-р хурал – 2018 оны 9-р сарын 12 
35-р хурал  – 2018 оны 11-р сарын 28

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурал 
Ээлжит бус 26-р хурал  – 2018 оны 7-р сарын 4

Аудит, санхүүгийн хороо (АСХ) –ны хурал 
АСХ-ны 31-р хурал  –2018 оны 3-р сарын 5 
АСХ-ны 32-р хурал  –2018 оны 6-р сарын 5 
АСХ-ны 33-р хурал  –2018 оны 9-р сарын 11 
АСХ-ны 34-р хурал –2018 оны 11-р сарын 27 

Үйл ажиллагааны хороо (ҮАХ) –ны хурал
ҮАХ-ны 28-р хурал –2018 оны 3-р сарын 5
ҮАХ-ны 29-р хурал –2018 оны 6-р сарын 5
ҮАХ-ны 30-р хурал –2018 оны 9-р сарын 11
ҮАХ-ны 31-р хурал –2018 оны 11-р сарын 27

Хүний нөөц, сургалтын хороо (ХНСХ) –ны хурал 
ХНСХ-ны 30-р хурал –2018 оны 3-р сарын 5 
ХНСХ-ны 31-р хурал  – 2018 оны 6-р сарын 5
ХНСХ-ны 32-р хурал  –2018 ны 9-р сарын 11 
ХНСХ-ны 33-р хурал –2018 оны 11-р сарын 27

Хамтын ажиллагааны хороо (ХАХ)-ны хурал 
ХАХ-ны 3-р хурал – 2018 оны 3-р сарын 5
ХАХ-ны 4-р хурал – 2018 оны 6-р сарын 5
ХАХ-ны 5-р хурал – 2018 ны 9-р сарын 11
ХАХ-ны 6-р хурал – 2018 оны 11-р сарын 27



Улаанбаатар хот - 14240, 
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