
3-р нүүрт 4-р нүүрт 7-р нүүрт

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2019 ОНЫ НАЙМДУГААР САР

ГҮНИЙ УУРХАЙН 
“ЧАНДМАНЬ” 
ЗАХИРГАА, 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ТӨВ НЭЭЛТЭЭ 
ХИЙЛЭЭ

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ
ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРӨӨ
ЗАРЛАЛАА

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 
2019 ОНЫ II УЛИРЛЫН 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТАЙЛАНГАА 
ТАНИЛЦУУЛЛА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
МАНЛАЙ СУМАНД ХОЁР 
ҮЙЛДВЭР ШИНЭЭР 
НЭЭГДЛЭЭ 

2-р нүүрт



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

2  |  ot.mn

ОЮУ ТОЛГОЙН ГҮНИЙ УУРХАЙН “ЧАНДМАНЬ” ЗАХИРГАА, 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагааны цөм 
болсон гүний уурхайн захиргаа, үйлчилгээний 
“Чандмань” төв 8 дугаар сарын 13-ний өдөр нээлтээ 
хийлээ.

“Чандмань” төв нь гүний уурхайн бүх багуудын 
үйл ажиллагаа болон хөдөлгөөнт техникүүдийн 
аюулгүй ажиллагааг хангах зориулалтын өндөр 
технологиор тоноглогдсон удирдлагын өрөө, гүний 
уурхайчид маань хувцаслах, шүршүүрт орох болон 
хооллох, хуралдах танхимууд, хувийн хамгаалах 
хэрэгслийн агуулах зэргийг багтаасан 13,570 метр 
квадрат бүхий хоёр давхар бүтээн байгуулалт билээ.

Энэхүү төвийн хамгийн гол хэсэг болох уурхайн 
хяналтын өрөөг “Evans” удирдлагын системээр 
тоноглосон бөгөөд тус систем нь гүний уурхайн 
агаарын урсгал, халаалтын систем, цахилгаан 
ашиглалт болон үйл ажиллагааны явцыг бүрэн 
удирдлагаар хангах боломжтой систем юм.

“Чандмань” төвд олон улсад ашиглагдаж 
буй хамгийн дэвшилтэт технологи болох гүний 
уурхайн ажилтнуудын хяналтын пайз өлгөх 
ухаалаг самбарыг суурилуулсан. Тус системийг 
ашиглан гүний уурхайн ажилчдын талаарх хамгийн 
сүүлийн үеийн мэдээллийг авах, шаардлагатай 

сургалтуудад хамрагдсан эсэхийг мэдэх, гүний 
уурхайд орсон, гарсан цагийг харах, аюул ослын үед 
хоргодох байранд орсон ажилтнуудын тоог хянах, 
тэсэлгээний үед гарч болох аюул ослоос урьдчилан 
сэргийлэх давуу талууд бүхий цаг хугацаа, зардал 
хэмнэсэн технологийн тэргүүн шийдэл ажээ.

Энэхүү төвийн барилгыг хүртээмжтэй 
шийдэж өгсөн бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
мэргэжилтнүүдийг уурхайн талбарт ажиллах 
боломжийг тэргэнцэртэй зорчих замууд, тусгай 
цахилгаан шат суурилуулж хангалаа. Уг бүтээн 
байгуулалтын ажлыг “Monnis International”, 
“Moncon Construction”, “All engineering”, “IT Zone”, 
“Mec”, “Render Trade”, “Vertexmon”, “Tаван Орд”, 
“TC engineering”, “Metro express”, “DTU” болон
“Best Fashion Elevator” зэрэг компаниудын 800 гаруй 
монгол залуучууд хамтран бүтээлцсэн бөгөөд 
дэлхийн жишигт хүрсэн уул уурхайн байгууламжийг 
улсын комисс, уурхайн үйл ажиллагаанд ийнхүү 
амжилттай хүлээлгэн өгч байна.

“Чандмань” төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, “Эрдэнэс Монгол,” 
“Эрдэнэс Оюу Толгой” компанийн удирдлагууд 
болон аймаг, сумын удирдлагууд маань уурхайчид 
бидэнтэй хамт оролцлоо.
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 2019 ОНЫ II УЛИРЛЫН 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

• Оюу толгойн уурхай аюулгүй ажиллагааны 
гүйцэтгэлээрээ “Рио Тинто” группийн хэмжээнд дунд 
тэргүүлсэн хэвээр байна
• “Оюу толгой” ХХК Хариуцлагатай уул уурхайн сайн 

дурын кодекст нэгдлээ
• Оюу толгойн ил уурхай гавьяат геологич 

Д.Гарамжавын нэрэмжит боллоо
• Гүний уурхайн баг бүтээмж нэмэгдүүлэх 

санаачилга гаргаж хэрэгжүүлсний үр дүнд VI сард 
1,000 м хөндлөн нэвтрэлтийн ажил гүйцэтгэсэн 
амжилттайгаар II улирлыг үдлээ
• 2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 222 сая 

ам.долларыг үндэсний худалдан авалтад зарцуулаад 
байна. 

“Оюу толгой” компани 2019 оны зургаадугаар сарын 
30-наар дуусгавар болсон II улирлын гүйцэтгэлийн 
тайлан болон шинэчилсэн тойм мэдээгээ 
танилцууллаа.

“Оюу толгой” ХХК уул уурхайн долоон компанийн 
хамт Хариуцлагатай уул уурхайн сайн дурын кодекст 
нэгдэв. Энэ хүрээнд салбартаа ил тод засаглал, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл мэнд, байгаль 
орчны хамгаалал, орон нутгийн хөгжил зэрэг 
чиглэлээр уул уурхайн сайн жишгүүдийг бодитоор 
төлөвшүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна.

2019 оны эхний хагас жилд компанийн 200,000 
хүн/цаг тутамд ногдох гэмтэл бэртлийн давтамж 
0.12 байв. Оюу толгойн уурхайд хэвшиж тогтсон 

аюулгүй ажиллагааны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, 
туршлага хуваалцах зорилгоор сургалтууд зохион 
байгуулсны нэг нь Төв аймгийн Заамар сумын уул 
уурхайн компаниудын оролцсон хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны өдөрлөг байлаа.

 “Оюу толгой” компани “Эрдэс баялгаас эрдэм 
мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээх” алсын хараагаа 
мөрдлөг болгон мэргэжил сургалтын төв болон дээд 
боловсролын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүллээ. Уул уурхайн чиглэлээр чадварлаг 
мэргэжилтэн бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуультай санамж 
бичиг байгуулсан бол МУИС-аас “Оюу толгой”-г 
“Шилдэг түнш”-ээр шалгаруулсан. Компаниас 2019 
оны эхний хоёр улиралд 341,919 хүн/цагийн сургалт 
явуулсанд 13,266 үндсэн болон гэрээт ажилчин 
хамрагдсан байна.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ЦЕГ-ын Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, “Мобиком 
корпораци”-тай хамтран зам тээврийн осол, түүнээс 
үүдэн хүний амь эрсдэх, бэртэх гэмтэх эрсдэлийг 
бууруулахад чиглэсэн “Яараад яахав дээ” аяныг 
үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж эхлэв. 280 сая 
төгрөгийн санхүүжилт бүхий нөлөөллийн аяны 
зэрэгцээ Улаанбаатар хотоос Дорноговь аймгийн төв 
Сайншанд хүрэх замд хурд хэмжигч, иж бүрэн камер 
суурилуулах юм. 

    “Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн 
газарт 2010 оноос эхлэн 2019 оны II улирлын байдлаар 
2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад 
төлбөрт төлсний дотор 2019 оны эхний хагас жилд 107 
сая ам.долларыг татварт төлсөн байна.
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“Оюу толгой” компани 2019 оны эхний хагас жилд 
689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 484 нь 
үндэсний компани бөгөөд Үйл ажиллагааны худалдан 
авалтын 76 хувийг эдгээр компанид зарцуулав. 2010 
оноос 2019 оны II улирал хүртэлх хугацаанд үндэсний 
худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан 
бол мөн хугацаанд Өмнөговь аймгийн нийлүүлэгчдээс 
авсан бараа, үйлчилгээ худалдан авалтдаа 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан байна. Орон нутгийн ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг өргөжүүлж, чанаржуулах 
зорилгод нийцүүлэн Даланзадгадад жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчдийн экспо зохион байгуулав.

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны II улирлын 
гүйцэтгэлийн тойм мэдээг үзнэ үү.

Гүний уурхайн төслийн шинэчилсэн мэдээлэл
Одоогоор ашиглаж буй зураг төслийн дагуу гүний 

уурхайг үргэлжлүүлэхэд хөрс чулуулгийн байдал 
тохиромжгүй, улмаар эрсдэл үүсэх нь геотехникийн 
нарийвчилсан дата мэдээллээс илэрхий байгаа тул 
төслийг амжилттай дуусгахын тулд уурхайн зураг 
төслийн хэд хэдэн хувилбарыг эргэн авч үзэх хэрэгтэй 
болсон. Үүнээс улбаалан дунд түвшний тээвэрлэлтийн 
зам, хүдэр тээвэрлэх систем зэрэг гүний уурхайн 
дэд бүтцэд нэн чухал байгууламжуудыг өөр газар 
барих, эсвэл бүр барихаа болих шаардлага үүсэх 
магадлалтай байна. Гүний уурхайн төслийн үлдсэн 
ажлыг гүйцэтгэх зардал, хуваарийн эцсийн тооцоолол 

болох нарийвчилсан үнэлгээ ирэх оны хоёрдугаар 
хагаст бэлэн болно.

Урьдчилсан мэдээллээс харахад зураг төслийн 
аль хувилбарыг сонгохоос шалтгаалаад гүний уурхайн 
тогтвортой үйлдвэрлэл 2022 оны 5 дугаар сараас 2023 
оны 6 дугаар сарын хооронд эхлэхээр байгаа нь 2016 
оны ТЭЗҮ-д заасан хугацаанаас 16-30 сараар хойш 
билээ. Босоо ам II-ын бүтээн байгуулалтын явцад 
геотехникийн болон бусад хүндрэл гарах магадлалтай 
эрсдлийн 8 сарыг тус хугацаанд оруулж тооцсон 
болно. Илүү тодорхой тов гаргахын тулд нарийвчилсан 
үнэлгээг хийж байна.

Дээр дурдсан үнэлгээнүүдийн үр дүнгээс 
шалтгаалаад гүний уурхайн төслийн бүтээн 
байгуулалтын капитал зардал 6.5-7.2 тэрбум 
ам.доллар байх урьдчилсан тооцоо гарч байгаа нь 
өмнөх дүн 5.3 тэрбум ам.доллараас 1.2-1.9 тэрбум 
ам.доллараар давуу юм.

2019 оны хоёрдугаар улирлын үйлдвэрлэлийн 
тайлан
• 39156 тонн зэс олборлосон нь 2018 оны II 
улиралтай харьцуулахад 0.6 хувиар бага
• 71825 унци алт олборлосон нь 2018 оны II 
улиралтай харьцуулахад 43.7 хувиар илүү
• Тээрэмдсэн хүдрийн хэмжээ өмнөх оныхоос 2.3 
хувиар, өмнөх улирлынхаас 12.3 хувиар илүү
• Олборлолтын 4A дугаар үе шатнаас 4B дүгээр үе 
шатанд шилжиж, хуримтлагдсан хүдрийн овоолгыг 

ашигласантай холбоотойгоор:
• 2019 оны I улиралд 0.57% байсан зэсийн агуулга 
0.46% болж буурсан. 
• Алтны агуулга 2019 оны I улиралд 0.58 г/т 
байснаас 0.31 г/т болж буурсан.
• Үйлдвэрлэсэн баяжмалын хэмжээ 2019 оны I 
улирлынхаас 14 хувиар буурсан
• Үйлдвэрлэсэн зэсийн хэмжээ 2019 оны I 
улирлынхаас 14.6 хувиар буурсан.
• Үйлдвэрлэсэн алтны хэмжээ 2019 оны I 
улирлынхаас 40 хувиар буурсан.

4B болон 6 дугаар шатны хүдрийг түлхүү олборлож 
буйтай холбоотойгоор зэс, алтны агуулга он дуустал 
үргэлжлэн буурах төлөвтэй. Гэсэн хэдий ч “Оюу 
толгой” компани 2019 оны зэс, алтны үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөгөөгөө биелүүлэхээр ажиллаж байна.

II босоо амны ажлуудыг дуусгаж, ашиглалтад 
оруулах нь Гүний уурхайн төслийн багийнхны хувьд эн 
тэргүүний зорилт хэвээр байна. Бэлтгэл ажил бүрэн 
хангагдсан тул босоо амны ган татлагыг холбох ажлыг 
7 дугаар сард эхлүүлэхээр төлөвлөсөн. III болон IV 
босоо амны барилгын ажил жигд явагдаж байгаа 
бөгөөд II босоо амыг төлөвлөсөн ёсоор

2019 оны 10 дугаар сард хүлээлгэн өгөхөөр 
ажиллаж байна. Уурхайн удирдлагын өрөө, анхдагч 
бутлуур зэрэг дэд бүтцийн чухал байгууламжууд 
ашиглалтад бэлэн болсон.

Гүний уурхайн төслийн баг бүтээмж нэмэгдүүлэх 
шийдэл, санаачилга хэрэгжүүлсний үр дүнд өнгөрсөн 
6 дугаар сард 1000 метр хөндлөн нэвтрэлтийн ажил 
гүйцэтгэж дээд амжилт тогтоолоо. Мөн сард хөрс 
чулуулгийн нөхцөл дээрдэж, бүтээмж дээшилсэнтэй 
холбоотойгоор хүдрийн туузан дамжуулгын налуу 
амны малталтын хэмжээ өмнөх бүх саруудын 
үзүүлэлтээс өндөр гарсан.
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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Хамтын 
ажиллагааны 
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91.7%

5.4

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
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Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2019
(тэрбум ам.доллар)

9.5

19%

“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2019
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Дахин ашиглалтын зорилт (80%)
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“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2019
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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5.4

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)
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0.25 Аюулгүй ажиллагааны зорилт

2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2019
(тэрбум ам.доллар)

9.5

19%

“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2019
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)
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0.25 Аюулгүй ажиллагааны зорилт

2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Дахин ашиглалтын зорилт (80%)
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9.5

19%

“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2019
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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5.4

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)
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0.25 Аюулгүй ажиллагааны зорилт

2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Дахин ашиглалтын зорилт (80%)
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Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2019
(тэрбум ам.доллар)

9.5

19%

“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2019
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

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

Бусад
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91.7%

5.4

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0

500

1000

1500

2000

2500

101

495

775

1,189

81

320

158

158

143

256

190

180

200

107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00

0.05

0.10 0.10

0.09

0.13

0.11

0.12

0.06

0.15

0.20

0.25 Аюулгүй ажиллагааны зорилт

2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2019
(тэрбум ам.доллар)

9.5

19%

“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2019
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)
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“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)
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0.25 Аюулгүй ажиллагааны зорилт

2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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Дахин ашиглалтын зорилт (80%)
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Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 
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төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2019
(тэрбум ам.доллар)

9.5

19%

“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт 2010-2019
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“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2019 оны 8 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2019 оны 
II улирлын тойм мэдээ

2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 22 хувийг 
Өмнөговь аймгийн иргэд эзэлж байна. Мөн нийт ажиллах хүчний 52.5 
хувийг гүний уурхайн төслийн ажилчид эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт бол “Оюу толгой”-н үндсэн зорилтын нэгэн 
чухал хэсэг юм. Бид эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх 
гэсэн алсын хараагаа биелүүлэн ажиллаж байна. “Оюу толгой” 
компани 2019 эхний хоёр улиралд 13,266 ажилтанд 341,919 хүн 
цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Боловсрол, сургалт
(Нийт цаг)

“Оюу толгой” компанийн 2019 оны эхний хоёр улиралд гэмтэл, 
бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.12 байгаа нь Рио Тинто группийн 
хэмжээнд хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй 
ажиллагааг сайн хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл, бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт
(200,000хүн/цаг тутамд тохиосон ослын тоо)

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны эхний хоёр улиралд 5.4 
сая ам.долларын санхүүжилт олголоо. 

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

Бусад
8.3%

Хамтын 
ажиллагааны 

гэрээ
91.7%

5.4

“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газарт 2010 - 2019 
оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсний дотор 2019 оны хоёрдугаар 
улиралд 106.7 сая ам.долларыг төсөвт, 57.5 сая ам.долларыг 
харилцагчдын НӨАТ*-д тус тус төлсөн. 
* ”Оюу толгой” ХХК НӨАТ-ын буцаан авалтад хамрагддаггүй. 

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
2010-2019
(сая ам.доллар)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0

500

1000

1500

2000

2500

101

495

775

1,189

81

320

158

158

143

256

190

180

200

107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00

0.05

0.10 0.10

0.09

0.13

0.11

0.12

0.06

0.15

0.20

0.25 Аюулгүй ажиллагааны зорилт

2019 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.37 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88 хувь 
байлаа.
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9.5

19%

“Оюу толгой” компани 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын 
байдлаар Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, 
Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, 
ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 9.5 тэрбум ам.доллар 
зарцууллаа. 

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагааны худалдан авалтад 2019 
оны эхний хоёр улиралд 689 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран 
ажилласан бөгөөд тэдний 484 нь үндэсний компани юм. Үйл 
ажиллагааны худалдан авалтын 76 хувийг эдгээр компаниудад 
зарцуулав. 2010-2019 оны эхний хоёр улирлын байдлаар 
үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум ам.доллар зарцуулсан.

Үндэсний худалдан авалт 2010-2019 
(сая ам.доллар)
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2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 77 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, үйлчилгээ 
нийлүүлэв. 2010-2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 488 сая 
ам.доллар зарцуулсан.
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Оюу толгойн уурхайд баяжмалын уут болон 
нэг удаагийн хамгаалалтын хувцас нийлүүлэх 
үйлдвэрүүдийн нээлт боллоо. “Их Шанхын Дугант” 
болон “Ханбогд Индастри” компаниуд үйлдвэрээ 
нээснээр суманд нийт 64 ажлын байр бий болж байна. 
Тус компаниуд гурван жилийн гэрээ байгуулснаар 
Манлай сумаас “Оюу толгой”-д бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
анхны ханган нийлүүлэгчид болсон юм. “Их Шанхын 
Дугант” компанийн үйлдвэр жилд 60,000 баяжмалын 
уут, харин “Ханбогд Индастри” компанийн үйлдвэр 
жилд нэг удаагийн 150,000 хамгаалалтын хувцас 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.  

“Оюу толгой” компани “Монголд үйлдвэрлэв” 
стратегийнхаа хүрээнд орон нутгийн жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажилладаг. Энэ дагуу 

өнгөрсөн тавдугаар сард Өмнөговь аймгийн есөн 
жижиг, дунд бизнес эрхлэгчидтэй 27.8 тэрбум 
төгрөгийн худалдан авалтын гэрээ байгуулсан. 
“Их Шанхын Дугант” болон “Ханбогд Индастри” 
компаниудтай мөн энэ хүрээнд хамтран ажиллах 
болсон билээ.

Үндэсний бизнес эрхлэгчдийн чадавхыг дэмжих, 
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, 
дунд бизнесүүдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор “Оюу толгой” компани, Германы Олон 
улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Олон 
улсын санхүүгийн корпорацийн хамтран байгуулсан 
Бизнесийн инноваци хөгжлийн төвийн сургалтад 
тус компаниуд хамрагдсан. Үйлдвэрийн нээлтийн 
үйл ажиллагаанд Өмнөговь аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын дарга Х.Сугир, “Оюу толгой” 
компанийн Уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал 
Тим Экерсли тэргүүтэй төлөөлөл оролцов.

  Нэмэлт мэдээлэл
• “Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн 

газарт 2010-2019 онд 2.4 тэрбум ам.долларыг татвар, 
хураамж болон бусад төлбөрт төлсөн.

• “Оюу толгой” компани 2019 оны эхний хоёр улирал 
735 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласны 513 нь 
үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан 
авалтын 76 хувийг эдгээр компанид зарцууллаа. 2010-
2019 онд үндэсний худалдан авалтад 2.9 тэрбум гаруй 
ам.доллар зарцуулсан.

• 2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь 
аймгийн 71 ханган нийлүүлэгч Оюу толгойд бараа 
үйлчилгээ нийлүүлэв. 2010-2019 онд Өмнөговь 
аймгийн хэмжээнд хийсэн худалдан авалтад 472 сая 
ам доллар зарцуулсан.

• “Оюу толгой” компани “Монголд үйлдвэрлэв” 
стратегийнхаа хүрээнд дотоодоос бараа, бүтээгдэхүүн 
худалдан авах 30 гэрээ байгуулсан бөгөөд нэмж 18 
гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАНЛАЙ СУМАНД
ХОЁР ҮЙЛДВЭР ШИНЭЭР НЭЭГДЛЭЭ
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ХАНБОГД СУМАНД ҮЕРИЙН ДАЛАН БАРЬЖ ЭХЭЛЛЭЭ

“Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас энэ онд 
санхүүжүүлсэн томоохон төслүүдийн нэг нь Ханбогд 
сумын төвийг үерийн уснаас хамгаалах далан барих 
төсөл юм. Ханбогд сумын газарзүйн байршлаас 
шалтгаалан их хэмжээний бороо ороход борооны ус 
уулын ам, салаа даган нэгдэж үер усны гамшиг болох 
эрсдэлтэй байдаг. Өнгөрсөн онд орсон их борооны 
улмаас олон байгууллага, иргэд эд материалын 
хохирол амсаж, хүний амь нас хүртэл эрсэдсэн 
тохиолдол гарч байсан. Өмнөговь аймаг болон 
Ханбогд сумын ЗДТГ-ын хүсэлтийн дагуу тус үерийн 

далан барих төслийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” 1.2 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр болсон 
юм.

Үерийн далангийн шав тавих ёслол 2019 оны 7 
дугаар сарын 31-ний өдөр Ханбогд суманд болж 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Х.Сугир, Ханбогд 
сумын Засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал, ИТХ-ын 
төлөөлөгч Б.Эрдэнэ-Очир, “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гийн Удирдах зөвлөлийн дарга, “Оюу 
толгой” компанийн уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал Тим Экэрсли, Удирдах зөвлөлийн гишүүн, 
“Оюу толгой” компанийн боловсон хүчин, зохион 

байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер Лаура Томас, 
Орон нутгийн харилцааны ахлах менежер Г.Сугар, 
төслийн гүйцэтгэгч “Арц суварга” компанийн захирал 
Ш.Алтансүх болон инженер техникийн ажилтнууд,  
Ханбогд сумын иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. 

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум болон “Оюу толгой” 
компанийн хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны 
гэрээний дагуу “Оюу толгой” компани “Говийн Оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаар дамжуулан жил бүр таван 
сая ам.долларыг орон нутгийн тогтвортой хөгжилд 
чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд 
зарцуулдаг. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” 2015 оноос 
эхлэн 148 төсөл хөтөлбөрийг 45.3 тэрбум төгрөгөөр 
санхүүжүүлснээс Ханбогд суманд 12.3 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ.
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НОМГОН БАГИЙН НЭРЭМЖИТ АХМАДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН САРЫН АЯН

Ханбогд сумын ахмадууд дөрвөн багийн нэрэмжит 
сарын аяныг зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ 
удаа Н.Хүүхэндүү даргатай Номгон багийнхан аяны 
нээлтийн үйл ажиллагаан дээр ахмад төрийн түшээ 
Д.Буянтогтох сум болон багийнхаа талаар товч 
танилцууллаа.

Урлагийн тоглолтод сумын засаг дарга, СТА 
Ш.Эрдэнэжаргал “Дөрвөн цагийн Номгон хайрхан” 
дуугаар ая өргөж ерөөлч Ц.Идэрцог багийнхаа 
тухай ерөөж ахмад ардын авьяастан П.Долгор, 
Г.Дуламсүрэн, Л.Саран, Л.Чимгээ, У.Баттөмөр 
залуу дуучин Б.Нэргүйзаяа, бяцхан уран уншигч 
Х.Анандбалжир, хөгжимчин Мягмарсүрэн нар ая 
дуугаа өргөлөө. Эрийн  гурван наадмыг шагайгаар 
морь уралдуулах, зээ татах, эрчүүдийн гар 
барилдаан, дардас шидэх зэрэг тэмцээнүүдээр 
төлөөлүүлэн зохион байгуулж шилдгүүдийг 
тодруулахад морь уралдуулах тэмцээнд Г.Оджаргал, 

Б.Тогтох, Г.Дуламсүрэн нар эхний байруудыг эзэлж 
Д.Бадамханд баян ходоодонд оров. Зээ татахад 
Р.Чулуу, У.Баттөмөр, С.Цэмбэлмаа нар шалгарч, гар 
барилдаанд Ц.Шархүү түрүүлж Ю.Надмид үзүүрлэв. 
Дардас шидэх тэмцээнд Х.Мөнхжаргал, Х.Цэцгээ, 
И.Одхүү нар шалгарч шагналын эзэн боллоо. Хүний 
өөрийн олон хүүхдийг өөрийн хүүхдээс өөрцгүй асарч 
өсгөн хүмүүжүүлж байгаа  Д.Хишигжаргалын алдрыг 
тэмдэглэж, “Ээжийн гавьяа” медалиар алдаршуулах 
цэнгүүн зохион байгуулж залуу дуучин Г.Хунчулуун, 
М.Нэргүй, О.Одбаатар, М.Цэрэнчимэд ая дуугаа өргөв. 
Мөн ахмадуудын дунд шатрын тэмцээн явуулж 
эрэгтэй төрөлд Ц.Лүйжин, Б.Төмөрбаатар, Ц.Чулуунбат, 
эмэгтэй төрөлд О.Ишиг, Ч.Амгалан, У.Баттөмөр нар 
шалгарч шагналын эзэн боллоо. Номгон багийн ахмад 
Д.Буянтогтох “Хатан дагины тухай” домог хүүрнэж 
”Үлгэрч өвөө эмээ” тэмцээнд идэвхтэй оролцов. БТА, 
ахмад багш С.Насандулам орос хэлний тэмцээнийг 

4 багийн ахмадуудын дунд зохион явуулахад 
Х.Цэцгээ, Ц.Алтанцэцэг, Ч.Амгалан , Д.Бумаа нар 
эхний байруудыг эзлэв. Багуудын ахмадуудын 
дунд ардын дуу, зохиолын дуу, язгуур урлаг, шинэ 
авьяастан шалгаруулах тэмцээн явуулахад Жавхлант 
баг тэргүүлж удаах байрт Гавилууд, Баян багууд 
оров. Багийн ахмадын зөвлөлийн дарга Н.Хүүхэндүү 
хэлэхдээ багийн ахмадын зөвлөлөөс  зохион 
байгуулсан ажилд идэвх санаачилгатай ажилласан 
ахмад Ц.Долгор, Д.Болормаа, С.Даримаа, Г.Адилаа, 
У.Жавзандулам, У.Баттөмөр нар болон оролцсон бүх 
ахмадууддаа талархаж урт насалж удаан жаргахыг 
ерөөл өргөлөө. Мөн Номгон багийн нээлттэй 
өдөрлөгөөр зохиогдсон үйл ажиллагааг ивээн 
тэтгэж дэмжиж тусалсан ахмадууд Д.Буянтогтох, 
Б.Батжаргал, У.Жавзандулам, Ц.Нэргүй, Л.Буд, 
С.Насандулам, болон Оюутолгойн ОНХ-ийн ажилтан 
Б.Азжаргал нарт баярлаж талархсанаа илэрхийллээ.       
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ХАНБОГД СУМАНД 
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН 
ГУРВАН ХОРШОО ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ 
БАЙНА

Ханбогд суманд газар тариалангийн үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг гурван хоршооны 25 өрхийн гишүүд, малчид 
тариалалт хийж байна. 
Энэ жил голчлон тарвас, улаан лооль, өргөст хэмх, 
төмс, сонгино бусад ногоог тариалсан. “Оюу толгой” 
компанид 7 дугаар сараас эхлэн гурван хоршоо нийлж 
“Үүртийн ногоон хошуу” хоршоогоор дамжуулан  3тонн 
гаруй улаан лооль, өргөст хэмх ханган нийлүүлээд 
байна.  
Хоршоод гишүүдээ чадавхижуулах зорилгоор дараах 
ажлуудыг хийсэн байна.
• Хоршоодын 9 гишүүн Улаанбаатар хотод өвлийн 
хүлэмжийн сургалтад хамрагдсан
• 2 гишүүн БНХАУ-ын Линхэ хотод туршлага судлах 
аялалд явсан
• “Галбын өгөөж хоршоо”-ний санаачилгаар “Говийн 
оюу” санд хөргүүртэй машины төсөл бичсэн нь 
дэмжигдсэн ба гэрээний шатандаа явж байна. 

• “Энергийн ундарга” хоршоо нь тогтвортой 
амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж хүлэмж, 
трактор тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна.  
Ханбогд сумынхаа нийт ард иргэдийг Нутгийнхаа 
хөрсөнд ногоогоо тариалцгаая хэмээн уриалж байна.

Ханбогд сумын  Улаан загалмайн анхан шатны 
хороо нь 2017 оноос “Оюу толгой” компанитай хамтран 
ажиллаж идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
билээ. 2018 оноос хамтран ажиллах гэрээ санамж 
бичиг байгуулсан ба уг гэрээний хүрээнд Оюу толгой 
компани санаачилгаар уурхайн талбарт ашиглаж 
байсан 11 ширхэг гэрийг сумын зорилтот бүлгийн 
өрх толгойлсон 4 өрхөд, малчин 2 өрхөд, хөдөлмөр 
халамжаар дамжуулан 3 өрхөд, өндөр настан 3 өрхөд 
тус тус  хүлээлгэн өглөө.

ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН 11 
ӨРХӨД ГЭР ХАНДИВЛАЛАА

ХАНБОГДЫН 
МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ 
СУРГАЛТ

“Оюу толгой” компанийн санаачилгаар зохион 
байгуулдаг Мэргэжил олгох сургалтыг Политехник 
коллеж, Сүбүтэй майнинг сервис компанитай хамтран 
гагнуурын мэргэжил олгох нэг жилийн сургалтыг 
хоёр дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. 
Суралцагчид нь Австралийн Melbourne хотын Holmes-
glen коллежийн сургалтын агуулга хөтөлбөрийн 
дагуу мэдлэг,  ур чадвар эзэмшиж олон улсын 
стандартад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай 
төгсөж байгаагаараа тус сургалт нь давуу талтай. 
Сургалт явагдаж буй анги танхим нь GIZ төслийн 
дэмжлэгтэйгээр тохижуулан хамгийн сүүлийн үеийн 
дэвшилтэд технологийг суурилуулсан чадамжийн 
төвд хичээл сургалт нь явагдаж байна. Ажил идэвхтэй 
хайгч иргэдэд зориулсан Ажлын ярилцлагад бэлтгэх, 
товч намтар бичих зэрэг Хүний нөөцийн зөвлөгөө 
мэдээлэл хүргэх нийт 15 удаагийн сургалтыг 
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай 
хамтран өнгөрсөн оны аравдугаар сараас энэ оны 
зургаадугаар сарын хооронд  зохион байгууллаа. Уг 
сургалтад Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-овоо 
сумаас нийт 213 хүн хамрагдсан байна. 
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“Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын газар 
Даланзадгад, Ханбогд суманд 2019 оны 3 дугаар 
улирлын мэдээллийн нээлттэй уулзалтаа 7 дугаар 
сарын 30, 31-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. 
Уулзалтыг “Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын 
газрын Гэрээний шинжээч, Г.Ундармаа, Хамтын 
ажиллагаа, харилцаа хариуцсан зөвлөх Д.Оргил, 
Худалдан авалтын газрын менежер Г.Батбаатар, ахлах 
ажилтан Ч.Очирбат болон бусад ажилтнууд байлцаж 
иргэд, ханган нийлүүлэгчдийн сонирхсон асуултад 
хариулт өгч, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар 
санал солилцлоо. 

Уулзалтын үеэр 
• Худалдан авалтын бодлого, стратеги
• Ханган нийлүүлэгчдэд тавигдах суурь шаардлага
• Худалдан авалтын процессын тухай
• Чадавхижуулах хөтөлбөрийн тухай,
• 2019 оны 3-р улиралд зарлагдах Оролцох 
сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт, тендерийн талаарх 
мэдээллүүд
• Өмнөговь аймаг, “Оюу толгой” ХХК-ийн хамтарсан 
ажлын хэсгийн хүрээнд Өмнөговь аймгаас авах 14 
нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний явцын талаарх 
мэдээлэл,
• “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангийн 
тухай

• Мэдээллийн санд бүртгүүлэх
• Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын урьдчилсан үнэлгээ
•  (ОСИХ) болон Үнийн санал авах хүсэлт (ҮСАХ) 
хоорондын ялгаа,
• “Оюу” Мэдээллийн сангаар ОСИХ-д хэрхэн оролцох 
тухай,
• “Оюу” Мэдээллийн сангаар ҮСАХ-д хэрхэн оролцох 
тухай,
• ҮСАХ-д оролцоход анхаарах зүйлс,
• Худалдан авах захиалгын хуудсан дахь 
мэдээллийн тухай,
• Захиалга хүргэхэд анхаарах зүйлсийн тухай зэрэг 
мэдээллийн дэлгэрэнгүй танилцууллаа.

“Оюу толгой” компанийн Худалдан авалтын газар 
нь зардал багатай, үйл ажиллагааны тасралтгүй 
байдлыг хангасан, найдвартай ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээг бий болгохын зэрэгцээ Монгол Улсад, 
ялангуяа Өмнөговь аймагт нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгож, дотоодын ханган 
нийлүүлэлтийг хөгжүүлэхээр зорьж ажилладаг билээ. 
Энэ хүрээнд, Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийг 
дэмжих, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд “Оюу толгой” 
компанитай хамтран ажиллах талаар мэдээлэл, 
зөвлөгөө өгөх, тэдний асуулт, санал хүсэлтийг авах 
сувгуудыг байнга ажиллуулдаг энэ удаагийн уулзалт ч 
гэсэн үр өгөөжтэй уулзалт болж өндөрлөлөө. 

2019 оны 4 дүгээр улирлын мэдээллийн нээлттэй 
уулзсалт 10 дугаар сарын 23-нд Даланзадгадад, 24-
нд Ханбогдод болохоор төлөвлөгдөөд байна. Иймд 
та бүхнийг 4 дүгээр улиралд зарлагдах Оролцох 
сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт, тендерийн талаарх 
болон бусад мэдээлэл авахыг хүсвэл идэвхтэй 
оролцохыг урьж байна.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР 
МЭДЭЭЛЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
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Мэдээллийг бэлтгэсэн: Д.Батаа, Д.Оргил, 
Б. Танхилдулам, Г. Баттөр, Б. Азжаргал, Ч. 
Амгалан, П. Золбуянхишиг, Н.Сосорбурам, 
Гэрэл зургийг: Б. Бямба-Очир

Зохион байгуулагч: Б.Азжаргал

Хэвлэлийн эхийг: О.Марал

Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-той холбоотой 
санал хүсэлтээ Улаанбаатар хот болон Ханбогд 
сум дахь Орон нутгийн харилцааны ажилтнаар 
дамжуулан бидэнд илгээгээрэй.
Та бүхэн “Орон нутгийн сонин”-ыг ot.mn цахим 
хуудаснаас унших боломжтой.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК
Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, “Моннис” цамхаг, 1 
давхар
Утас: 976-11-331880,
Факс: 976-11-331885
Өмнөговь, Даланзадгад сум, III баг, “Хан–
Уул” зочид буудлын өргөтгөл, 3-р давхар, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Даланзадгад офис, 
Мэдээллийн төв
Утас: 976-331880 (6048)
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн 
хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)

976-331880 (7647)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу.

“Оюу толгой” компани агаарын чанарын байнгын 
хяналт шинжилгээний AQM65 загварын суурин дөрвөн 
станцаар орчны агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
тасралтгүй хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. Байнгын 
хяналт шинжилгээний давуу тал нь хэмжилтийн 
мэдээг хугацааны хувьд нэг минутын нарийвчлалтай 
хэмжих бөгөөд хэрэв үзүүлэлт холбогдох стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд автоматаар 
хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Ингэснээр стандарт шаардлагад 
үл нийцсэн тохиолдолд цаг алдалгүй дүн шинжилгээ 
хийж, эх үүсвэрийг тодорхойлон сайжруулах арга хэмжээг 
даруй авч хэрэгжүүлэхэд нэн тустай юм. Станц#1 (ХС) 
буюу хяналтын цэгийг  уурхайн талбайн салхины дээд 
талд буюу баруун хойд буланд, бусад 3 станцыг уурхайн 
үйл ажиллагаанаас орчны агаарын чанарт өөрчлөлт, 
нөлөөллийг үзүүлж байгаа эсэхийг хянах, хэмжих 
зорилгоор нутгийн зонхилох салхины доор байршлуудад 
тухайлбал, Станц#2 (МАС)-ыг “Манлай” ажилчдын 
суурингийн дунд, Станц#3 (ХХБ)-ыг Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд, Станц#4 (ХХУТ)-ыг Хог хаягдлын 
удирдлагын төвийн зүүн талд тус тус суурилуулсан. 

Энэ удаагийн дугаарт эдгээр суурийн станцуудын 
2019 оны VII сарын 16-аас VIII сарын 15-ны хоорондох 

нэг сарын хугацаанд хэмжигдсэн бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны хоногийн дундаж агууламжийг Монгол Улсын 
агаарын чанарын үндэсний стандарт MNS 4585:2016-д 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулан танилцуулж 
байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд зургаан удаагийн 
тохиолдлоор нийт 7.47 мм бороо орсон нь олон жилийн 
дундаж (ОЖД)-аас ойролцоогоор дөрөв дахин бага 
үзүүлэлт юм. Жилийн энэ хугацаа нь хамгийн их хур 
тунадас буудаг үе бөгөөд ОЖД-аар 25-30мм орчим бороо 
ордог. Ерөнхийд нь жилийн эхнээс тооцож үзвэл нийтдээ 
40 орчим мм хур тунадас буусан байгаа нь ОЖД-аас 
хур багатай жил болж буйг илтгэж байна. Салхины 
дундаж хурд 4.9 м/с буюу олон жилийн дундаж (ОЖД)-
тай ойролцоо хурдтай байв. ОЖД-аар VII, VIII саруудад 
салхины хурд 4.9-5.1м/с орчим байдаг. Бүдүүн ширхэглэгт 
тоосны дундаж агууламж өмнөх сарын дунджаас үл ялиг 
өссөн байна. Энэ сарын хувьд бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
агууламж дунджаар хяналтын Станц#1 (ХС)-д 0.009мг/м3, 
Станц#2 (МАС)-д 0.017 мг/м3, Станц#3 (ХХБ) -д 0.005 мг/
м3, Станц#4 (ХХУТ)-д 0.004 мг/м3  тус тус агууламжтай 
байв. Гэвч бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж ямагт 
Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 
нийцэж байв. 

АГААРЫН ЧАНАРЫН МЭДЭЭ
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