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оны онцлох үзүүлэлтүүд

2015 онд үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 
үйлдвэрлэлийн зардал өссөн ч зардал хэмнэх санаачилгуудыг 
хэрэгжүүлснээр нэг тоннд ногдох зардал 2014 оныхтой харьцуулахад 
буурлаа.
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Борлуулсан баяжмал 
(Хуурхай жин, мянган тонн, улирлаар)

2015 онд үйлдвэрлэсэн баяжмалын хэмжээ 2014 оныхтой харьцуулахад 
өссөн нь хоёр дахь жилдээ үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаагаа бүрэн явуулж, 
бүтээмжээ нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой. 

Борлуулсан баяжмалын хэмжээ 2014 онд 733,700 тонн байсан бол 2015 
онд 819,800 тоннд хүрлээ. Энэ нь үйлдвэрлэлийн хэмжээ өсч, бэлэн болсон 
бүтээгдэхүүний нөөцийг багасгасантай холбоотой.
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3.2 сая

Бэртэл гэмтэлгүй ажилласан өдрүүд
(Ажлын өдөр)

2015 онд 365 хоногийн 345-д нь бэртэл гэмтэлгүй ажилласнаар Бүх 
гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлт 0.33 болж, Рио тинто группийн 
хэмжээнд аюулгүй ажиллагааны үзүүлэлтээр тэргүүлэгчийн нэг боллоо.

Усны үр ашигтай хэрэглээ 
(нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулах усны хэмжээ, шоо метр)
Ижил төрлийн зэсийн үйлдвэрүүдийн олон улсын дундаж үзүүлэлт 
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“оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт нэг тонн хүдэр боловсруулахад 
2015 онд дунджаар 0.44 шоо метр ус ашигласан. Зэсийн 
уурхайнуудын дэлхийн дундаж үзүүлэлт 1.2 шоо метр байдаг. Ус 
дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 85.5 хувь байлаа.  

Ус дахин ашиглалт
(хувь)
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Дахин ашиглах зорилтот хувь хэмжээ 80%

“оюу толгой” компани боловсрол, сургалтад онцгойлон анхаарч 
ажилладаг бөгөөд 2015 онд энэ чиглэлээр 3.2 сая ам.долларын 
хөрөнгө оруулалт хийлээ. 

Боловсрол, сургалт

15% тэтгэлэгт сургалт, 
дадлагын хөтөлбөр

52% техник, мэргэжлийн 
боловсрол, сургалт

17% Гадаадын тэтгэлэгт 
хөтөлбөр 

5% Дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөр

2% Залуучуудын хөгжлийн 
хөтөлбөр

9% Өмнөговь аймаг дахь уул 
уурхайн жишиг сургууль

Өмнийн говийн бүсэд хэрэгжүүлж буй тогтвортой 
хөгжлийн төслүүд

Татвар, хураамж, бусад төлбөр 
(сая ам.доллар)

“оюу толгой” компани 2015 онд 315 сая ам.долларыг татвар, хураамж 
болон бусад төлбөрт төлж, 2014 онд 248 сая ам.доллар төлсөн 
үзүүлэлтээ ахиуллаа. 
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Сарын зарцуулалт
Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр 240

320

1% орон нутгийн бизнес 
эдийн засгийн хөтөлбөр

1% нүүлгэн шилжүүлэлт

29% Хамтын ажиллагааны 
гэрээ 

60% орон нутгийн дэд 
бүтцийн төслүүд

1% Бэлчээрийн 
менежментийн хөтөлбөр, 
малчдын худгийг нөхөн 
сэргээх ажил

4% орон нутгийн оролцогч 
талуудын хамтын ажиллагаа, 
түншлэл

2% Соёлын өвийн хөтөлбөр

2% Эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчны 
хөтөлбөр

“оюу толгой” компани урт 
хугацааны, тогтвортой хөгжлийн 
төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийсээр 
байгаа бөгөөд 2015 онд 6.8 сая 
ам.доллар зарцуулсан байна. 

Үндэсний худалдан авалт 
(сая ам.доллар)

6.8 сая
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“оюу толгой” компани 2015 онд 989 орчим ханган нийлүүлэгчтэй 
хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 633 нь үндэсний компани юм. 
Үйл ажиллагааны худалдан авалтын зардлын 51 хувийг эдгээр 
компаниудад зарцуулав. 
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Эндрью Вүдлэй

мэндчилгээ
“оюу толгой” ХХК-ийн бүтээлч хамт олон өнгөрсөн 2015 оныг үйлдвэрлэлийн бүх нэгжид үр ашиг нэмэгдүүлж, бүтээмж 
дээшлүүлэх чухал зорилтоор эхлүүлсэн юм. Энэхүү зорилтоо хэрэгжүүлэхийн тулд бидний гаргасан шийдвэр бүр нь осол 
аюулгүй бөгөөд дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэл цогцлооход чиглэсэн манай компанийн эрхэм зорилгод бүрэн 
нийцсэн болно. 

Өнгөрсөн жилийн хугацаанд дэлхийн уул уурхайн салбарт сүүлийн олон жил тохиолдоогүй зах зээлийн хүнд хэцүү нөхцөл 
байдал үүссэн  нь дээрх зорилтоо шуурхай бөгөөд практик алхмуудаар хэрэгжүүлэхийг шаардсан юм. Сорилтыг даван 
туулахын тулд аюулгүй ажиллагааг бүх түвшинд баталгаажуулж, бүтээлч бөгөөд чадварлаг хөдөлмөрлөж ирсэн компанийнхаа 
баг хамт олноор бахархаж байна. Энэ нь манайх шиг шинэ тутам үйлдвэр, уурхайд чухал амжилт юм. 

Энэхүү тоймоор “оюу толгой” компанийн 2015 онд гаргасан ололт амжилт, ирэх жилийн зорилтуудыг танилцуулж байна. түүнд 
ил уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний гарц сар, улирал тутам өсч, олон шинэ дээд амжилт тогтоосон, үйл 
ажиллагаандаа эрсдэлгүйгээр зардлаа дорвитой бууруулсан, Өмнөговь аймаг дахь орон нутгийн түншүүдтэйгээ “Хамтын 
ажиллагааны гэрээ” байгуулсан, оролцогч талуудтайгаа  харилцаа, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал болон байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар онцгой сайн үзүүлэлттэй ажилласан зэргийг тусгасан болно.

Аюулгүй ажиллагааг ямагт эн тэргүүнд анхаарч ажиллалаа. тайлангийн жилд холбогдох үзүүлэлтүүд тогтмол сайжирсны 
зэрэгцээ “ноцтой эрсдэлийн удирдлага”-ыг бүрэн хэрэгжүүлэх хүрээнд ихээхэн амжилт гаргасан бөгөөд  эрүүл ахуй, аюулгүй 
ажиллагааны олон хөтөлбөр амжилттай хэрэгжлээ. Гэвч өнгөрсөн оны дүн, статистикийн мэдээнээс харвал цөөнгүй зөрчил, 
гэмтэл бүртгэгдсэн нь үйл ажиллагааны нэгж бүрт аюулгүй ажиллагааны соёлыг чанд мөрдөх, төлөвшүүлэхэд онцгой 
анхаарах шаардлагатайг манай хамт олонд харуулж буй хэрэг юм. Энэ нь өмнөхөөс илүү сорилт бэрхшээл  тулгарч байгаа 
өдгөөгийн нөхцөлд бүр ч чухал ач холбогдолтой. 

Зэсийн зах зээлийн үнэ ойрын болон дунд хугацаанд доогуур түвшинд хэвээр байх төлөвтэй байхаас гадна уурхайгаас 
олборлож буй хүдэр дэх алтны агуулга 2016 оны хоёрдугаар хагаст үлэмж буурах төлөвтэй байна. Иймд  аюул осолгүй, бага 
зардлаар ихийг бүтээх амаргүй зорилтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө шамдан хөдөлмөрлөх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж  байна.

Эдгээр сорилт бэрхшээлтэй тулгарч буй боловч  2016 онд  гүний уурхайн барилга, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхээр 
зэхэж байгаа нь асар их боломж нээх юм. манай компанийн үнэт зүйлсээс үүсч, бүрдэн тогтсон үйл ажиллагааны бат бэх 
соёлыг гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл явцад бүрнээ нэвтрүүлж, хэвшүүлэх нь нэн чухал.

Үйл ажиллагаагаа улам бэхжүүлэхэд тал бүрийн дэмжлэг үзүүлж байдаг нийт талуудад гүн талархал илэрхийлэх ялдамд 
манай хамт олон 2016 оны зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэх итгэл төгс байгааг тэмдэглэе. 

Галсангийн Батсүх
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Эндрью Вүдлэй
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал 

Галсангийн Батсүх
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Компанийн тухай мэдээлэл
“Оюу толгой” ХХК нь Туркойз Хилл Ресурс ХХК (66 хувь) болон “Эрдэнэс Оюу 
толгой” ХХК (34 хувь)-ийн хувь нийлүүлсэн компани билээ. “Эрдэнэс Оюу толгой” 
нь Монгол Улсын төрийн өмчит компани юм. Рио Тинто 2010 оноос хойш хувь 
нийлүүлэгчдийг төлөөлөн “Оюу толгой”-н менежментийг хэрэгжүүлж байна.

оюу толгой уурхай Улаанбаатар хотоос урагш 550 
орчим, монгол-Хятадын хилээс хойш 80 орчим 
километрт оршдог. оюу толгойн ордыг 2001 онд 
нээсэн юм. 

Эхний ээлжинд ил уурхайгаас хүдэр олборлож 
байгаа бөгөөд өдөрт 100,000 тонн хүдэр 
боловсруулах хүчин чадалтай зэсийн баяжуулах 
үйлдвэр, дагалдах байгууламж, дэд бүтцийг 
барьж байгуулаад байна. “оюу толгой” 
компанийн хувьцаа эзэмшигчид 2015 онд “Гүний 
уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн 
төлөвлөгөө”-г баталснаар гүний уурхайн Хойд 
Хюгогийн 1-р давхрыг байгуулах ажлын эхлэлийг 
тавьсан бөгөөд 2015 оны 12 дугаар сард олон 
улсын томоохон банк, санхүүгийн 20 гаруй 

байгууллагатай төслийн санхүүжилтийн гэрээг 
байгууллаа. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 5-7 
жил үргэлжлэх тооцоотой байгаа бөгөөд үүний 
үр дүнд “оюу толгой” нь зэс үйлдвэрлэгч дэлхийн 
хамгийн том таван уурхайн нэг болох юм.  

“оюу толгой” ХХК алт, зэсийн баяжмалаа урт 
хугацаат болон спот арилжааны гэрээ байгуулан 
олон улсын зах зээлд борлуулж байна.  

“оюу толгой” компани 2015 онд аюулгүй 
ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, бүтээмжээ 
сайжруулан улмаар зах зээлийн таагүй нөхцөл 
байдалд зохицох үүднээс зардлаа бууруулах, 
дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц, бага зардалтай 
үйлдвэрлэгч болохыг зорин ажиллалаа. 
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“оюу толгой” компани алсын хараа, эрхэм 
зорилго, үнэт зүйлс болон стратегийн чиглэлээ 
тодорхойлсон “Алсын хараа – манай ирээдүй” 
хэмээх баримт бичгийг байнга мөрдлөг болгон 
ажиллалаа. Компанийн хэмжээнд 2015 оны эхээр 
нэвтрүүлэн мөрдөж эхэлсэн уг баримт бичиг 
нь монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр 
оруулж, хувь нийлүүлэгчдэд үр өгөөжөө өгөх, 
аюулгүй бөгөөд дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн 
үйлдвэрлэлийг цогцлоох эрхэм зорилгыг агуулж 

байгаа юм. Бидний бизнесийн үйл ажиллагаанд 
баримтлах эрхэм чанар, ажлын арга барилын 
илэрхийлэл болсон “оюу толгой”-н үнэт зүйлс бол 
хүндэтгэл, ёс зүй, хамтын зүтгэл, хариуцлага юм. 

“Алсын хараа – манай ирээдүй” нь манай 
компанийн бизнесийн стратегийн үндсэн таван 
чиглэлийг тодорхойлсон юм. Эдгээр таван үндсэн 
чиглэл тус бүрт бизнесийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 
ямар байгааг тоймлон танилцуулж байна.

Алсын хараа – манай ирээдүй 

Стратеги
Аюулгүй 

ажиллагаа, 
байгаль орчин

Чадварлаг 
боловсон 

хүчин

Дэлхийд 
өрсөлдөхүйц 
үйлдвэрлэл

Үр дүнтэй 
хамтын 

ажиллагаа

Стратегийн 
өсөлтийг 
хангах

Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, 
үнэт зүйлс бүтээлцэнэ

Алсын 
хараа

Үнэт 
зүйлс Хүндэтгэл Хариуцлага Ёс зүй Хамтын зүтгэл

Эрхэм 
зорилго

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг 
цогцлоож, Монгол Улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулна
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2015 онд “оюу толгой” компани 201.3 мянган тонн зэс, 
736.6 мянган унц алт, 1,157.8 мянган унц мөнгөний 
агуулгатай (2014 онд: 185.8 мянган тонн зэс, 561.1 
мянган унц алт, 1,093.1 мянган унц мөнгөний агуулгатай) 
нийт 819.8 мянган тонн баяжмалын борлуулалтаас нийт 
1,635 сая ам.долларын орлого олсон (2014 онд: 1,736 сая 
ам.доллар). 1

2014 оныхтой харьцуулахад 2015 онд борлуулалтын 
тоо хэмжээ нэмэгдсэн хэдий ч борлуулалтын орлого 
буурсан. Үүний гол шалтгаан нь металлын үнэ 
буурсантай холбоотой ба  2014 оны эцсээр зэсийн үнэ 
тонн тутамд 6,359 ам.доллар байснаас 2015 оны эцсээр 
тонн тутамд  4,702 ам.доллар болж буурсан, алтны үнэ 
2014 онд унц нь 1,199 ам.доллар байснаас 2015 онд унц 
нь 1,062 ам.доллар болж тус тус буурсан.

Бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах 
санаачлагын үр дүнд нийт ашгийн жилийн дундаж хувь 
2014 онд 23% байснаас 2015 онд 33% болж нэмэгдсэн 
боловч 2015 оны туршид дэлхийн зах зээл дэх зэсийн 
үнэ их хэмжээгээр унасантай холбоотойгоор нийт 
ашгийн хувь байнгын бууралттай байх болсон.   

2015 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон  
жилийн түүвэрлэн авсан санхүүгийн мэдээлэл 
“оюу толгой” ХХК-ийн удирдлагуудын хувьд үйл 
ажиллагааны гүйцэтгэлийг хэмжих чухал хэмжүүр нь 

ажлын капитал байдаг. Ажлын капитал нь 2014 онд 205 
сая ам.доллар байсан ба 2015 онд 117 сая ам.доллар 
болж буурсан. Үүний гол шалтгаан нь тээвэрлэлт, 
баяжмалын татан авалт сайжирч, улмаар бараа 
материалын нөөц, урьдчилж орсон орлого буурсантай 
холбоотой. 

Бүтээмж, үр ашгийг сайжруулах, зардлыг бууруулах 
санаачлагын үр дүнд үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал 
эерэг гарсны зарим хэсгийг хөрөнгө оруулалтад 
зарцуулсан буюу 126 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалтын зардал (2014 онд 165 сая ам.доллар) 
гаргаж, хувь нийлүүлэгчдийн одоогийн зээлийн 
төлбөрийг хийх зэрэгт ашигласан. Компани 2015 
онд хувь нийлүүлэгчдийн одоогийн зээлээс 482 сая 
ам.долларыг төлсөн бөгөөд үүнээс 150 сая ам.доллар 

Санхүүгийн гүйцэтгэл 
Сая ам.доллар 2015 2014

Борлуулалтын орлого 1,635 1,736

нийт ашгийн хувь (%) 33 23

Хөрөнгө оруулалтын зардал 126 165

татвар, төлбөр, бусад төлбөр 315 248

Үндэсний худалдан авалтын зардал 291 301

татвар тооцохын өмнөх Алдагдал (269) (382)

1. Санхүүгийн мэдээллийг “оюу толгой” компанийн СтоУС-ын дагуу бэлтгэсэн 2014, 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 
болон бусад мэдээллээс авсан болно. Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, тодруулгуудыг бэлтгэхдээ “оюу толгой” компанийг 
бие даасан бизнесийн нэгжийн түвшинд авч үзсэн бөгөөд толгой компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, бусад тохируулах 
бичилтүүдийн дараах туркойз Хилл Ресурсын хувь нийлүүлэгчдэд тайлагнасан  дүнгээс зөрөх боломжтойг анхаарна уу. 
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ба “оюу толгой” компани өр төлбөрийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүйгээр, тодорхойлсон төлбөрийг 
маргаан шийдвэрлэх замаар төлөх уламжлал 
тогтоохгүйгээр татварын асуудлыг шийдвэрлэхийг 
зөвшөөрч, 2015 оны 6 дугаар сарын 30-наас 
өмнө үлдэгдэл төлбөр болох 22 сая ам.долларын 
татварын өрийг бүрэн барагдуулсан.  

» 2003 онд “Би Эйч Пи Билитон”-оос 2%-ийн 
хайлуулалтын цэвэр роялти (NSR) “туркойс Хилл”-д 
шилжүүлсэн. Уг роялтийг монгол Улсын хуулийн 
дагуу хэрэгжүүлэх боломжгүй хэмээн монгол 
Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч маргаан 
үүсгэсэн. Улмаар “туркойз Хилл” төлбөр хүлээн 
авах эрхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Иймд 2013 
оны 10 дугаар сараас 2015 оны 4 дүгээр сар хүртэлх 
хугацаанд төлөгдөөгүй боловч хуримтлагдсан 45 
сая ам.долларын роялтийг 2015 оны 5 дугаар сард 
хүчингүй болгосон.    

» менежментийн үйлчилгээний төлбөрийг 
тооцоолохдоо Гүний уурхайн үе шатны хөрөнгө 
оруулалтын зардалд 2011 оны нӨоДтХнГ-нд 
заасан 6%-иар бус, 3%-иар тооцохоор өөрчилсөн. 
Харин менежментийн үйлчилгээний төлбөрийг 
үйл ажиллагааны зардал буюу одоогийн үйл 
ажиллагаанд тооцохдоо 6%-иар хэвээр тооцох юм.

Гүний уурхайн төслийн санхүүжилт

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн 
төлөвлөгөөний үр дүнд “оюу толгой” компани Гүний 
уурхайн Хойд Хюго ордын 1-р үе шатын бүтээн босголтын 
ажлыг санхүүжүүлэх зорилгоор 2015 оны 12 сард 4.4 

нь хүүгийн төлбөр болно (2014 онд: 250 сая ам.доллар, 
үүнээс 74 сая ам.доллар нь хүүний төлбөр). 2015 онд 
269 сая ам.долларын татвар тооцохын өмнөх алдагдал 
бүртгэгдсэн (2014 онд: 382 сая ам.доллар).

2015 онд монгол Улсын Засгийн газарт төлсөн татвар, 
төлбөр, бусад төлбөр нь 315 сая ам.долларт хүрсэн 
(2014 онд: 248 сая ам.доллар). 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн 
төлөвлөгөө 

2015 оны 5 дугаар сард монгол Улсын Засгийн газар, 
туркойз Хилл Ресурс, Рио тинто групп  Гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө 
(ГУББСт)-нд гарын үсэг зурснаар гүний уурхайн 
төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх суурь 
тавигдсан. Уг баримт бичгийн хүрээнд томоохон гэрээ, 
хэлэлцээрүүдэд гарын үсэг зурж, дараах үр дүнд 
хүрсэн. Үүнд: 

» монгол Улсын Засгийн газарт төлөх ашигт 
малтмал ашигласны төлбөр 5%-ийг боловсруулалт, 
тээвэрлэлтийн зөрүү, торгууль, өглөг зэргийг 
суутгахгүйгээр буюу нийт орлогоос тооцох 
болсон. 2013 оны 7 дугаар сард бүтээгдэхүүний 
тээвэрлэлтийг эхлүүлснээс хойш 2015 оны 4 дүгээр 
сар хүртэлх хугацааны ашигт малтмал ашигласны 
төлбөрийг дахин тооцож, нийт 17 сая ам.долларын 
ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг 2015 онд 
монгол Улсын төсөвт нэмж төлсөн. 

» “оюу толгой” ХХК, монгол Улсын Засгийн газар 
2015 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр татварын 
маргааныг шийдвэрлэх гэрээнд гарын үсэг зурсан 
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тэрбум ам.долларын төслийн санхүүжилтийн гэрээг 
банк, санхүүгийн байгууллагуудтай байгуулсан. Канадын 
экспортын хөгжлийн агентлаг (“КЭХА”),   Европын 
сэргээн босголт, хөгжлийн банк (“ЕСБХБ”), олон улсын 
санхүүгийн корпораци (“оУСК”), АнУ-ын Экспорт-Импорт 
Банк, Австралийн Экспортийн санхүүжилт, даатгалийн 
корпораци, мөн Би Эн Пи Парибас, Эй Эн Зи, Ай Эн 
Жи, Сошиэти Женерали, Европ  дахь Сумитомо мицуй 
Банкинг корпораци, Стандарт Чартеред Банк, Канадын 
Империал Корпорэйт, Инвестмент Банк, Кредит Агрикол, 
Интеса Санполо, Авсралийн үндэсний банк лимитед, 
натиксис, Эйч Эс Би Си, токио-мицубиши Банк UFJ, KfW 
IPEX-Банк, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden зэрэг арилжааны зээлдүүлэгчид 
төслийн санхүүжилтийг санхүүжүүлнэ. олон талт 
хөрөнгө оруулалтын баталгааны агентлаг (“мИГА”) нь 
арилжааны банкуудад улс төрийн эрсдлийн даатгалыг 
гаргаж өгсөн.

үүрэг дуусгавар болсноор өрийг гүйцээн төлүүлэх 
амлалтын төлбөрийн үүрэг дуусгавар болно. төслийн 
санхүүжилтын нэг удаагийн болон байнга төлөгдөх 
шимтгэлийн төлбөр, жил тутмын гүйцэтгэлийг дэмжих 
ажлын төлбөр зэрэг бүх төлбөрийг агуулсан “оюу толгой” 
ХХК-ийн төслийн санхүүжилтийн хүүгийн түвшин нь 
ЛИБоР + 6.0% байна. 

төслийн санхүүжилтийн хүрээнд эхний таван жилд 
зөвхөн хүү төлөх ба зээлийн үлдсэн хугацаанд үечилсэн 
зээлийн хорогдуулалтын хуваарийн дагуу үндсэн болон 
хүүгийн төлбөрийг төлөх нөхцөлтэй. “оюу толгой” ХХК нь 

Зээлийн багц нь дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

Зээл Дүн
(тэр бум 

ам.доллар)

Хугацаа
(жил)

Жилийн хүүний түвшин

“А” зээл 0.8 15 LIBOR + 3.78% дуусгахаас 
өмнө;
LIBOR + 4.78%
Дуусгасны дараа

Экспортын 
зээлийн 
агентлагуудын 
олгох зээл

0.9 14 LIBOR + 3.65% дуусгахаас 
өмнө;
LIBOR + 4.65%
Дуусгасны дараа

0.4 13 “АнУ-ын Экс-Им”-ын зээл 
нь  АнУ-ын эрсдэлгүй 
хүүнд тулгуурласан 
Арилжааны хүүний 
жишиг түвшин; 
Анх зээл олгох үед 
тооцсон түвшин 

“мИГА” 
Даатгалын 
гэрээгээр 
хамгаалагдсан 
зээл

0.7 12 LIBOR + 2.65 % 
дуусгахаас өмнө;
LIBOR + 3.65%
Дуусгасны дараа

“Б” зээл 1.6 12 LIBOR + 3.4% дуусгахаас 
өмнө;
LIBOR + 4.4% Дуусгасны 
дараа
Үүнд: “А” зээлийн хүүтэй 
15 жилийн хугацаатай 50 
сая ам.доллар хамаарна 

төслийн санхүүжилтийн гэрээний хүрээнд Рио тинто 
групп төслийн зээлдүүлэгчдийн өмнө өрийг гүйцээн 
төлүүлэх үүрэг (ӨГтҮ) хүлээсэн. Өрийг гүйцээн төлүүлэх 
үүргийг харгалзан өмнөх гэрээнүүдэд заасны дагуу “оюу 
толгой” ХХК, туркойз Хилл Ресурс компаниуд Рио тинто 
группт өрийг гүйцээн төлүүлэх амлалтын төлбөр болгон 
төслийн санхүүжилтийн зээлийн гэрээний дагуу татан 
авсан дүнгийн 2.5 хувийг төлөхөөр болсон бөгөөд үүнээс 
1.9 хувийг нь “оюу толгой” компани, үлдсэн 0.6 хувийг нь 
туркойз Хилл Ресурс төлнө. Зээлийн шимтгэлд ашиглах 
хөрөнгө, зээлийн эх үүсвэрийг  анх татан авахад төлөх 
татвар, бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлэхэд ашиглах 
дүнд жил тутмын өрийг гүйцээн төлүүлэх амлалтын 
төлбөрийг тооцно. Рио тинто группийн төслийн 
зээлдүүлэгчдийн өмнө хүлээсэн өрийг гүйцээн төлүүлэх 
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Ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ

“оюу толгой” ХХК нь орон нутгийн, чанарын 
баталгаатай ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг  дэмжин, 
хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд 2015 
оны байдлаар нийт ханган нийлүүлэгчдийн 64-өөс 
дээш хувь нь (2014 онд: 63 хувь нь) Үндэсний болон 
Өмнөговийн компаниуд байсан.  2015 онд компани 
нь нийт хангамжийн зардлын 51 хувийг монгол 
улсад бүртгэлтэй ханган нийлүүлэгчдэд зарцуулсан 
(2014 онд: 51 хувь). “оюу толгой” ХХК нь үндэсний 
компаниудаас 291 сая ам.долларын (2014 онд: 301 
сая ам.доллар), Өмнийн говийн компаниудаас 66 сая 
ам.долларын (2014 онд: 42.5 сая ам.доллар) худалдан 
авалт хийсэн. 

 » Зардлын мэдээлэлтэй 
байх, зардлыг 
бууруулах

 » Капиталын удирдлага
 » Ажлын капиталын 

удирдлага
 » Төслийн санхүүжилтыг 

татан авах урьдчилсан 

нөхцлийг хэрэгжүүлэх 
 » Оюу толгойн гүний 

уурхайн төслийн 
санхүүжилтийн 
шаардлагуудыг 
нэгтгэж төслийг дахин 
эхлүүлэх бэлтгэл 
ажлыг дуусгах 

2016 оны зорилтууд  

6 тэрбум ам.долларын зээлийг авах боломжтой бөгөөд 
цаашид 1.6 тэрбум ам.долларын зээлийг нэмэлтээр авах 
боломжтой болохыг талууд харилцан тохиролцов. 

Зардал хэмнэх хөтөлбөрүүд 

2013 оны 12-р сард “оюу толгой” компанийн Бизнесийн 
сайжруулалт хариуцсан баг компанийн хэмжээнд 
зардлыг бууруулах санаачлагыг нээн илрүүлэх, 
хэрэгжүүлэх зорилгоор “мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөр”-ийг санаачилсан. 2015 оны 4 дүгээр сард 
уг хөтөлбөрийг “Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөр болгон 
шинэчилсэн. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд борлуулалт, 
хангамж, үйл ажиллагаа, бүтээмжийг сайжруулах, 
бизнесийн тогтвортой байдлыг хангах капитал, бүтээн 
байгуулалтын капитал, ажлын капиталын оновчтой 
байдлыг хангах, маркетингийн үйл ажиллагаа явуулах 
замаар орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг бизнесийн үнэ цэнийг 
нэмэгдүүлэх үзүүлэлтүүдийг сайжруулах санаачлагуудыг 
тодорхойлох зорилготой. Дээрх хөтөлбөрүүдийг 2015 
оны 12 дугаар сарын эцэс хүртэл хэрэгжүүлсний үр 
дүнд ойролцоогоор 400 сая ам.долларын хэмнэлт 
хийсэн. Үүнээс жилд ойролцоогоор 310 сая ам.долларыг 
хэмнэх төлөв гаргасан бөгөөд 2015 оны тайлант жилд 
ойролцоогоор 210 сая ам.долларыг хэмнэж чадсан. 
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2015 онд дэвшүүлсэн зорилтууд 

• 175,000 – 195,000 тонн зэс, 600,000 – 
700,000 мянган унц алт агуулсан баяжмал 
үйлдвэрлэх.

• Баяжуулах үйлдвэрийн боловсруулалтын 
түвшинг сайжруулж, ашиглалтад буй хүнд 
даацын автомашинуудын тоог нэмэхгүйгээр 
ил уурхайн олборлолтыг нэмэгдүүлэх 
замаар 2014 онд авсан металлын 
үйлдвэрлэлийн хэмжээг өсгөх.

Гүйцэтгэл 

Дэлхийн уул уурхайн салбарын хувьд түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний үнэ хурдацтай бөгөөд 
тогтмол буурсан амаргүй жилийг ардаа 
орхилоо. Энэ нь “оюу толгой” компанид ч 
хүндхэн нөлөөлөв. тус компани 2014 оноос 
бүтээмжийг бүх шатанд аюул эрсдэлгүй, 
дорвитой сайжруулж, бизнесийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх шахуу төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 
эхэлсэн юм.

Барилга угсралтаас үйл ажиллагааны шатанд 
шилжиж буй уул уурхайн аливаа бизнес нь 
дэлхийд өрсөлдөхүйц, бага зардал бүхий 

үйлдвэрлэгч болохын тулд үйлдвэрлэлийн 
зардлыг бууруулах, үйл ажиллагааг шахаж 
жигдрүүлэх сорилттой тулгардаг. Гэтэл зах 
зээлийн нөхцөл байдал мөн өөрчлөгдөж 
байгаа нь “оюу толгой” компанийн хувьд 
уг ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагыг бий 
болголоо. тус компани 2 дугаар сард нэг сая 
дахь тонн зэсийн баяжмалаа олон улсын 
зах зээлд гаргасан бөгөөд түүнээс найман 
сарын дараа буюу 9 дүгээр сарын сүүлчээр 
нийт тээвэрлэсэн баяжмалын хэмжээ 1.5 
сая тоннд хүрэв. олборлолт, боловсруулалт, 
тээвэр ложистик, маркетинг зэрэг бизнесийн 
бүх шатанд бүтээмж, үр ашигт чиглэсэн олон 
санал санаачилгыг авч хэрэгжүүлсний дүнд уг 
амжилтад хүрсэн билээ.

тус онд үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь 
зэсийн хэмжээ 202,000 тоннд хүрсэн нь 
туркойз Хилл Ресурс компаниас хөрөнгийн 
зах зээлд танилцуулсан таамгаас давсан 
үзүүлэлт бөгөөд баяжмал дахь алтны 
хэмжээ 656,000 унц байсан нь уг прогнозын 
хэлбэлзэх хязгаарын хүрээнд байв. Уурхайн 
нийт зөөвөрлөсөн материалын хэмжээ 
2014 онд 92 сая тонн байснаас 2015 онд 
102 сая тонн, баяжуулах үйлдвэрийн 

Дэлхийд өрсөлдөхүйц 
үйлдвэрлэл
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боловсруулсан бүтээгдэхүүний хэмжээ 2014 
онд 27.9 сая тонн байснаас 2015 онд 34.5 сая 
тонн болсон дорвитой өсөлтүүд үүнд голлон 
нөлөөлөв. түүнчлэн 2015 онд хаягдал хадгалах 
байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг 
төлөвлөсөн хугацаанаас нь өмнө дуусгалаа.

олборлолтын хэмжээ өссөн нь тоног 
төхөөрөмжийн бэлэн байдал, бүтээмж 
сайжирсантай шууд холбоотой. Бүтээмж 
сайжруулахад чиглэсэн ажлуудад хүнд даацын 
автомашины тэвшийг бага зардлаар сунгаж 
даацыг нэмэгдүүлсэн, цайны завсарлага 
болон ээлж солигдох үед тоног төхөөрөмжийг 
ажиллуулах хүмүүсийг нэмж ажилд авсан 
гэх мэт санаачилгуудыг дурдаж болно. мөн 
уурхайн гүйцэтгэл сайжрахад геотехникийн 
инженерчлэл болон уулын ажлын төлөвлөгөөг 
сайжруулсан явдал ч сайнаар нөлөөллөө.

Баяжуулах үйлдвэрийн гүйцэтгэлийг дорвитой 
сайжруулахад нөлөөлсөн олон тооны санал 
санаачилгыг хэрэгжүүлэв. тухайлбал, 
засвар үйлчилгээний арга туршлагаа байнга 
сайжруулсан, тэсэлгээний хүчийг нэмэгдүүлж 
тээрэмд ирэх хүдрийн тэжээлийг илүү нарийн 
ширхэгтэй болгосон, удирдлагын системийг 
автоматжуулсан, ган бөмбөлгийн чанарыг 
сайжруулсан, дайрганы бутлуурын өмнө 
металл хаягдлыг ялгаж авах нэмэлт систем 
суурилуулсан зэргийг дурдаж болно.

туркойз Хилл Ресурс компаниас хөрөнгийн 
зах зээлд танилцуулсан 2016 оны таамгаар 

 » Хүний амь нас 
эрсдэх аюулаас 
урьдчилан 
сэргийлэх үүднээс 
хэрэгжүүлж 
буй ажлаа 
үргэлжлүүлэх. 
Геотехникийн 
эрсдэлийг хянаж 
зохицуулах ажлаа 
ахиулах. Суурь тоног 
төхөөрөмжүүдийн 
ноцтой эвдрэл, 
гэмтлээс сэргийлэх 
зорилгоор засвар 
үйлчилгээний 
чиглэлээр 
хэрэгжүүлж 
буй санал 
санаачилгуудыг 
урагшлуулах.

 » Засвар 
үйлчилгээний 
арга туршлагыг 
сайжруулах, 
удирдлагын 
системийг 

автоматжуулах 
санаачилгууд. 

 » Геотехникийн 
инженерчлэл, уулын 
ажлын төлөвлөгөө, 
тоног төхөөрөмжийн 
бүтээмж, үр ашгийг 
илүү сайжруулах 
замаар олборлолтыг 
нэмэгдүүлэх.

 » Гидроциклоны 
тэжээх болон 
Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 
өргөлтийн 
насосуудыг 
шинэчлэн 
сайжруулах зэргээр 
тоног төхөөрөмжийн 
найдвартай 
ажиллагаа, хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх 
зорилготой, өмнө 
нь саатаад байсан 
хөрөнгө оруулалтын 
төслүүдийг 
урагшлуулах

2016 оны зорилтууд 

баяжмал дахь зэсийн хэмжээ 175,000 – 195,000 
тонн байхаар тусгав. Харин баяжмал дахь алтны 
хэмжээ 255,000 – 285,000 унц байх бөгөөд 
түүний дийлэнх хэсгийг оны эхний хагаст гаргах 
төлөвтэй байна. 2015 оныхтой харьцуулахад 
алтны хэмжээ буурч буйн шалтгаан нь 
олборлолтыг алтны агуулга багатай хэсэгт 
явуулах, мөн бага агуулгатай хүдрийн овоолгыг 
боловсруулах болсонтой холбоотой.
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2015 онд тавьсан зорилтууд  

• Амь нас эрсдэх болон хөдөлмөрийн чадвар 
бүрмөсөн алдахад хүргэсэн осол гаргахгүй байх. 
Бүх гэмтэл бэртлийн давтамжийн үзүүлэлтийг 
(БГДҮ) 200,000 хүн/цаг тутамд 0.44-өөс 
хэтрүүлэхгүй байх   

• Амь нас эрсдэх, хөдөлмөрийн чадвараа бүр 
мөсөн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд 
онцгой анхаарч, ноцтой эрсдэлийн удирдлагын 
хөтөлбөрийг өргөжүүлэн компанийн нэгж 
хэлтсүүдийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх 

• Аюул ослоос сэргийлэх, эрсдэлийг удирдах 
чиглэлээр Баяжуулах үйлдвэр, Дулааны төв 
станцад технологийн процессын аюулгүй 
ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх

• Усны хэрэглээ, үр ашгийн үзүүлэлтийг зорилтот 
түвшинд байлгах, улам сайжруулах

• Ус, газрын менежментийн стратегийн хүрээнд 
100 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийх

• Ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, сайн сайхан 
байдалд үргэлжлүүлэн анхаарал хандуулах

Аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин

Гүйцэтгэл 

Зах зээлийн нөхцөл хүндрэлтэй байсны зэрэгцээ 
бүтээмж, үр ашгийг дээшлүүлэх давхар шаардлага 
тулгарсан 2015 онд аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны 
үйл ажиллагаанд олон улсын хамгийн өндөр стандартыг 
баримтлахын төлөө орон нутаг, оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах нь “оюу толгой” компанийн хувьд  
хамгаас чухал байлаа. Бид эдгээр сорилтыг гол үнэт 
зүйлсээ орхигдуулалгүй үүрэг амлалтуудаа биелүүлэхэд 
чухалчлан анхаарах түлхэц болгон ашиглалаа. 

Бүхий л санал санаачилга, үүрэг даалгаврыг 
гүйцэтгэхдээ аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд 
тавьж, осол, гэмтэл гарсан тохиолдолд бүрээс дахин 
давтагдахаас сэргийлж, сургамж авч ажиллав. Бид 
аюулгүй ажиллагааны соёлыг төлөвшүүлэх үүднээс 
стандарт, дүрэм журам, хөтөлбөрийг боловсруулан 
хэрэгжүүлж, манлайллын зарчмыг баримтлан 
ажиллалаа.  

Эдгээр хүчин чармайлтуудын үр дүнд 2015 оны аюулгүй 
ажиллагааны гүйцэтгэл сайн үзүүлэлттэй буюу БГДҮ 
200,000 цаг тутамд 0.33 байв. Энэ нь БГДҮ 0.47 байсан 
2014 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад үлэмж сайжирсан 
хэрэг юм. түүнчлэн бид Рио тинто группээс тавьсан 
зорилт болох 0.44-өөс илүү үзүүлэлттэй ажиллав. 
ноцтой осол гэмтлийн тоо 2014 онд 45 байсан бол 2015 
онд 37 болж мэдэгдэхүйц буурав. 
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 » Амь нас эрсдэх, 
хөдөлмөрийн чадвар 
бүрмөсөн алдах тохиолдол 
гаргахгүй байж, компанийн 
хэлтэс, нэгж бүрийн 
аюулгүй ажиллагааны 
хүчин чармайлтыг 
дээшлүүлж, ялангуяа 
Ноцтой эрсдэлийн 
удирдлагыг сайжруулах

 » Баяжуулах үйлдвэр болон 
Дулааны төв станцад 
Технологийн процессын 
аюулгүй ажиллагааны 
удирдлагын тогтолцоог 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 
томоохон осол сүйрэл 
гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх 

 » Усны хэрэглээ, үр ашгийн 
үзүүлэлтийг зорилтот 
түвшинд байлгах буюу 
улам сайжруулах

 » 100 га газарт биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх ажлыг 
дуусгаж, өмнийн говийн 
бүс нутаг дахь биологийн 
төрөл зүйлийг хадгалан 
хамгаалах туршилтын 
хөтөлбөр эхлүүлэх

 » Ноцтой эрсдэлийн 
удирдлагын хөтөлбөр, 
хөдөлмөрийн таатай 
нөхцөл, гар ажиллагааны 
хяналтын хөтөлбөр, 
алжаал ядаргааг 
зохицуулах олон эрүүл 
мэндийн боловсролын 
хөтөлбөр гэх мэт хэд хэдэн 
төрлийн эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
ажиллагчдынхаа эрүүл 
мэнд, сайн сайхан байдалд 
үргэлжлүүлэн анхаарал 
хандуулах

2016 оны зорилтууд 

Амь нас эрсдэх болон хөдөлмөрийн чадвар бүрмөсөн 
алдах гэмтэл бэртэлд хүргэж болохуйц эрсдэлүүдийг 
удирдахад чиглэсэн ноцтой эрсдэлийн удирдлагын 
хөтөлбөрийг төлөвлөсний дагуу компанийн хэлтэс 
нэгж бүрт бүрэн нэвтрүүлэв. Уг хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлэх гол түлхүүр нь ажил үүргийг эхлүүлэхээс 
өмнө ажлын байран дахь эрсдэлийг зохих ёсоор таньж 
илрүүлэн хянах явдал юм. Үүнд удирдлагын идэвхтэй 
оролцоог хангаснаар 2015 онд 34,458 баталгаажуулалт 
хийв. 

“оюу толгой” компани амь насанд аюултай эрүүл 
мэндийн асуудал, ноцтой өвчний эрсдэлийг инженерийн 
хяналтын арга замуудын тусламжтайгаар удирдах 
Эрүүл мэндийн ноцтой эрсдэлийн хөтөлбөрийг 2015 
оны сүүлийн хагаст эхлүүлсэн бөгөөд энэ нь тэдгээр 
эрсдэлийг боломжийн хэрээр бууруулахад ихээхэн 
тустай юм.

технологийн процессын аюулгүй ажиллагааны 
удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн нь энэ ажлын үр 
дүнг улам бүр сайжруулав. Эдгээр хөтөлбөрийг ноцтой 
осол сүйрэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх санал 
санаачилгын хүрээнд боловсруулсан юм. Гүйцэтгэгч 
компаниудын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон 
байгаль орчны амлалт үүргийн биелэлтийг хангуулах 
зорилгоор хурал зөвлөлгөөнийг тогтмол зохион 
байгуулав. ЭмААБо-ы дахин гэрчилгээжүүлэх аудит 
хийлгэснээр,  олон улсын ISO 14001 болон OHSAS 18001 
стандартын баталгаажуулалтын гэрчилгээг гурав дахь 
жилдээ хангав. 

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны хувьд 
биологийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай үргэлжлүүлэн 
хийж, ялангуяа Өмнөговийн бүс нутагт амжилттай 
нөхөн сэргээлт хийхэд шаардагдах олон үзүүлэлтийг 
ойлгоход ихээхэн ахиц гаргав. 2015 онд 298.3 га газарт 

биологийн нөхөн сэргээлт, 1,492.4 га газарт техникийн 
нөхөн сэргээлт хийв. түүнээс гадна “оюу толгой” 
компани орон нутгийн холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран хулгайн антай тэмцэх төслийг гурав дахь 
жилдээ хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь биологийн төрөл 
зүйлийн нөхөн сэргээлтэд ихээхэн ач холбогдолтой байх 
магадлал уг төслийн эхний үр дүнгээс харагдаж байна. 
Усны хэрэглээний хувьд 2015 он онцгой амжилтын жил 
байсан бөгөөд “оюу толгой” ХХК-ийн бүтээгдэхүүний 
нэг тонн тутамд хэрэглэсэн усны хэмжээг салбарын 
дунджаас ихээхэн доогуур байв. Үйлдвэрлэл, үйл 
ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулах нь ЭмААБо-ы 
ажлын үр дүнд давхар сайн нөлөөтэй байдгийн тод 
жишээ энэ юм. Компани ус дахин ашиглалтыг 80 хувьд 
барих зорилтоо байнга давуулан биелүүлж байгаа 
бөгөөд 2015 онд ус дахин ашиглалтын дундаж түвшин 
85.5 хувь байлаа.
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Чадварлаг боловсон хүчин
2015 онд тавьсан зорилтууд

• манлайллын болон техник, мэргэжлийн ур чадварын 
суурийг бэхжүүлэх зэрэг замаар дотоодын ажиллах хүчийг 
үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх

• Ажиллах хүчний 90 хувийг монгол ажиллагсдаас 
бүрдүүлэх, энэ харьцааг хадгалах (2015 онд энэ харьцаа 95 
хувь байлаа)

• нэг үндсэн ажилтанд ногдох үйлдвэрлэлийг 41.6 мянган 
тонн, зардлыг 51.2 мянган ам.доллар байлгах зорилт тавьж, 
хөдөлмөрийн бүтээмжийг үйлдвэрлэл, зардалтай холбосон 
хэмжүүрүүдийг бий болгох

• төслийг “өндөр чанартай гүйцэтгэх” соёлоос үйл 
ажиллагааг “чанарын өндөр түвшинд явуулах” соёлд 
шилжих шилжилтийг хурдасгах

Гүйцэтгэл

Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөж буй монголын компанийн 
хувьд “оюу толгой” ХХК аюулгүй ажиллагааг чухалчилсан 
ажлын орчинд боломж бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглаж, 
ажиллах хүчээ чадваржуулахыг зорьж байна. Ингэснээр 
аливаа сорилт бэрхшээлийг даван туулж чадна. түүнчлэн 
байгууллагын бүх түвшинд манлайллыг хөгжүүлэхэд анхаарч, 
ажилтнууд байнга суралцаж, ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ өсөн 
дэвжиж байдаг соёлыг төлөвшүүлж байна.    

 “оюу толгой” нь монгол Улсын болон олон улсын шилдэг 
мэргэжилтнүүдийг эгнээндээ багтаасан ажиллах хүчээрээ 
бахархдаг. 2015 онд “оюу толгой”-н нийт ажиллагчдын 95 
хувь нь монгол 21.7 хувь нь Өмнөговь аймгийн иргэд байлаа. 
тодорхой мэргэшил, ур чадвар бүхий гадаад ажилтнууд 
байсаар байгаа хэдий ч ур чадвар, мэдлэг туршлагаа бизнест 
хурдацтай шингээснээр нийт гадаад ажилтнуулын тоог 42-
оор буурууллаа.  

Зах зээлийн нөхцөл байдал хүнд үед бизнесийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах үндсэн чиглэлийн нэг нь аюул 
осолгүй ажиллаж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 

 » Үйлдвэрлэл, үйл 
ажиллагааны орчинд 
тохирсон бүтэц зохион 
байгуулалтын загварыг 
хэрэгжүүлэх

 » Үйлдвэрлэл, үйл 
ажиллагаанд зориулсан 
ажиллах хүчний стратеги 
болон гүний уурхайн ажил 
эрхлэлт

 » Ажлын гүйцэтгэлийн 
гол чиглэлүүд, ажлын 
байрны тодорхойлолт, 
шаардлагатай мэргэшил, 
ур чадвар болон 

карьерийн тогтолцоог 
илүү үр дүнтэй 
боловсруулснаар тухайн 
ажлын байрнаас хүлээх 
гүйцэтгэл, үр дүнг илүү 
тодорхой болгох

 » Бүтээмжийг үргэлжлүүлэн 
нэмэгдүүлж, ажлын 
соёлыг бэхжүүлэн 
ажиллах хүчээ хөгжүүлэх

 » Үйл ажиллагаагаа Рио 
Тинтогийн цалин хөлс 
тооцох, хүний нөөцийн 
бодлоготой нийцүүлэх

2016 оны зорилтууд 

зорилтоо биелүүлэх байлаа. Бүтэц зохион байгууллалтын 
өөрчлөлт хийж, бизнесийн бүхий л түвшинд ажлын 
цар хүрээг дахин тодорхойлсон нь тэдгээр зорилтыг 
давуулан биелүүлэхэд түлхэц болж, нэг үндсэн ажилтанд 
ногдох үйлдвэрлэл 41.8 мянган тонн, зардал 49.6 мянган 
ам.долларын гүйцэтгэлтэй ажиллалаа. мөн амралт чөлөө, 
мөнгөн санхүүгийн бус урамшуулал болон олон жилийн 
хөдөлмөрийг үнэлэхтэй холбоотой бодлогоо сайжруулснаар 
байгууллагын соёлыг бэхжүүлж, дээрх зорилтыг давуулан 
биелүүлэхэд дэмжлэг боллоо.   

2015 онд “Удирдах ажилтны амжилтын хөтөч” хөтөлбөр, 
түүнчлэн нийт 60 мянган цагийн танхимын сургалт болон 
ажлын талбар дахь дадлагаар дамжуулан ажилтнуудынхаа 
ур чадварыг хөгжүүллээ Шинээр долоон төрлийн онлайн 
сургалт эхлүүлснээс гадна, сургалтад зарцуулах цагийн үр 
ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор УмХЕГ болон “оюу толгой” 
компанийн зарим сургалтын хөтөлбөрийг нэгтгэв. түүнчлэн  
оюу толгойн механикч, цахилгаанчны мэргэжлээр суралцаж 
буй дадлагажигч нар мэргэжлийн II зэргийн гэрчилгээгээ 
авсан бөгөөд III зэрэгт дэвшин суралцаж байна.  Ил уурхайн 
операторуудад зориулсан “топ Ган” (Top Gun) сургалтын 
хөтөлбөрийн үр дүнд операторуудын ур чадвар дээшилж, 
машин механизмын түлшний зарцуулалт ихээхэн сайжирсан.
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2015 онд тавьсан зорилтууд

• орон нутагтай Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулах, хэрэгжүүлж эхлэх 

• Ханбогд суманд оУСК-ын Эрх зүйн хяналт, зөвлөгөө, 
омбудсмэний албанаас удирдан чиглүүлж байсан 
хэлэлцээрийг албан ёсны гурван талт зөвлөлөөр 
орлуулах

• орон нутгийн, үндэсний болон олон улсын оролцогч 
талуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаагаа 
бэхжүүлэх

• Уурхайн одоогийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа болон 
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтад шаардлагатай 
зөвшөөрлүүдийг авах гэх мэт дотоод, гадаадад 
хүлээсэн үүрэг амлалтууд, шаардлагуудыг бүрэн 
хангаж ажиллах

Гүйцэтгэл 

“оюу толгой” үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа бүрэн 
шилжиж, оролцогч талууд аюул осолгүй ажилладаг, 
дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоох 
их ажилд бидэнтэй нэгдлээ. Компанийн амжилт бидний 
хөрш зэргэлдээх орон нутаг, хамтран ажиллагч талуудаас 
шалтгаалж байдаг. Бид 2015 онд оролцогч талуудынхаа 
дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн хүлээхээр ажиллаж, хүндлэн 
харилцаж, үүрэг амлалтаа хэлэхээсээ илүү биелүүлэхэд 
анхааран ажиллалаа.

Зах зээлийн хүнд нөхцөл байдал болон олборлож буй 
нөөцтэй холбоотойгоор тулгарах сорилт бэрхшээлээс 
шалтгаалан 2016 онд гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг 

Үр дүнтэй хамтын 
ажиллагаа

эрчимжүүлж, оролцогч талуудынхаа хүлээлтэд хүрэх 
нь бидний хувьд амаргүй байх болно. “оюу толгой” 2015 
онд хүндрэл бэрхшээлтэй үе тохиолдсон ч тогтвортой 
хэвээр үлдэх урт хугацааны харилцаа, хамтын ажиллагааг 
оролцогч талуудтайгаа бэхжүүлэх бат бэх суурийг тавихад 
олон талаар ахицтай ажиллалаа.

Өмнөговь аймаг, Ханбогд, манлай, Баян-овоо, 
Даланзадгад сум болон “оюу толгой”-н хооронд 2015 оны 
4-р сарын 22-нд байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээ 
нь ирээдүйн хамтын ажиллагааны чухал суурь боллоо. 
Энэхүү гэрээ нь ус, байгаль орчин, бэлчээрийн менежмент, 
соёлын өв, аялал жуулчлал, орон нутгийн бизнес, ханган 
нийлүүлэлт гэх мэт чухал чиглэлээр талууд тогтвортой 
хөгжилд хүрэхийн төлөө хэрхэн хамтран ажиллахыг 
тодорхойлсон болно. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон Ашигт малтмалын 
хуулийн чухал хэсэг болох энэхүү хамтын ажиллагааны 
гэрээний үндсэн зорилго нь “оюу толгой” компани болон 
орон нутгийн хооронд илүү үр дүнтэй хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлж, харилцан хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэх 
тогтвортой, бат бэх бүтэц, механизмыг бүрдүүлэхэд 
оршино.

орон нутгаас дэвшүүлсэн асуудлыг үр дүнтэйгээр хамтран 
хэлэлцэж, үйл хэрэг болгох ажлыг удирдан зохицуулах 
системийг бий болгох ажлын хүрээнд Ханбогд сумын 
засаг захиргаа, малчид болон “оюу толгой” -н төлөөллөөс 
бүрдсэн Гурван талт зөвлөлийг 2015 оны 6-р сард Харилцан 
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 » “Говийн Оюу” 
хөгжлийг дэмжих санг 
ажиллуулан, Хамтын 
ажиллагааны гэрээг 
бодит үр дүнтэйгээр 
хэрэгжүүлэх

 » Шинэ үүрэг амлалт 
гаргахаас өмнө өмнөх 
үүрэг амлалтуудаа 
биелүүлж, орон нутагт 
өргөн хүрээнд эерэг 
өөрчлөлтийг авчрах

 » Дотоод болон гадаад 
оролцогч талуудын 

харилцаа, хамтын 
ажиллагааг удирдан 
явуулах арга замыг 
бэхжүүлж, компанийн 
хэмжээнд нэгдсэн арга 
барилыг үргэлжлүүлэн 
сайжруулах

 » Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалттай 
холбоотойгоор орон 
нутагтай эртнээс, үр 
дүнтэйгээр харилцах, 
хамтран ажиллах

2016 оны зорилтууд 

ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурж байгууллаа. 
Энэхүү зөвлөл нь  оУСК-ын омбудсмэний албанаас 
удирдан чиглүүлж байсан гомдол шийдвэрлэх үйл явцыг 
орлож байгаа юм. Гурван талт зөвлөл нь хоёр сард нэг 
удаа, шаардлагатай тохиолдолд тогтмол уулзаж байна. 

“оюу толгой” 2015 онд орон нутгийн хэд хэдэн дэд бүтцийн 
төсөлд ахиц гарган ажиллалаа. тухайлбал, Ханбогд суманд 
Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилгын ажлыг дуусгаж, 
Ханбогд, Баян-овоо сумыг төвийн эрчим хүчтэй 5.1 км 
урттай шугамаар холбож, манлай суманд спорт цогцолбор 
барьж хүлээлгэн өглөө. малчдын 11 худгийг сэргээн 
засварлаж, Ханбогд сумын усан хангамжийн төслийн 
ажлыг үргэлжлүүлж, Ханбогд-оюу толгой-Жавхлант 
чиглэлийн авто замыг барих бэлтгэл ажлыг эхлүүллээ. 

Хөндлөнгийн шинжээчид нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлын 
төлөвлөгөөн дээр жилийн турш ажиллан шинэчилсэн 
бөгөөд нэг удаагийн дэмжлэгийг хамрагдсан малчдад 
өгсний зэрэгцээ шилжилтийн стратегийг боловсрууллаа. 
Эмзэг бүлгийн өрхүүдэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
төслийг Ханбогд сумын засаг захиргаатай хамтран 
хэрэгжүүлэв. орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн 
өдөрлөг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
байгууламжийг барих зэргээр уурхайн хөрш зэргэлдээх 
орон нутгийн иргэдэд шууд эерэг нөлөө үзүүлсэн нийгэм, 
эдийн засгийн хэд хэдэн хөтөлбөрийг удирдан явууллаа.    

 “оюу толгой” компани орон нутаг болон бусад оролцогч 
талууддаа тогтмол мэдээлэл өгөх, харилцах арга 
замаа сайжруулж, өөрсдийнхөө тухай мэдээллийг 
бусдад түгээх бололцоог илүү өргөжүүлэхээр ажиллаж 
байна. Энэ ажлын хүрээнд дотоод оролцогч талууд 
болох ажилчидтайгаа харилцах, мэдээлэл өгөх арга 

барилаа шинэчилж, нийтэд мэдээлэл цацдаг байсныг 
удирдах ажилтан, баг хамт олны хоорондын харилцаанд 
илүү чиглүүлж, компанийн талаарх сүүлийн үеийн 
мэдээлэл болон ирээдүйд баримтлах чиглэлүүдийг 
ажиллагчидтайгаа тогтмол хуваалцаж байна. Энэхүү арга 
замыг гадаад оролцогч талуудтай харилцах харилцаанд 
ч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд харилцан санал бодол 
солилцоход түлхүү анхаарч, манай компани юуг зөв 
хийж, ямар зүйлийг илүү сайжруулах тал дээр оролцогч 
талуудынхаа санал бодлыг нээлттэйгээр сонсоход 
чиглүүлж байна.   

“оюу толгой” нь олон үеийг хамарсан, урт удаан 
хугацаанд хэрэгжих төсөл болох ирээдүйтэй бөгөөд цаг 
хугацааны туршид хадгалагдан үлдэх нэгдсэн алсын 
харааг бэхжүүлэн тогтоох нь маш чухал юм. Үүний тулд 
үргэлжлүүлэн хичээл зүтгэл гарган ажиллаж, харилцан 
хамтын ажиллагааг улам бэхжүүлэх шаардлагатай байна. 
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Бид зах зээлийн хүнд нөхцөл байдалтай тулгараад 
байгаа хэдий ч алсын хараатай ажиллан, ирээдүйд үр 
өгөөж өгөх боломж бололцоог авчрах шийдвэрүүдийг 
гаргаж байна. Удалгүй эхлэх гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт нь ойрын хугацаан дахь хамгийн том 
боломж юм. Үүний зэрэгцээ бүтээгдэхүүнээ шинэ зах 
зээлд гаргах, тэдгээрт хүрэх сувгуудыг тодорхойлох, 
шаардлагатай дэд бүтцийг үр дүнтэйгээр барих, 
өргөтгөхөд анхааран ажиллаж байна.

Шинэ зах зээлд нэвтрэх

“оюу толгой” компани 2015 онд зах зээлээ өргөтгөх, 
хөгжүүлэх чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллаж, хэд 
хэдэн чиглэлд туршилтын ачилтыг амжилттай хийлээ. 
Владивостокоор дамжуулан Японы зах зээлд анхны 
ачилтыг амжилттай туршив. мөн Чойроор дайруулан 
хоёр удаагийн ачилтыг Япон руу хийсний зэрэгцээ 2015 
оны сүүлчээр БнХАУ-ын зэс хайлуулах үйлдвэр рүү 
шууд ачилтыг амжилттай явууллаа. 

Хайгуул

2015 онд Хөх хад (6710A) болон манахтын (6708A) 
ашиглалтын лицензийн талбайд геохими ба 
гадаргуугийн геологийн зураглалын судалгааг 
эрдэсжилттэй газруудад хийлээ. нэмэлтээр, 
гадаргуугийн геофизикийн өндөр нарийвчлалын 
өгөгдөлтэй болон эрдэсжилтийг үзүүлсэн судалгааг 
ашиглалтын лицензийн талбайд хийсэн юм. 

Стратегийн өсөлтийг хангах
Улсын хил хүртлэх зам

Зам, тээврийн яам “оюу толгой”-н уурхай – Цагаан 
хад чиглэлийн 85.7 км замыг 2015 оны 1-р сард 
ашиглалтад оруулав. Гашуун сухайтын хилийн 
боомт орчмоор нэвтрэн өнгөрөх төмөр замыг 
Засгийн газраас эцэслэн батлахтай холбоотойгоор 
Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хүрэх үлдсэн 
замын хэсгийг өөрчлөх шаардлагатай болсон юм. 
Уг замыг 2012 онд “Энержи Ресурс” компанийн 
барьсан, одоо төрийн өмчит “Эрдэнэс монгол” 
компанийн эзэмшдэг нүүрсний, хатуу хучилтат 
замтай зэрэгцээ барьсан болно. Ингэснээр 
Цагаан хад болон хил орчмын уулзваруудад гардаг 
бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой 
боллоо.    

Энэ ажлын тЭЗҮ-ийн эцсийн хувилбарыг Зам, 
тээврийн яаманд 2014 оны 7-р сард хүргүүлсэн 
боловч он дуусахаас өмнө ажил эхлүүлэх 
зөвшөөрөл олгож баталсангүй. “оюу толгой” 
компани Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хүртэлх 
замыг өмнөх хувилбараас өөрчлөн барих 
зөвшөөрлийг Зам, тээврийн яамнаас 2015 оны 
4-р сард, барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг 
2015 оны 9-р сард авсан юм. Замын барилгын 
ажлыг улмаар 2015 оны 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд 
2016 оны 11-р сард дуусах төлөвтэй байна. Замын 
барилгын ажил дуусмагц түүнийг төрийн өмчид 
шилжүүлэх асуудлыг Зам, тээврийн яам болон 
“Эрдэнэс монгол” компанитай хэлэлцэж байна.
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Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээ

“оюу толгой” компани өмнийн бүсийн эрчим хүчний 
салбарт хамтран ажиллах гэрээг 2014 оны 8-р сард 
Засгийн газартай байгуулсан юм. Энэхүү гэрээ нь 
цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг дотоодод 
барьж байгуулах, 2015 оны 11-р сард оюу толгойн 
дэд станцаас монгол-БнХАУ-ын хил хүртэлх 220 
кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын өмчлөлийг 
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээнд үнэ 
төлбөргүй шилжүүлсэн, ӨмӨЗо-оос өмнийн бүс 
нутагт эрчим хүч импортлох боломжийг судлах 
зэрэг эрчим хүчтэй холбоотой өргөн асуудлыг 
шийдэх боломжийг бий болгосон юм. 

Гэрээнд заасны дагуу үндсэн хэрэглэгч болох оюу 
толгойн уурхайг эрчим хүчээр хангах цахилгаан 
станцыг хувийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх, барих,  
эзэмшиж, ашиглах байгууллагыг тодорхойлж, 
сонгон шалгаруулах олон улсын сонгон 
шалгаруулалтыг “оюу толгой” компани болон 
Засгийн газар хамтран эхлүүлэх хувилбаруудыг 
судлах ажил 2015 онд үргэлжиллээ. Эрчим хүчээр 
хангагч байгууллагыг тодорхойлох хувилбарт 
бүрэн хэмжээний үнэлгээ хийх ажлыг 2016 онд 
үргэлжлүүлэн хийнэ.  

Засгийн газар болон “оюу толгой”-н хооронд 
байгуулсан гэрээнд ӨмӨЗо-ы Эрчим хүчний 
олон улсын корпорацаас цахилгаан эрчим хүч 
худалдан авах гэрээний дуусах хугацаа буюу 2017 
оны 7-р сараас оюу толгойн цахилгаан эрчим 
хүчний эрэлтийг хангах дотоодын эрчим хүчний 
эх үүсвэр ашиглалтад орох хүртэлх хугацаанд нь 
цахилгаан эрчим хүч импортолж, оюу толгойн 
хэрэгцээг хангах, цахилгаан эрчим хүч импортлох 
гэрээ хэлэлцээрийг эцэслэх үүргийг Засгийн газар 
хүлээсэн болно.

Гүний уурхай

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 5-7 жил 
үргэлжлэх бөгөөд энэ нь уурхайг өргөтгөх 
чухал ач холбогдол бүхий боломж юм. 
Хөрөнгийн тооцооллыг шинэчлэх, гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтын ажилд шаардлагатай 
зөвшөөрлүүдийг авах болон тЭЗҮ-ийг эцэслэх 
ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Эдгээр ажлыг 
2016 оны 1-р улиралд багтаан дуусгах төлөвтэй 
байгаа бөгөөд үүний дараа 2-р улиралд “туркойз 
Хилл”, “Рио тинто”, “оюу толгой” компанийн тУЗ-
өөс “Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл”-ийг олгоно 
гэсэн хүлээлттэй байна. Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд 
гарын үсэг зурснаас хойш гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг дахин эхлүүлэхэд шаардлагатай 
бэлтгэл ажлыг 2015 оны туршид хийсэн болно.
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төлөөлөн удирдах зөвлөл
“Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн гишүүд өргөн мэдлэг, арвин 
туршлагаараа оновчтой шийдвэр, ухаалаг хяналтыг хэрэгжүүлж 
ажилладаг.

Галсангийн Батсүх

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
дарга

Галсангийн Батсүх 2010 оны 
6 дугаар сард “оюу толгой” 
компанийн тУЗ-ийн даргаар 
томилогдсон. тэрээр 2010 оны 
3 дугаар сар хүртэл монгол 
Улсын Гадаад харилцааны 
яаманд тусгай үүрэг гүйцэтгэгч 
Элчин сайдаар ажиллаж байв. 
Үүнээс өмнө 2001-2005 онд 
монгол Улсаас Канад улсад 
суух Элчин сайд бөгөөд Перу, 
Бразил, Парагвай улсыг хавсран 
суух Элчин сайд, 2005-2009 онд 
монгол Улсаас БнХАУ-д суух 
Элчин сайд бөгөөд Австрали, 
Шинэ Зеланд, Пакистаныг 
хавсран суух Элчин сайдаар 
ажиллаж байв.

Эндрью Вүдлэй

Эндрью Вүдлэй 2014 оны 
12 дугаар сард “оюу толгой” 
компанийн тУЗ-ийн гишүүнээр 
томилогдсон. тэрээр “оюу 
толгой” компанийн Ерөнхийлөгч 
бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий 
захирлаар 2014 оны 10 дугаар 
сараас ажиллаж байна. 
Эндрью Вүдлэй Рио тинтод 19 
жил ажилласан туршлагатай 
бөгөөд уул уурхайн олборлолт, 
баяжуулах, хайлуулах 
үйлдвэрүүдэд удирдлагын 
болон арилжаа эрхэлсэн алба 
хашиж байв. “оюу толгой”-д 
ажиллахаасаа өмнө нь Рио 
тинто компанийн мозамбик улс 
дахь нүүрсний уурхайн захирал, 
Рио тинто компанийн суурин 
төлөөлөгчийн албыг хашиж 
байлаа. Эндрью Рио тинто 
компанийн Гүйцэтгэх ерөнхий 
захирлын болон Удирдах 
зөвлөлийн даргын ажлын 
албаны даргаар ажиллаж байв.

Баянжаргалын Бямбасайхан

Б.Бямбасайхан 2015 оны 8 
дугаар сард “оюу толгой” 
компанийн тУЗ-ийн гишүүнээр 
томилогдсон. тэрээр “Эрдэнэс 
монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирлын албыг өдгөө хашдаг 
бөгөөд тус компани нь “оюу 
толгой” ХХК дахь монгол Улсын 
Засгийн газрын 34 хувийг 
эзэмшин, төлөөллийн эрхийг 
хэрэгжүүлдэг. Б.Бямбасайхан 
дэд бүтэц, эрчим хүч, эрдэс 
баялгийн салбарт арвин 
туршлагатай, бизнесийн 
удирдах ажилтан юм. тэрээр 
монгол Улс дахь анхны салхин 
цахилгаан станцын тѳслийг 
2012 онд удирдан гүйцэтгэсэн 
бөгөөд Ази тивийн эрчим хүчний 
бусад томоохон төслүүдийг 
амжилттай удирдан ажилласан 
туршлагатай. Б.Бямбасайхан 
нь мУИС, АнУ-ын Жорж 
Вашингтоны их сургуулийг тус 
тус дүүргэсэн юм.
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Даваадоржийн Ганболд

Даваадоржийн Ганболд 2013 
оны 9 дүгээр сард “оюу толгой” 
компанийн тУЗ-ийн гишүүнээр 
томилогдсон. тэрээр төрийн 
өмчит “Эрдэнэс оюу толгой” 
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 
ажиллаж байна. Өмнө нь монгол 
Улсын Засгийн газрын тэргүүн 
шадар сайд, нийслэлийн Засаг 
даргын орлогчоор ажиллаж 
байв. Д.Ганболд улс төрийн арвин 
туршлагатай бөгөөд УИХ-ын 
гишүүнээр хоёр удаа сонгогдож, 
УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын 
хорооны дарга, төмөр замын 
ХЭГ-ын даргаар ажиллаж байсан.

Жеффри Тайгесен

Жеффри тайгесен 2014 оны 
12 дугаар сард “оюу толгой” 
компанийн тУЗ-ийн гишүүнээр 
томилогдсон. тэрээр 2014 
оны 12 дугаар сарын 1-нээс 
эхлэн “туркойз Хилл Ресурс” 
компанийн Гүйцэтгэх ерөнхий 
захирлаар томилогдсон юм. 
Үүнээс өмнө Рио тинто группийн 
компаниуд болон Стратеги 
төлөвлөлтийн баг, технологи, 
шинэчлэлийн багийн удирдах 
албан тушаалд 30 гаруй жил 
ажилласан. Жеффри тайгесен 
Ютагийн их сургуулийн уул 
уурхайн инженерийн бакалавр, 
магистрын зэрэгтэй. Уул уурхайн 
инженерүүдийн нийгэмлэг 
болон Компанийн захирлуудын 
хүрээлэнгийн гишүүн юм.

Крэйг Киннел

Крэйг Киннел 2015 оны 9 дүгээр 
сард “оюу толгой” компанийн 
тУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. 
тэрээр “Рио тинто” компанийн 
Зэс, нүүрсний группийн 
Хөгжил хариуцсан захирлын 
албан тушаалыг өдгөө хашиж 
байгаа бөгөөд тус группийн 
Гүйцэтгэх хорооны гишүүнээр 
ажиллаж байна. одоогийн албан 
тушаалдаа томилогдох хүртлээ 
буюу 2014 оны 11 дүгээр сар 
хүртэл “оюу толгой” компанийн 
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх 
Ерөнхий захирлын албан 
тушаалыг хашиж байсан. “Рио 
тинто”-д ажилласан 30 жилийн 
хугацаанд тэрээр олон удирдах 
албан тушаал хашиж, таван 
тивийн 11 оронд үйл ажиллагаа 
явуулж байсан тус группийн 
бизнесүүдийн удирдах зөвлөл, 
хороодод ажиллаж байв.
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2015 оны 12-р сарын байдлаар танилцуулав.
2015 онд дараах хүмүүс гишүүнээр ажиллаж байсан болно:

» Ганзоригийн Тэмүүлэн 2015 оны 8-р сар хүртэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байв.
» Жан-Себастиан Жак 2015 оны 9-р сар хүртэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байв.
» Стюарт Бэкмэн 2015 оны 10-р сар хүртэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байв.

Чулуунцэрэнгийн Отгочулуу

Ч.отгочулуу “Эрдэнэс монгол” 
ХХК-ийн Ерөнхий эдийн засагч 
бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын 
ажлын албаны даргаар ажиллаж 
байна. тэрээр монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр 
ажиллаж байсан бөгөөд эдийн 
засаг, бизнес, менежментийн 
чиглэлээр мэргэжлийн болон 
эрдэм шинжилгээний ажлын 
арвин туршлагатай. Ч.отгочулуу 
Уул уурхайн яамны Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
дарга болон ХАС банкны Зах 
зээлийн судалгааны хэлтсийн 
дарга, Эдийн засгийн бодлого, 
өрсөлдөх чадварын судалгааны 
төвийн захирлаар ажиллаж 
байлаа. тэрээр Германы 
Дрездений их сургуулийг эдийн 
засгийн чиглэлээр 2003 онд 
төгсч, Франкфуртын их сургуульд 
мөнгөний бодлогын чиглэлээр 
магистрын зэрэг хамгаалсан юм.

Ровена Альбонес

Ровена Альбонес 2013 оны 
9 дүгээр сард “оюу толгой” 
компанийн тУЗ-ийн гишүүнээр 
томилогдсон. тэрээр 2012 оны 5 
дугаар сараас эхлэн Рио тинто 
компанийн Зэсийн группийн 
Санхүү хариуцсан захирлаар 
ажиллаж байна. Рио тинто 
компанид 1999 оноос эхлэн 
санхүүгийн болон маркетингийн 
чиглэлийн хариуцлагатай 
алба хашсан туршлагатай. Үйл 
ажиллагааны болон томоохон 
барилга, бүтээн байгуулалтын 
төслүүдэд санхүүгийн чиглэлээр 
ажиллаж байв. Рио тинтог 
төлөөлөн хамтарсан олон 
үйлдвэрийн удирдах албан 
тушаалд ажиллаж байлаа. Ровена 
Альбонес Австралийн Куртиний их 
сургуулийг санхүү, эдийн засгийн 
бакалавр, бизнесийн удирдлагын 
магистрын зэрэгтэй төгссөн юм.

Стив Тибоу

Стив тибоу 2015 оны 10 дугаар сард 
“оюу толгой” компанийн тУЗ-ийн 
гишүүнээр томилогдсон. тэрээр 
туркойз Хилл Ресурс компанийн 
Санхүү хариуцсан захирлаар 
ажилладаг. Санхүү, компанийн 
удирдлагын чиглэлээр 30 гаруй 
жил ажилласан арвин туршлагатай. 
түүний хувьд 2009 оны 8 дугаар 
сараас 2014 оны 5 дугаар сар хүртэл 
Австралийн хөрөнгийн биржид 
бүртгэлтэй, Австралийн “Энержи 
Ресурсиз” компанид Санхүү 
эрхэлсэн захирлаар ажиллаж 
байсан юм. Үүнээс өмнө Рио тинто 
Алкан болон Алкан Алюминум 
Лимитид компанид уул уурхай, 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр удирдах 
алба хашиж байв. Стив тибоу 
Université du Québec à Chicoutimi-г 
санхүүгийн мэргэжлээр, École 
des Hautes Études Commerciales-г 
нягтлан бодогч мэргэжлээр тус тус 
бакалаврын зэрэгтэй дүүргэсэн.
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Гүйцэтгэх ерөнхий захирлын баг
“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх ерөнхий захирлын баг бизнесийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагааг манлайлан ажиллаж, санхүү, бизнесийн 
стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлж, бизнесийн өсөлтийг хангах үйл 
ажиллагааг удирдан ажилладаг.

Эндрью Вүдлэй

Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх 
ерөнхий захирал

Эндрью Вүдлэй “оюу толгой” 
компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд 
Гүйцэтгэх ерөнхий захирлаар 
2014 оны 10 дугаар сараас 
ажиллаж байна. тэрээр Рио 
тинтод 19 жил ажилласан 
туршлагатай бөгөөд уул уурхайн 
олборлолт, баяжуулах, хайлуулах 
үйлдвэрүүдэд удирдлагын 
болон арилжаа эрхэлсэн алба 
хашиж байв. “оюу толгой”-д 
ажиллахаасаа өмнө нь Рио 
тинто компанийн мозамбик улс 
дахь нүүрсний уурхайн захирал, 
Рио тинто компанийн суурин 
төлөөлөгчийн албыг хашиж 
байлаа. Эндрью Рио тинто 
компанийн Гүйцэтгэх ерөнхий 
захирлын болон Удирдах 
зөвлөлийн даргын ажлын 
албаны даргаар ажиллаж байв.

Стив Дугган

Санхүү хариуцсан захирал

 
Стив Дугган 2014 оны 4 дүгээр 
сараас “оюу толгой” компанийн 
Санхүү хариуцсан захирлаар 
ажиллаж байна. тэрээр “оюу 
толгой” компанийн санхүүжилт, 
мөнгөн хөрөнгийн менежмент, 
төлөвлөлт, дүн шинжилгээг 
хариуцдаг. мөн компанийн 
санхүүгийн тайлан, хэлтсүүдийн 
хамтын ажиллагааг удирдаж, 
хууль, эрхзүйн хэрэгжилт, 
дотоод аудит, мэдээллийн 
систем зэрэг асуудлыг хариуцан 
ажиллаж байна. Стив Дугган 
Рио тинтод 15 гаруй жил 
ажилласан туршлагатай. тэрээр 
Шинэ Зеланд, Австрали, Уэльс, 
Канад зэрэг улсын үйлдвэр, 
компаниудад санхүү, арилжааны 
болон бизнесийн шинэчлэлийн 
чиглэлийн хэд хэдэн албан 
тушаал хашиж байв. Стив Дугган 
отагогийн их сургуулийг хүндэт 
медальтай төгсч, бизнесийн 
бакалавр зэрэг эзэмшсэн юм.

Ник Арчер

Гадаад харилцаа, олон нийттэй 
харилцах хэлтэс хариуцсан Дэд 
ерөнхийлөгч

николас Арчер 2014 оны 5 
дугаар сараас Гадаад харилцаа, 
олон нийттэй харилцах хэлтэс 
хариуцсан Дэд ерөнхийлөгчөөр 
ажиллаж байна. тэрээр 
“оюу толгой” компанийн 
харилцааны бүхий л асуудал, 
түүнчлэн дотоод, гадаад 
харилцаа,олон талт хамтын 
ажиллагаа болон компанийн 
нэр хүндийн менежментийн 
асуудал хариуцдаг. ник Арчер 
улс төр, олон нийтийн харилцаа, 
хямралын менежмент зэрэг 
чиглэлээр Лондон, нью-йорк, 
Амстердам, Энэтхэг улсын Пуне 
зэрэг хотод хувийн компани 
болон төрийн байгууллагад 20 
гаруй жил зөвлөгөө өгч байв.
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Шуркагийн Байгалмаа
Орон нутгийн харилцаа хариуцсан 
Ерөнхий менежер

Шуркагийн Байгалмаа “оюу толгой” 
ХХК-ийн Бүс нутгийн хөгжил, 
нийгмийн асуудал эрхэлсэн ерөнхий 
менежерийн албан тушаалд 2013 онд 
томилогдсон. тэрээр “оюу толгой” 
ХХК-аас Өмнөговийн ард иргэдтэй 
хамтран ажиллах, компанийн орон 
нутгийн болон бүс нутгийн хөгжлийн 
хөтөлбөр зэргийг хариуцан ажиллаж 
байна. Ш.Байгалмаа монгол 
Улсын олборлох үйлдвэрлэлийн 
салбарт ажиллаж, арвин туршлага 
хуримтлуулсан юм. тухайлбал, өмнө 
нь монголын уул уурхайн корпораци/
Энержи Ресурс ХХК-д Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний 
тайлан, Ухаахудаг төслийн 1, 2 
дугаар үе шатын менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх ажлыг амжилттай 
удирдан зохион байгуулсан бөгөөд 
тухайн төслийн томоохон дэд 
бүтцийн барилга бүтээн байгуулалт, 
Ухаахудаг нүүрсний уурхайн үйл 
ажиллагааг удирдаж байлаа. 
тэрээр Өмнөд Дакотагийн Уул 
уурхайн технологийн их сургуулийн 
иргэний барилгын инженерийн 
магистр, ШУтИС-ийн төрийн 
удирдлагын магистр, Эрхүүгийн 
техникийн их сургуулийн иргэний 
барилга инженерийн диплом болон 
мэргэжлийн болон техникийн 
гэрчилгээтэй юм.

Стивен Жонс

Үйл ажиллагаа хариуцсан Ерөнхий 
менежер

Стивен Жонс 2015 оны зургадугаар 
сард Үйл ажиллагаа хариуцсан 
Ерөнхий менежерээр томилогдсон 
бөгөөд оюу толгойн уурхай, 
баяжуулах үйл ажиллагааг 
хариуцан ажилладаг. тэрээр 
2014 оны дөрөвдүгээр сард “оюу 
толгой” компанид томилогдон 
ирсэн бөгөөд өмнө нь “оюу 
толгой”-н Үйл ажиллагааг дэмжих 
хэлтсийн Ерөнхий менежерийн 
албан тушаалыг хашиж байв. 
Стивен Жонс 20 гаруй жил Рио 
тинто группт ажилласан бөгөөд 
энэ хугацаандаа зэс, нүүрс, 
хөнгөн цагаан, төмрийн хүдрийн 
группүүдэд үйл ажиллагаа, түүнийг 
дэмжих хэсгүүд, мөн Америк, 
Канад, Австралид технологи, 
инновацийн группт ажиллаж 
байсан туршлагатай. тэрээр 
Австрали дахь Квинслендийн 
их сургуулийг инженерийн 
бакалаврын зэрэгтэй дүүргэсэн 
бөгөөд Австрали дахь Дийкин их 
сургуульд удирдлагын магистрын 
зэрэг эзэмшсэн.

Керри Эдвардс
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, аюулгүй байдал, орон 
нутгийн асуудал хариуцсан Ерөнхий 
менежер

Кэрри Эдвардс 2015 оны 
дөрөвдүгээр сард “оюу толгой” 
компанид томилогдсон. тэрээр 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, орон нутгийн 
асуудал (ЭмААБоААон) хариуцсан 
Ерөнхий менежерээр ажилладаг 
бөгөөд ажил үүргийнхээ хүрээнд 
“оюу толгой” компанийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчин, аюулгүй байдлын стратегийг 
хариуцахын зэрэгцээ орон нутгийн 
хэлтсийн үйл ажиллагааг удирддаг. 
Кэрри Эдвардс “оюу толгой” 
компанид томилогдохоосоо өмнө 
Перу дахь Ла Гранха уурхайд 
уурхайн Үйл ажиллагааны талбай 
болон ЭмААБоАБ хариуцсан 
ахлах менежерээр ажиллаж 
байв. Үүнээс өмнө тэрээр Рио 
тинто группийн эзэмшилд байсан 
Австрали дахь нортпарксын 
уурхайн ЭмААБоААон хариуцсан 
менежерээр ажиллаж байв. Кэрри 
ЭмААБо-ы чиглэлээр 18 гаруй жил 
ажилласан бөгөөд үүнээс найман 
жилд нь Рио тинто группт төмрийн 
хүдэр, зэс, алтны ил уурхай, гүний 
уурхайн хяналтын чиглэлээр 
ажилласан удирдлагын болон 
техникийн өндөр ур чадвартай юм.
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Майкл Гавин
Боловсон хүчин, бүтэц, зохион 
байгуулалт хариуцсан Ерөнхий 
менежер

майкл Гавин “оюу толгой” 
компанид Боловсон хүчин, бүтэц, 
зохион байгуулалт хариуцсан 
Ерөнхий менежерээр ажилладаг. 
түүний хувьд ажиллах хүчийг 
хөгжүүлэх ажлыг бүхэлд нь 
хариуцдаг бөгөөд ялангуяа 
байгууллагын соёлыг бэхжүүлж, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр голлон анхаардаг. 
Ажил үүргийнхээ хүрээнд хүний 
нөөцийн бизнес түншлэл, цалин 
урамшуулал, байгууллагын бүтэц 
зохион байгуулалт, ажиллах 
хүчний төлөвлөлт, хөдөлмөрийн 
харилцаа, хүний нөөц бүрдүүлэлт 
болон боловсрол, сургалтын 
хөтөлбөр, нэгжүүдийг тус тус 
хариуцаж ажилладаг. майкл 
Гавин 2015 онд “оюу толгой” 
компанид томилогдсон бөгөөд 
2010 оноос хойш Рио тинто 
группт ажиллаж байна. Рио 
тинто группт орохоос өмнө уул 
уурхай болон хүнсний салбар 
дахь олон улсын компаниудад 
хүний нөөцийн удирдах албан 
тушаал хашиж байсан арвин 
туршлагатай. тэрээр хүний 
нөөцийн удирдлагын чиглэлээр 
мэргэжлийн зэрэг эзэмшсэн юм.
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