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НЭГ. КОМПАНИЙН ТУХАЙ 

1.1. Компанийн танилцуулга: 

Тус уурхайн нь Орон нутгийн нүүрсний хэрэгцээг хангах зорилгоор МАХН-ын Төв 

Хороо, БНМАУ-ын СНЗ-ийн 1961 оны 191/142 тоот тогтоолоор нүүрсний ордод 

нарийвчилсан судалгаа шинжилгээ хийж, уурхай байгуулах шийдвэр гарч бэлтгэл 

ажлыг ханган БНМАУ-ын Геологи, Уул уурхай, Үйлдвэрийн яамны харьяа   “Баянтээг”-

ийн уурхай жилдээ 25,0 мян/тн нүүрс гаргах хүчин чадалтайгаар байгуулагдан 1962 

оны 8 дугаар сарын 28-нд нээлтээ хийснээс хойш 59 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. 1970-аад оноос нүүрсний хэрэглээ өсөж үүнтэй холбоотойгоор уурхайн 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1974 оноос нарийвчилсан хайгуул, судалгаа 

явуулж, үйлдвэрлэлийн ашиглалтын нөөцийг 29,6 сая/тн-оор тогтоож, 1980 онд Уулын 

өргөтгөлийн ажил хийгдсэнээр тус уурхай жилдээ 150,0 мян/тн нүүрс гаргах хүчин 

чадалтай болсон. Аймгийн өмч хувьчлалын комиссын 1994 оны 11 дүгээр сарын 16-

ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор Баянтээгийн уурхайг хувьчлах шийдвэр гарч 

Хувьцаат Компани болон зохион байгуулагдсан. 

     “Баянтээг” ХК-ийн нийт хувьцааны 70 хувийг орон нутаг, 24 хувийг “Шунхлай” 

групп, үлдэх хувийг иргэд эзэмшиж байна. 

      Компанийн гүйцэтгэх захирлаар Н.Данзан 2020 оны 08 дугаар сарын 03-наас 

томилогдон ажиллаж байна. 

     Компани нь Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 367А лицензийн дагуу 581,74 га газар 

эзэмшдэгээс 59 жилийн хугацаанд 67,4 га талбайд олборлолт явуулж байна. 

 “Баянтээг” ХК-ийн алсын хараа: 

      Бид зах зээлд чанартай нүүрс борлуулах, тэргүүлэх үйл ажиллагаатай компани 

болно. 

 “Баянтээг” ХК-ийн эрхэм зорилго: 

      Уурхайчин бид орчин үеийн техник, технологийг мэргэшсэн боловсон хүчний ур 

чадвар, хүсэл тэмүүлэлтэй хослуулан эх орныхоо хөгжлийн, эдийн засгийн өсөлтөнд 

хувь нэмрээ оруулна. 

Оноосон нэр                                               “Баянтээг” хувьцаат компани 

Үйл ажиллагааны  чиглэл                          Чулуун нүүрс олборлолт     

Компанийн албан ѐсны                 Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын 2-р баг  

хаяг                                                   Утас: 88295162, 88997784 

                                                            И-мэйл: bntg_mining@yahoo.com  

                                                            Фэйсбүүк: Баянтээг ХК page хуудас 
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1.2. Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт: 

     “Баянтээг” ХК нь уулын хэсэг, захиргааны хэсэг, ШТҮйлдвэр гэсэн 3 хэсэг 70 

ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

     “Баянтээг” ХК нь 2020 онд компанийн бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт 

оруулсан нь компанийн засаглалыг сайжруулах, удирдлагын шат дамжлагыг багасгаж 

уялдаа холбоог сайжруулахад чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон.   

“Баянтээг” ХК-ийн, зохион байгуулалт /схем/-ыг дор дурдсанаар үзүүлэв. 
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ХОЁР. КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ 

2.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаар: 

        Компанийн хувьцаа, эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг 2020 онд 

нийт 3 удаа зохион байгуулсан. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компанийн 2019 оны 

санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг батлах, 2020 оны 

Компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах, ТУЗ болон Гүйцэтгэх захирлын 

зардлын төсвийн тухай, Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Нүүрсний үнэ 

нэмэх тухай, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн эрхийг хугацаанаас нь өмнө 

дуусгавар болгох, Шахмал түлшний үйлдвэрийн бүтэц зохион байгуулалтанд 

өөрчлөлт оруулах тухай, гишүүдийг шинээр сонгох, хараат бус гишүүдийг сонгох 

асуудлуудыг тус тус хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн.  

Компанийн хувьцааны 5 хувиас дээш багцын эзэмшигчид 

№ Хувьцаа эзэмшигчид Хувьцааны тоо Эзлэх хувь 

1 Өвөрхангай ОНӨмч 176825 70 

2 Шунхлай групп ХХК 59452 23.5 

 

2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн талаар:  

        2020 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шинэчлэн 

баталж шинэ бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсан. Хуульд заасны дагуу 

ердийн гишүүн-6, хараат бус-3, нийт 9 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ.  

       Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, 

Цалин урамшууллын хороодын бүрэлдэхүүнийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 

оны 04 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлаар шинэчлэн баталсан. 

        Компанийн засаглалыг сайжруулах ажлын хүрээнд, Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 

тайлант хугацаанд нийт 7 удаа хуралдаж, 23 тогтоол гарган шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  

№ Огноо Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Тогтоол 

1 2020.01.15 ТУЗ-ийн нарийн бичиг томилох тухай.  

2 2020.01.15 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах 

тухай. 

3 2020.03.11 Хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 

зарлан хуралдуулах тухай. 

4 2020.04.03 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 

тайлангийн тухай. 

5 2020.04.03 ТУЗ-ийн дарга сонгож батлах тухай. 

6 2020.04.03 ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгож 

батлах тухай. 

7 2020.04.03 ТУЗ-ийн хороодыг байгуулж батлах тухай. 

8 2020.04.03 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан 

хуралдуулах тухай. 
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9 2020.04.03 Гүйцэтгэх захиралын урамшуулал олгох тухай. 

10 2020.04.03 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай. 

11 2020.04.03 Ногдол ашиг хувиарлах тухай. 

12 2020.04.20 Шахмал түлшний үйлдвэрийн зардал зарцуулах тухай. 

13 2020.04.20 Тэтгэмж олгох тухай. 

14 2020.04.20 Ногдол ашиг дахин хувиарлах тухай. 

15 2020.04.20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 

16 2020.07.29 Гүйцэтгэх захирал О.Сумъяасүрэнг ажлаас чөлөөлж, 

гүйцэтгэх захиралаар Н.Данзанг томилох тухай 

17 2020.09.03 Шахмал түлшний үйлдвэрийн талаар авах арга хэмжээний 

тухай. 

18 2020.09.03 Гэрээ байгуулах, эрх олгох тухай. 

19 2020.09.03 Нүүрс борлуулах тухай. 

20 2020.09.03 Баянтээг багийн төвд шилэн кабель татах зардал батлах 

тухай.  

21 2020.12.16 Нүүрсний үнэ нэмэх хугацааг хойшлуулах тухай. 

22 2020.12.16 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай. 

23 2020.12.16 Өндөр настан, отрын малчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай. 

 

       Зэрэг асуудлуудыг тухай бүрд нь хуралдан шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж ирсэн 

байна. 

      “Баянтээг” ХК нь 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийт 252 608 ширхэг 

энгийн хувьцаатай. Үүнээс 236 277 дээрх хувьцаа эзэмшигч эзэмшдэг бөгөөд үлдсэн 

16 331 хувьцааг иргэд эзэмшиж байна. 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 

байдлаар 252 608 ширхэг энгийн хувьцааг 243 хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байна. Тус 

компанийн хувьцаа 30 үнэт цаасны компаниар тархаж үүнээс ТӨХ II, “Тулгат 

чандмань”, “Баян ҮЦК” ХХК-дад тус тус төвлөрсөн байна. 
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2020 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР 

СОНГОГДСОН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД 

 
Д.Нэмэхбаяр 

             Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга  

 

 

 

 
             

 

                                                                           

             Ю.Батсайхан                                      М.Нинжбадгар                                Г.Баясгалан   

            ТУЗ-ийн гишүүн                                  ТУЗ-ийн гишүүн                             ТУЗ-ийн гишүүн  

  

                        
         З.Дашзэвэг                                       Д.Миеэгомбо                                    Б. Ичинноров 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн                      ТУЗ-ийн гишүүн                              ТУЗ-ийн гишүүн 

                                                                        
                     Л.Жаргалбаатар                                                    Ц.Оюун    

                       ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн                         ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 
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2.3.  Гүйцэтгэх удирдлагын талаар: 

 

        “Баянтээг” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу компанийн 

төсөв, хөрөнгийг зохих журмын дагуу үр ашигтай, хүртээмжтэй зарцуулах зарчмын 

дагуу үндсэн үйлдвэрлэл, уулын ажил, маркетинг борлуулалт, худалдан авалт, 

нийгмийн хариуцлагын төсөл хөтөлбөр, байгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуй, “COVID-19” цар тахлын үеийн халдвар хамгаалалын дэглэмийг 

сайтар сахиж, компанийн засаглалыг сайжруулахад чиглэн үйл ажиллагаагаа зохион 

байгуулж өмнөө дэвшүүлсэн зорилго, зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаа.            

        Компанийн дүрэм бусад холбогдох хууль, журмын дагуу Хөдөлмөрийн дотоод 

журам, Хамтын гэрээ, ажилтан албан хаагчдын мөрдөх Ёс зүйн дүрэм, зэргийг 

шинэчлэн, шинээр боловсруулж нийт ажилчдаар хэлэлцүүлэн гүйцэтгэх захиралын 

тушаалаар батлан мөрдөн ажиллаж байна. Гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн дүрэм, 

төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх үүргийн дагуу компанийн 

өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ирлээ. Үүнд:  

- Үндсэн үйлдвэрлэл, хөрс хуулалт, нүүрс олборлолтын үйл ажиллагаанд 

өдөр бүр хяналт тавьж, ажилтан бүрийг үүрэг даалгавраар ханган 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмыг чанд мөрдүүлж, ямар 

нэгэн аваар осолгүй ажиллаа.  

- Шахмал түлшний үйлдвэрийн үйл ажиллагааг удирдлагаар ханган тоног 

төхөөрөмжүүдийг горимд оруулах, кокс гаргах, шахмал түлшний 

барьцалдуулагч хийж, туршилтын 100 тн шахмал түлш үйлдвэрлэн 

ажилласан. Мөн ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг хийж, тоног 

төхөөрөмжүүдийг паспортжуулсан  

- Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд төлөвлөсөн ажлуудыг зохих хууль журмын 

дагуу хийж гүйцэтгэн, аймгийн хэмжээнд ган болж зудын нөхцөл байдалд 

шилжсэнтэй холбогдуулан “Баянтээг” багийн малчин өрхүүдэд тээврийн 

зардалгүй 20.000 орчим тн өвс нийлүүлэн нийгмийн хариуцлагаа 

хэрэгжүүлэн ажиллаа.      

     Харилцаа холбооны байгууллагуудад удаа дараа хүсэлт хүргүүлсний 

эцэст “Skynetworks” Компанийн 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар, 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд санал оруулж шийдвэрлүүлснээр компанийн 

54,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, нийт 254,6 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр Сэнжитийн хоолойгоос 22 км шилэн кабель татан 

интернетэд холбон харилцаа холбооны асуудлыг хямд зардлаар бүрэн 

шийдвэрлэж ажиллаа. Шилэн кабельд холбосноор багийн хэмжээнд 

“UNITEL”, “SKYTEL” үүрэн телефонын оператор компануудын 4G сүлжээ 

орж, компани төдийгүй төрийн байгууллагууд, банкууд бусад байгууллага, 

иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн ажиллах нөхцөл эрс сайжирсан чухал ач 

холбогдолтой ажил болоод байна.   
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ГУРАВ. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

3.1. Уул уурхайн талаар: 

       Баянтээгийн уурхай 2020 онд 597.5 мян/м3 хөрс хуулж, 200.0 мян/тн нүүрс 

олборлон борлуулах төлөвлөгөөтэй ажилласан. Хөрс хуулалтанд ЭКГ-5А 

экскаватор-1ш, HYUNDAI R850LC-9 экскаватор -1ш, HUYNDAI R520LC-9S экскаватор 

-1ш, CAMC HM-390 автосамосвал-2ш, NORTH BENZ автосамосвал-4ш, HOWO-60 

автосамосвал-2ш, D65E бульдозер-1ш, SD-300N автоачигч-1ш, Liugong 4180 

маркийн автогрейдер зэрэг техникүүдээр 1 ээлжээр ажиллах, хөрс хуулалтыг 40-36, 

47-51-р хайгуулын шугам хооронд нийт 822.7 мян/м3 хөрс хуулж, хөрс хуулалтын 

төлөвлөгөөг 137,7%-иар давуулан ажиллаа. 

 2020 оны хөрс хуулалт, нүүрс олборлолт, борлуулалтын 

гүйцэтгэл                                                                                    
Хүснэгт №1 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

Гүйцэтгэлийн 

хувь 

1 Нүүрс олборлолт мян.тн 200.0 221.9 111.0% 

2 Хөрс хуулалт мян.м3 597.5 822.7 137.7% 

3 Нүүрс борлуулалт мян.төг 5,800,000.0 6,435,100.0 111.0% 

4 Уулын цул мян.м3 857.5 1111.2 129.6% 

5 Х.Х.Коэффициент м3/тн 2.9 3.7 127.5% 
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1. 2020 оны уулын ажлын 3D модель зураг 

 

 
 

 

 

Хөрсний овоолго 

Тусгай зөвшөөрлийн 
хил 

Блокын хил 

2C-1 
1C-1 

8B 10B 3C-1 

9B 

4C-1 

1B 

Нээсэн нүүрс 

Үйлдвэрт өгөх 
нүүрсний овоолго 

2020 оны  
Хөрсний овоолго 

Шимт хөрсний овоолго 3B 1A 2B 

5C-
1 
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2. Ухаж ачих ажлын паспорт 

 
 

3. 2020 оны нүүрс олборлолтын гүйцэтгэлийн талбайн дэвсгэр зураг 

/Зүүн карьер/ 

 
 

1В блокоос 2020 онд 
олборлосон нүүрс 
41,3мян.м3 1А блокоос 2020 онд 

олборлосон нүүрс 10,3мян.м3 
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4. 2020 оны нүүрс олборлолтын гүйцэтгэлийн талбайн дэвсгэр зураг 

/Баруун карьер/  

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10В блокоос 2020 онд 
олборлосон нүүрс 163,1мян.м3 

3С-1 блокоос 
2020 онд 
олборлосон 
нүүрс 17,4мян.м3 
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2020 онд борлуулсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт  
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NORTH 
BENZ №03 

NORTH 
BENZ №06 

NORTH 
BENZ №07 

NORTH 
BENZ №08 

HOVA №04 HOVA №05 CAMC №09 CAMC №10 

Уулын цул 85230 99882 99684 95724 89775 83995 141390 127080

0
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160000
УУЛЫН АЖЛЫНБҮТЭЭЛ МАШИНЫ ТӨРЛӨӨР  

“Баянтээг” ХК-ийн үйл ажиллагааны хамгийн том хүчин зүйл болох хөрс 

хуулалт, нүүрс олборлолт болон түүнтэй уялдан гарах томооохон зардлын нэг 

дизель түлшний зарцуулалтыг доорхи хүснэгтэнд харуулав. 

 

 
 

2020 онд тээвэрлэсэн хөрсний үзүүлэлт техникийн төрлөөр  

 

  

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

Нүүрс, тн 31632 17767 12581.8 4863 1991.8 2045.55 1778.8 1721 12864.4 38235.6 52944.8 43499.4

Хөрс, м³  0 0 0 102678 157778 152017 104175 160789 111317 59715

Түлш, л 13520 9021 4303.48 34298 57829.8 58474.1 37649.7 58205.8 47420.7 42245 17786.7 18141

0
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0
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ЭКГ-5А HYUNDAI
R850

HYUNDAI
R520

БУСАД НИЙТ 

Хөрс, м3 315298 381715 125747 0 822760

Нүүрс, тн 24122.85 95752.25 78995.7 23054.1 221924.9

2020 оны хөрс нүүрсний үзүүлэлт экскаваторын төрлөөр 
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3.2. Борлуулалтын талаар: 

“Баянтээг” ХК нь 2020 оны нүүрс олборлолтыг 44-42, 53-50-р хайгуулын шугамын 

хооронд нийт 221.9 мян.тн нүүрс олборлон борлуулж нүүрс борлуулалтын 

төлөвлөгөөг 111.0%-иар давуулан биелүүлсэн. Дараа онд шилжих нөөц 64.7 мян.тн 

байна. 

Тус компани 2019 онд нийт 210.6 мян.тн нүүрс борлуулж, 6,1 тэр.бум төгрөгийн 

борлуулалтын орлого төвлөрүүлж байсан бол 2020 онд 221.9 мян.тн нүүрс борлуулж 

6,4 тэр.бум төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. 

 

          Он тус бүрээр харьцуулсан үзүүлэлтийг графикаар үзүүлбэл 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Нүүрсний борлуулалт мян.тонн 55.3 68.9 91.4 104.8 111.5 149.3 160 167.4 210.6 221.9

Нүүрсний борлуулалт  /мян.тонн/ 
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2020 îíä Өвөрхангай, Баянхонгор, Архангай, Булган, Дархан, Улаанбаатар, Говь-

Алтай, Хөвсгөл, Төв, Эрдэнэт, Завхан, Ховд, Дундговь аймгуудийн áàéãóóëëàãà, 

èðãýäýä íèéò 221.9 ìÿí/òí í¿¿ðñ олборлон áîðëóóëñàí áàéíà. 

2020 Борлуулалт аймгуудаар 

1. Өвөрхангай        94326.83 

2. Баянхонгор         33446 

3. Архангай             27431 

4. Орхон          19053.65 

5. Булган               13532.05 

6 Дархан               8954.1 

7. Говь-Алтай       7944.47 

8. Төв                    5828.4 

9. Хөвсгөл            4440.25 

10. Улаанбаатар 3190.25 

11. Завхан            2406.4 

12. Сэлэнгэ          1085.9 

13. Дундговь        285.35 

 

  НИЙТ ДҮН: 221924.90 
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3.3. Машин техникийн ашиглалтын талаар: 
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“Баянтээг ” ХК-ийн  2020 онд  төлөвлөсөн ажлын тайлан 

 

 

 

 

 

 

 

д/

д 
Техникийн марк Хийгдэх ажил 

Төлөвлөгө

ө /мян.төг/ 

Гүйцэтгэл 

/мян.төг/ 
Тайлбар 

ТЕХНИКИЙН ИХ ЗАСВАР 

1 ЭКГ-5А 

Хүрдний зам 25,000.0 15,000.0 ком  

Цахилгаан монтаж 

солих 
25,000.0 36,908.3 Ком 

Цах/ хөдөлгүүр засвар 30,000.0 - хийгдээгүй 

Эргэхийн хөдөлгүүр 35,000.0 - хийгдээгүй 

5А бусад үйлчилгээ 30,000.0 75,113.9  

2 
D-65 бульдозер 

засвар 

Явах анги машмак 40,000.0 
- хийгдээгүй 

/ком/ 

Тулах гатги 9,300.0 - хийгдээгүй /4ш/ 

3 ТEREX 33-05 Хово мотор, кроп 25,000.0 
- хийгдээгүй 

/ком/ 

4 Уурын зуух Орос тогоо /1мвт/ 35,000.0 44,000.0 1 

  Хөдөлгүүр /18квт, 

15квт/ 

6,000.0 2,500.0 2 

НИЙТ ДҮН 260,300.0 173,522.2  

АЖ АХУЙ, ТЕХНИКИЙН УРСГАЛ ЗАСВАР 

1 HYUNDAI R520 

LC-9S 
Гидрийн шланг солих 20,000.0 17,213.1 ком 

2 
HYUNDAI 2900 

LC 

Гидрийн шланг солих 10,000.0 
- хийгдээгүй 

/ком/ 

Бүрэн ээлж 10,000.0 - хийгдээгүй 

3 Howo 60 
Бүрэн ээлж 5,000.0 6,583.6 2ш 

Кроп засвар 2,500.0 400.0  

4 NORTH BENZ 
Бүрэн ээлж 10,000.0 6,082.9 2 

Кроп засвар 5,000.0 755.0 2 

5 FOTON Кроп засвар 2,500.0 - хийгдээгүй 

6 Карьер, оффис Гадна гэрэлтүүлэг 5,000.0 5,000.0  

НИЙТ ДҮН 70,000.0 36,034.6  
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3.4.  2020 оны “Баянтээг” ХК-ний байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн талаар: 

      “Баянтээг” ХК нь 2020 онд байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ менежментийн 

төлөвлөгөөг “Мэнд шүтээн” ХХК-аар хийлгэн батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу байгаль 

орчин, нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

       Тайлант онд Байгаль орчин нарийвчилсан үнэлгээ менежментийн төлөвлөгөөний 

дагуу хийгдсэн ажлууд : 

1. Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл суманд орших MV-000367 дугаартай тусгай 

зөвшөөрөлтөй “Баянтээг”-ийн нүүрсний ордыг ашиглах төслийн байгаль орчны 

нөлөөлөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол хийсэн. 

2. Уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу шимт хөрсийг хуулж стандартын дагуу 

овоолго үүсгэсэн. 

3. “Баянтээг” ХК нь дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлтийн хүрээнд “Таац голын 

сав газарт” 2 га талбайд ойн зурвас байгуулсан. 

4. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу ус, хөрс, ургамал, 

агаарын мониторингийн ажлыг хуваарийн дагуу тогтмол хийж гүйцэтгэж байна.  

5. Усны дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулсан. 

6. Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн Засаг даргатай ус, хог хаягдлын гэрээ 

байгуулж ажилласан. 

7. Хог хаягдлын их цэвэрлэгээг Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу улирал бүр зохион байгуулан ажиллалаа. 
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1. 2020 онд Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг “Мэнд шүтээн” ХХК-иар 19.9 

сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгүүлсэн.  
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       2. 2020 онд уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу нийт 2,5 га газраас 7,5 мян.м3 шимт 

хөрсийг хуулж стандартын дагуу овоолго байгуулсан. 
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3. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар “Баянтээг”-ийн 

нүүрсний уурхай нь дүйцүүлэн хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд жил 

бүр 2 га талбайд ойн зурвас байгуулахаар төлөвлөгдсөн болно. 2020 онд 2 га ойн 

зурвасыг Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газартай гэрээ байгуулан Таацын 

голын экосистемийг сайжруулах зорилгоор ойн зурвас байгуулах ажлыг нутгийн 

иргэдтэй хамтран зохион байгууллаа. 2 га газрыг ойн зурвас байгуулах ажлын төсөв 

19,9 сая төгрөгийг “Баянтээг” ХК-ний байгаль орчны зардлаас гарган санхүүжүүлсэн 

болно.   
ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЗУРГАН ТАЙЛАН: 

Ажил эхлэхээс өмнө талбайн ерөнхий харагдах байдал 

 

Хашааг бариж дууссаны дараах харагдах байдал 

 

      4. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу усны шинжилгээг тайлант 

онд улиралд 2 удаа аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газраар хийлгэн ажиллаж 

байна. Усны шинжилгээг карьерийн нуур, гүний худаг 2 цэгээс усны чанарын 

стандартаас давсан бохирдолгүй гарсан болно. 
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Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу агаарын чанарын шинжилгээг 

тайлант онд улиралд 2 удаа аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газраар хийлгэн 

ажиллаж байна. Агаар дахь Хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, тоосжилтын агууламж 

агаарын чанарын стандартаас давсан бохирдолгүй гарсан байна   
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 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу Хөрсний шинжилгээг тайлант 

онд улиралд 2 удаа аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газраар хийлгэн 

ажиллаж байна. Хөрсний шинжилгээг 3 цэг сонгон авч хийсэн бохирдолгүй 

гарсан. 

      5. Ус ашиглах дүгнэлтийг Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын 

газраар гаргуулан ажиллаж байна. 

      6. Нарийнтээл сумын ЗДТГ-тай Ус ашиглах гэрээ, Хог хаягдалын гэрээг хийж 2020 

онд усны төлбөрт 2,2 сая төгрөг хог хаягдалд 4.2 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 

      7. Хог хаягдлын их цэвэрлэгээг Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу улирал бүр зохион байгуулан ажилласан. “Баянтээг” багийн төвөөс 

зүүн зүгт 23 км Шинжэтийн хоолой хүртэлх ойр орчмын хур хог хаягдалийг цэвэрлэн 

хогын нэгдсэн цэгт хүргэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
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3.5. Дулаан үйлдвэрлэлийн талаар: 

       Компанийн дулаан үйлдвэрлэл нь ШГ-1000 квт-ийн төрийн байгууллагууд, аж ахуйн 

нэгж, айл өрхийг халаадаг нэгдүгээр зуух, өөрийн оффис болон граж, склад, цайны 

газар зэрэг байгууламжийг халаадаг HP-60Ж маркийн хоѐрдугаар зуухаар механик-1, 

слесарь-1, галч-8 нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 2 

зууханд 4 ээлжээр 8/16 цагаар ажилладаг.  

      2020 онд нийт 19 газар бүхий 14993.71 м3 халааж байна.  

       2020 онд дулааны нэгдүгээр зуух нь хуучирч муудан ашиглах боломжгүй болсноор 

тогоог солих шаардлага үүсэж тендер зарлан 42 сая төгрөгийн өртөгтэй дотоодын 

үйлдвэрийн “Оргил Турбин Инженеринг” ХХК-ийн үйлдвэрлэсэн ШГ-1000 квт-ийн зуухыг 

суурилуулан ажиллуулж байна. Тус зуух нь орчин үеийн технилогоор хийгдсэн орчны 

бохирдол багатай халаалт сайн байгаа хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж 

байна. 

 

 

Зуухны марк ШГ-1000 квт 

Халаах талбай 6800-8600м2 

АҮК      80% 

Түлш зарцуулалт 100кг/ц 
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 Нэгдүгээр зуухны хэрэглээ: 

 

 

№ 

 

 

Хэрэглэгчийн нэр 

 

Биет 

хэмжээ 

(м.куб) 

 

1м3-д 

ногдох үнэ 
 

 

Бүгд төлөх 

үнэ 

1 Цэцэрлэг 1108,8 900 997,920 

2 Бага сургууль 2417,4 900 2,175,660 

3 Эмнэлэг 1152,5 900 1,037,250 

4 Багийн захиргаа 411,6 900 370,440 

5 Шуудан үйлчилгээ 84 550 46,200 

6 ХААН банк 61,6 550 33,880 

7 Төрийн банк 53,19 550 29,254 

8 Ахмадын өргөө 224       Өөрийн хөрөнгө 

9 Спорт заал 2655 Өөрийн хөрөнгө 

10 12 айлын сууц 928 Өөрийн хөрөнгө 

 8 айлын орон сууц 425,52 Өөрийн хөрөнгө 

 Д.Санжидхорол 309,3 550 170,115 

НИЙТ ДҮН 9,890.91  4,860,719 

 

Хоѐрдугаар зуух: 

 

Зуухны марк HP60Ж                                         

Зуухны халаах гадаргуу 65,4 м2                         

Зуухны ажлын даралт    6,0 АТА                           

Дулаан гаргах чадал  420000 

ккал/цаг                             

Усны тооцоот хэм  -950С                                  

Зуухны эзэлхүүн 6000м3                                      

Цагт зарцуулах түлшний хэмжээ           

100кг/цаг 

Зуухны жин  4000кг                                         
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Хоѐрдугаар зуухны хэрэглээ: 

 

№ 

 

Хэрэглэгчийн нэр 

Биет 

хэмжээ 

(м.куб) 

1м3-д 

ногдох 

үнэ 

Мөнгөн 

дүн 

1 Контор 1828       Өөрийн хөрөнгө 

2 2 граж 576 Өөрийн хөрөнгө 

3 Гуанз 426 Өөрийн хөрөнгө 

4 Засварын газар 1825 Өөрийн хөрөнгө 

5 Ш.Чимэддолгор 254 550 139,700 

6 А.Амаржаргал 105,6 550 58,080 

7 Д.Цэрэнбавуу 148,2 550 81,510 

НИЙТ ДҮН 5,162.8  279,290 

 

  2021 онд дулааны хоѐрдугаар зуух нь хуучирч муудан ашиглах боломжгүй олсноор 

тогоог солих шаардлагатай болсон 
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    3.6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар: 

       “Баянтээг” ХК-д хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, хууль 

тогтоомж, холбогдох журам, стандартыг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

асуудлыг байгууллагын хэмжээнд хариуцан ажиллаж байна. Байгууллагын хамгийн 

үнэтэй капитал бол боловсон хүчин буюу ажиллах хүч юм. Бид хүмүүсээ хэрхэн 

аюулгүй ажиллахад сургах, тэдний ажиллах нөхцөл бололцоог хэрхэн хангах зэргээс 

хамаарч хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл бүрдүүлэх зорилт тавин 

ажиллаж байна.  

      Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт шаардлагуудын хүрээнд: 

 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны олголт, ашиглалтын журам 

 Ажлын байран дахь галын аюулгүй байдлыг хангах журам 

 ХАБЭА-н ҮОХХСБ комиссын ажиллах журам 

 ХАБЭА-н Аюул эрсдэлийг үнэлэх, хяналт тогтоох журам 

 Аюулыг илрүүлэх,мэдээлэх, залруулах журмуудыг боловсруулан шинэчлэн 

батлуулав. 

       2020 оны 01 дүгээр сарын 13-нд Өвөрхангай аймаг дахь Политехникомын 

сургуультай хамтран Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, цахилгааны аюулгүй 

байдал зэрэг сэдвээр нийт ажилчдад сургалт олгосон. Нийт сургалтанд 102 ажилчин 

хамрагдсанаас байгууллагын сургалтанд 56, гадны сургалтанд 46 ажилчин хамрагдсан 

байна. 

 

 
 

 

 



 

 

“Баянтээг” ХК   34 
 

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн зардал 

        Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2.-т Аж ахуйн нэгж, 

байгууллага эрсдэлийн түвшингээс хамааран үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 

хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон 

үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээнд тус тус зарцуулна хэмээн заасны дагуу 2020 оны ХАБЭА-ын 

зардалд 47653000 төгрөг төсөвлөснөөс 45340390 төгрөгийг зарцуулж, 2021 онд 

89593650 төгрөг төлөвлөсөн байна. 2019 онд 56 ажилчин 2020 онд 70, 2021 онд 77-н  

ажилтантай ажиллахаар төлөвлөсөн ба жилээс жилд өргөжин тэлсээр байна. 

        Бүх ажилчдыг өвөл, зуны ажлын нормын хувцас, нэг бүрийн  хамгаалах хэрэгслээр 

бүрэн хангаж, өмсөж хэрэглүүлж хэвшсэн байна. 
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Уул уурхайн хүнд нөхцөлд эрсдэлтэй ажлын байруудад, ажлын аюул эрсдэлийг 

тооцож түүнд тохирсон эрсдэлийн үнэлгээг хийн аюулгүйн зөвлөгөө зааварчилгааг 

боловсруулан ажиллаж байна. Ажилтан нэг бүрт болон өөр ажлын байранд шилжин 

ажиллах, шөнийн ээлжинд хонож ажиллах ажилчдад ХАБЭА-н ажилтан болон ИТА-д 

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгөн хяналт тавин ажилладаг. Амралтын өдөр, 

баяр ѐслолын үеэр ИТА-аас хариуцлагатай жижүүрийг томилон эргүүл хяналт хийн 

ажиллаж байна. 

        Хүнсний аюулгүй байдлын тухай холбогдох стандартын дагуу байгууллагын хоол 

үйлдвэрлэл, хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, хадгалалтанд хяналт тавин, ажилчдыг 

эрүүл хоол хүнсээр хангах, хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион 

байгуулж чацаргана, халуун аарцыг хүйтэн сэрүүний улиралд өдөр бүр уулгаж байна. 

Ажилчдын аяга таваг, халбага, сэрээг уураар ариутгагч төхөөрөмжөөр ариутган, 

хоолны чанар, амталгаан дээр хяналт тавин, дээжийг авч хэвшүүлсэн ба тогооч нарыг 

эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан. 

 
    “Баянтээг” ХК-ийн ажлын байран дахь covid-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалан ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан 

ажиллаж байна. 

 Авч хэрэгжүүлж буй ажлуудыг дурьдвал: 

        Ажилчдыг өглөө ажлын байранд нэвтрэхээс өмнө биеийн халууныг тогтмол 

хэмжин спиртэн суурьтай гар ариутгагч, нэг удаагийн маскаар ханган хэрэглүүлж 

хэвшсэн байна. Байгууллагын үйлчилгээний цонх бүрд спиртэн суурьтай гар 

халдваргүйжүүлэгч уусмал, халуун хэмжигчийг байршуулан тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж 

байна. 
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       Уурхайн бүсэд ирж буй тээврийн хэрэгслийг байгууллагын ажилчид хүлээн авч 

үйлчлэгч нарыг машинаас буулгахгүй байж, утас болон зайнаас харьцан бүртгэлийг 

хийлгэн, заавар, зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. /Жич: масктай үйлчлүүлэх, карьерт 

ачилт хийх үед тээврийн хэрэгслээс буухгүй, хоорондын зай барих, бэлэн мөнгөөр 

гүйлгээ хийхгүй байх. 

 

 
       Ковид-19 халдварт өвчний үед эрсдэл өндөртэй ажлын байрууд болох Борлуулалт, 

постны хэсгийн ажилчдыг үйлчлэгч нараас тусгаарлан ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 

тогтмол хийн, ажилчдыг НБХХ-ээр хангаж байна. Амны хаалт зүүсэн үйлчлэгч нарт 

үйлчлэх ба объектод нэвтрэхээс өмнө биеийн халууныг хэмжин, спиртэн суурьтай 

уусмалаар гарыг халдваргүйжүүлж, төлбөр тооцоог аль болох гараас гарт 

солилцохгүйгээр, онлайн болон интернэт банкаар хийлгэж байна. 
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Ажлын байран дахь цэвэрлэгээ үйлчилгээг ЭМЯ-аас өгч буй заавар зөвлөмжийн 

дагуу цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг хийн, Covid-19 –тэй холбоотой тэмдэг  

тэмдэглэгээг тавин ажилласан байна. Мөн ажлын байран дахь сандал, ширээ, 

хаалганы бариул, товчлуур, нийтийн багаж хэрэгсэл, дэлгэц, компьютер, утас гэх мэт 

төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ ариутгалыг цэвэрлэгч, ажилчдаар тогтмол хийлгэн өрөө 

тасалгааг 2 цаг тутамд 20-30 минут байгалийн салхи оруулж агаар сэлгэлтийг хийж 

байна. 

 

ДӨРӨВ. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ 

       “Баянтээг” ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлангаар нийт хөрөнгийн дүн өмнөх 

оноос 203.2 сая төгрөгөөр буюу 0,3 хувиар өссөн байна. 

 

Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт:                                                         

 

Дүгнэлт: 

1. Мөнгөн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 2,282.8 сая төгрөг болж 764,4 сая төгрөгөөр 

буурсан нь өмнөх оны хөрөнгө оруулалтаар авсан Экскаваторын үлдэгдэл үнэ болох 

1,089.0 сая төгрөгийг төлсөн. Мөн тухайн жилийн нүүрсний борлуулалтын авлага 

өссөнөөс шалтгаалсан.                                                               

2. Авлага дансны үлдэгдэл 1,156.6 сая төгрөг болж 366,3 сая төгрөгөөр өссөн  нь 

гэрээтэй хэрэглэгч байгууллагууд болох дулаан үйлдвэрлэгч ААН-үүдийн төлбөр 

тооцоо удааширсан, мөн 2020 оны 12-р сарын айл өрх, ААН-үүдийн дулааны төлбөрийг 

төрөөс төлөх шийдвэр гарсан нь тооцооны өсөлтөнд шалтгаалсан мөн 2017 онд 

Өвөрхангай аймгийн махны үйлдвэр “ӨВ ЭКО МИЙТ” ХХК-д зээлүүлсэн мөнгөний 

үлдэгдэл 220,0 сая төгрөг авлага нь нийт дүнд нөлөөлж байна. 

 

 

№ Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 

Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

1 Мөнгөн хөрөнгө 3047,2 2282,8 -764,4 

2 Авлага 790,3 1156,6 366,3 

3 Бараа материал 317,7 377,1 59,4 

4 Үндсэн хөрөнгө 5454,2 5589,7 135,5 

5 Нийт хөрөнгийн дүн 9609,4 9406,2 -203,2 

6 Өр төлбөр 2164,1 1054,2 -1109,9 

7 Эздийн өмч 7445,3 8352,0 906,7 

8 Нийт өр төлбөрийн ба цэвэр хөрөнгө өмчийн 

дүн 

9609,4 9406,2 -203,2 
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3.  Бараа материалын дансны үлдэгдэл 377,1 сая төгрөг болж 59,4 сая төгрөгөөр 

өссөн нь машин тоног төхөөрөмжийн гэнэтийн эвдрэл гарахаас урьдчилан сэргийлж 

сэлбэг нөөцөлснөөс шалтгаалсан. Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого, хөрөнгө байхгүй.  

4. Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 5,589.7 сая төгрөг болж 135,5 сая төгрөгөөр 

өссөн нь хөрөнгө оруулалтаар үндсэн хөрөнгө худалдан авснаас шалтгаалжээ. Үндсэн 

хөрөнгийн данс нь ТУЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 03 –ны өдрийн 09 тогтоолоор 

төлөвлөж өөрийн хөрөнгө оруулалтаар 710,7 сая төгрөгийн худалдан авалт хийсэн.                      

Үүнд: барилга байгууламж 11,4 сая төгрөг, машин тоног төхөөрөмж 146,2 

сая.төгрөг, тээврийн хэрэгсэл 10,0 сая төгрөг, тавилга эд хогшил 15,3 сая төгрөг, 

компьютер бусад хэрэгсэл 18,8 сая төгрөг, бусад хөрөнгө 508,3 сая төгрөг, программ 

хангамж 0,65 сая төгрөг байна. 

5. Өр төлбөр дансны үлдэгдэл 1,054.2 сая төгрөг болж 1,109.9 сая төгрөгөөр 

буурсан нь өмнөх оны хөрөнгө оруулалтаар авсан тоног төхөөрөмж болох  

Экскаваторын үлдэгдэл үнэ болох 1,089.0 сая төгрөгийг төлж барагдуулснаас 

шалтгаалсан. 

Бусад 46,5 сая төгрөгийн өр жижиг хувьцаа эзэмшигчдэд 2020 оны ногдол ашгийг 

2021 оны 1-р сард он дамжиж тараалгасан шалтгаанаас үүссэн. Урт хугацаат өр төлбөр 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 1978 онд хайгуул хийгдсэн нөхөн төлбөрөөс үүссэн 771,4 сая 

төгрөгийн өр байна. Ашигт малтмалын газартай гэрээ хийж хэсэгчлэн 5 жилээр график 

байгуулж төлөгддөг байгаа. 

6. Эздийн өмч дансны үлдэгдэл  8,352.0 сая төгрөг болж 906,7 сая төгрөгөөр 

өссөн нь 2020 оны цэвэр ашиг болох 1,734.0 сая төгрөгөөр хуримтлагдсан ашиг 

өссөнөөс шалтгаалсан. Үүнд: 

6.1. Төрийн  өмчийн дансны үлдэгдэл 17,682.5 сая төгрөг тайлант онд өөрчлөлт 

ороогүй. Хувийн өмчийн дансны үлдэгдэл  7,578.3 сая төгрөг бөгөөд энэ онд өөрчлөлт 

ороогүй. Хувьцааны дансны үлдэгдэл 252608 тоо ширхэг, 100 төгрөг нэрлэсэн үнэ 

бүхий нийт 25,3 сая төгрөг байна.   

6.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл дансны үлдэгдэл өөрчлөлт ороогүй 

байна. 

6.3. Эздийн өмчийн бусад хэсэг дансны үлдэгдэл  605,2 сая төгрөг болж 27,3 сая 

төгрөгөөр буурсан нь 27,3 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө актлагдснаас шалтгаалсан. 

Үзүүлэлт 2019.12.31 мян/төг 2020.12.31 мян/төг 

Авлага 790,307.3 1,156,598.4 

- Хэрэглэгчдээс 439,967.0 806,778.5 

- Байгууллага, хувь хүмүүсээс 301,017.3 323,601.2 

- Татварын байгууллагаас 49,323.0 26,218.7 

Өглөг 2,164,116.5 1,054,163.1 

- Хэрэглэгчдэд 49,585.7 19,429.6 

- Байгууллага хувь хүмүүст 1,392,675.6 591,1 

- Татварын байгууллагад 243,978.8 216,153.9 

- Ногдол ашиг  46,547.6 

- Хайгуулын нөхөн төлбөр 771,440.9 771,440.9 
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6.4. Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг 6,698.2 сая төгрөг болж 934,1 сая 

төгрөгөөр өссөн нь тайлант оны цэвэр ашиг 1,734.1 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, тухайн онд 

тараагдсан ногдол ашиг 800,0 сая төгрөг хасагдснаас шалтгаалсан. 

 

2020 оны эдийн засгийн үзүүлэлт: 

 

        2020 оны нийт орлогыг 9,202.5 сая төгрөгөөр, нийт зардалыг 7,960.6 сая төгрөгөөр, 

ашиг 1,241.8 сая төгрөгөөр тогтоож. Үүнээс хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнд 1,649.0 

сая төгрөгийг төлөвлөсөн байна. 

        Гүйцэтгэлээр 6,555.5 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлж, 4,821.4 сая төгрөгийн зардал 

гарган, 1,734.0 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан. Орлогын эх үүсвэр нь нүүрс 

борлуулалт, дулаан борлуулалт, бусад орлогоос бүрдэнэ. 

 

 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

2019 он 2020 он 

1.  Үйлдвэрлэлт мян.тн 150.0 210.6 200.0 221.9 

2.  Нийт орлого мян.төг 4,471,500.0 6,363,031.8 9,202,500.0 6,555,502.2 

3.  Нийт зардал мян.төг 4,186,446.8 3,956,154.1 7,960,652.3 4,821,450.8 

4.  Ашиг, алдагдал мян.төг 285,053.2 2,406,877.7 1,241,847.7 1,734,051.4 

1тн нүүрсний өөрийн 

өртөг 
төгрөг 27909 18785 26603 21725 

Дараа онд шилжих 

нөөц 
мян.тн 86.0 64.7 

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Борлуулалт  2230.9 2986.3 3200.5 4415.7 5552.2 5850

Ашиг 440.8 1024.6 1343.9 2018.6 2406.9 1734.9

Татвар 356.5 436.9 592.8 713.6 1291.6 995.4

0

1000
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7000

2015-2020 оны санхүүгийн үзүүлэлт сая/төг  
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2020 оны татвар, төлбөр хураамжийн тайлан: 

 

д/д Татвар хураамж 

1тн нүүрсэнд 

ноогдуулах 

татвар 

Хэмжих 

нэгж 

Төлсөн 

татвар 

/мян.төг/ 

Тайлбар 

1 ААНОАТ  мян.төг 229,868.4  

2 НӨАТ 10% мян.төг 381,006.8  

3 АМАН 2.5% мян.төг 146,268.7  

4 Лицензийн төлбөр 581.74га*7250

төг 

мян.төг 4,217.6  

5 Хайгуулын нөхөн 

төлбөр 

Жилд 

10000ам.дол 

мян.төг -  

6 Агаарын 

бохирдолын татвар 

1000 мян.төг -  

7 Цалин хөдөлмөрийн 

хөлс түүнтэй 

адилтгах орлого 

 мян.төг 76,380.6  

8 Хувь хүнээс 

суутгасан ОАТатвар 

 мян.төг 81,757.4 Ногдол ашиг ба 

хувь хүнээс 

   9 АТӨЯХТатвар  мян.төг 1,203.4  

10 Àвтын агаарын 

бохирдол 

 мян.төг 139.1  

11 Зам ашигласны 

төлбөр 

 мян.төг 345.0  

12 Газрын төлбөр  мян.төг 5,623.7  

13 Усны төлбөр  мян.төг 2,201.1  

14 ҮХХ-ийн татвар  мян.төг 13,299.0  

15 
Хог хаягдалын 

төлбөр 

 мян.төг 4,243.2  

16 
Бусад төлбөр, 

хураамж 

 мян.төг 8,918.5  

НИЙТ ДҮН мян.төг 995,472.5  

17 

Монголын хөрөнгө 

биржийн бүртгэлийн 

хураамж 

 мян.төг 1,200.0  

 

18 Даатгалын төлбөр  мян.төг 2,329.2  

19 

“нүүрс ассециаци “ 

гишүүнчлэлийн 

хураамж 

 мян.төг -  

БУСАД ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН НИЙТ ДҮН 3,529.2  
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4.1. Хөрөнгө оруулалтын талаар: 

 

  
 

  

д/

д 
Нэр 

Т
о

о
 

Улс 

Т
ө

с
ө

в
л

ө
с
ө

н
 

з
а

р
д

а
л

 

/с
а

я
.т

ө
г/

 

Зориулал

т 

 

 

Тайлбар 

 

 Г
ү

й
ц

э
т
гэ

л
э

э
р

 з
а

р
д

а
л

 

/с
а

я
.т

ө
г/

 

Тайлбар 

1 

HYUNDAI R850-

9S Экскаваторын 

үлдэгдэл 

санхүүжилт 

1 бараа 1,089.0 

Хөрс 

хуулалт, 

нүүрс 

олборлолт 

2019 он 1,089.0 

Хера 

экуйпмент 

ХХК 

2 Авто чиргүүл 2 бараа 120.0 
Нүүрс 

тээвэр 

Нээлттэй 

тендер 
115.0 

Хөх монгол 

групп ХХК 

3 Конторын засвар 1 ажил 50.0 

Ажиллах 

нөхцөл 

сайжирна 

Үнийн 

саналаар 

худ/авалт 

46.4 
Отгоннинж 

ХХК 

4 

Өвөрхангай 

аймаг дахь 

шахмал түлшний 

агуулах 

1 

 

бараа, 

ажил 

 

300.0 

 

Иргэдийн 

сайн 

сайханд 

 

Нээлттэй 

тендер 
208.3 

Цагаан 

бургалтай 

ХХК 

5 

Шахмал түлшний 

үйлдвэрийн 

цавууны тоног 

төхөөрөмж 

1 Бараа  

Хүчин 

чадал 

нэмэгдүүл

эх 

ТУЗ-ийн 

2020 оны 

09-р 

сарын 03-

ний 

тогтоол 

№17 

300.0 

Баялаг 

эрдэнэ цом 

ХХК 

 

6 

 

Гүний худаг 

гаргах 

 

1 

 

ажил 

 

25.0 

Усан 

хангамж, 

ногоон 

байгуулам

ж усалгаа 

Үнийн 

саналаар 

худ/авалт 

9.9 

Батзол 

дриллинг 

ХХК 

НИЙТ ДҮН 1,584.0   1,768.8  
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 Авто чиргүүл - 2ш 115.2 сая/төг 

 

 HYUNDAI R850LC-9 экскаватор - 1ш /өглөг 1089,0 сая.төг/ 
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 Конторын засвар 46.3 сая/төг 

 

 Өвөрхангай аймаг дахь шахмал түлшний агуулах 208.3 сая/төг 
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    4.2. 2020 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан: 
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4.3. Худалдан авалтын талаар: 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлагдсан төсвийн хүрээнд худалдан 

авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж компанийн үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй 

явуулахад шаардлагатай бараа, ажил үйлчилгээг батлагдсан төсөвт өртгийн хүрээнд 

худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.  

Худалдан авалтыг зохион байгуулахдаа ил тод, нээлттэй, тэгш өрсөлдөх 

боломжийг хангаж ажиллах, зах зээлийн бодит үнээр чанартай бараа материал 

худалдан авах, компанид үр ашигтай, хэмнэлттэй байх, хууль тогтоомжийн хүрээнд 

хариуцлагатай байх зарчмыг мөрдлөг болгон ажилласан.   

       Компанийн худалдан авах үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах хүрээнд 2020 

онд нийт 10 ширхэг тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 4 тендерийг нээлттэй 

тендер шалгаруулалтын журмаар, 5 тендерийг харьцуулалтын аргаар, 1 тендерийг 

зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмаар тус тус шалгаруулсан. Үүнээс 3 тендер 

шалгаруулалтыг аймгийн орон нутгийн өмчийн газраар, 5 тендер шалгаруулалтыг 

“Баянтээг” ХК-ийн үнэлгээний хороогоор, 2 тендер шалгаруулалтыг Нарийнтээл сумын 

ЗДТГ-ын үнэлгээний хороогоор гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. 2019 онд худалдан 

авсан HYUNDAI R850LC-9 экскаваторын үлдэгдэл 1,089.0 сая.төгрөгийг 2020 онд 

санхүүжүүлсэн. 

Мөн бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг Засгийн газраас 

баталсан журмын дагуу www.shilendans.mn цахим хуудсанд тайлан мэдээг нийтэд ил 

тод мэдээлэх арга хэмжээг авч ажилласан.  

Төлөвлөгөөний дагуу нийт 10 тендер шалгаруулалтаар 1,624.0 сая.төгрөгийн 

бараа, ажил, үйлчилгээний тендер зарлаж 1,331.6 сая.төгрөгийн гэрээ байгуулж 292.4 

сая.төгрөгийн хэмнэлт гарган ажилласан байна. 

 

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг хүснэгтээр харуулав.  

  

№  

Тендер 

шалгаруулалтын 

журам /арга/ 

Батлагдсан 

нийт төсөв 

/мян.төг/ 

Гэрээний 

дүн 

 /мян.төг/ 

Хэмнэлт 

/мян.төг/ 

Тендер 

шалгаруулалтын 

журам /сонгон 

шалгаруулсан 

байгууллага/ 

Тайлбар 

1  Авто чиргүүл-2 ш 120,000.0 115,200.0 4,800.0 

Нээлттэй тендер 

/Аймгийн орон нутгийн 

өмчийн газар/ 

“Хөх монгол 

групп” ХХК 

2  Конторын засвар 50,000.0 46,393.6 3,606.4 

Харьцуулалт 

/”Баянтээг” ХК-ийн 

үнэлгээний хороо/ 

“Отгоннинж” ХХК 

3  
Өвөрхангай аймаг 

дахь шахмал 

түлшний агуулах 

300,000.0 208,331.1 91,668.9 

Нээлттэй тендер 

/”Баянтээг” ХК-ийн 

үнэлгээний хороо/ 

“Цагаан 

бургалтай” ХХК 

4  

Өндөр даралтын 

Уурын зуух-1 ш 44,000.0 44,000.0 

 

- 

Харьцуулалт 

/”Баянтээг” ХК-ийн 

үнэлгээний хороо/ 

“Оргилтурбин 

инженеринг “ ХХК 

http://www.shilendans.mn/
http://www.shilendans.mn/
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5  

ЭКГ-5А 

экскаваторын 

хүрдний зам 

15,000.0 15,000.0 - 

Харьцуулалт 

/”Баянтээг” ХК-ийн 

үнэлгээний хороо/ 

“Хөх сүмбэр” ХХК 

6 

“Баянтээг” ХК-д 

2020 онд 

хэрэглэгдэх дизель 

түлш, ШТМ 

нийлүүлэгчийн 

сонгох 

840,000.0 642,500.3 197,499.7 

Нээлттэй тендер 

/Аймгийн орон нутгийн 

өмчийн газар/ 

 

“Сод монгол 

групп” ХХК 

7 

Баянтээг багийн 

ЕБСургуулийн их 

засвар 

150,000.0 147,492.6 2,507.4 

Нээлттэй тендер 

/Аймгийн орон нутгийн 

өмчийн газар/ 

“Өндөр бөх” ХХК 

8 

“Баянтээг” ХК-ийн 

санхүүгийн 

тайланд аудит 

хийх, зөвлөх 

үйлчилгээ  

30,000.0 29,700.0 300.0 

Харьцуулалт 

/Аймгийн орон нутгийн 

өмчийн газар/ 

 

“Интер аудит” 

ХХК 

9 

Нарийнтээл сумын 

цэцэрлэгийн урлаг 

заалны өргөтгөл 
45,000.0 45,000.0 - 

Харьцуулалт 

/Нарийнтээл сумын 

ЗДТГ-ын үнэлгээний 

хороо/ 

“Дүүрэн цацрах” 

ХХК 

10 

Нарийнтээл сумын 

ЗДТГ-ын барилгын 

засвар 
30,000.0 38,000.0 -8,000.0 

Харьцуулалт 

/Нарийнтээл сумын 

ЗДТГ-ын үнэлгээний 

хороо/ 

Нарийнтээл 

сумын ЗДТГ 

НИЙТ ДҮН 1,624,000.0 1,331,617.6 292,382.4   

 

4.4. Хөрөнгийн талаар: 

       Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийг үндэслэн 

захирлын тушаалаар томилогдсон тооллогийн комисс байгууллагын эд хөрөнгийн 

хэсэгчилсэн тооллогыг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөс 2021 оны 1 дугаар 

сарын 30–ийг дуустал хугацаанд зохион байгуулав.  

      Нэг. Бараа материал 

        1. Бэлэн бүтээгдэхүүн, барилгын материал, хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

хэрэгсэл, сэлбэг, ШТМ гэсэн 5 нэр төрлийн дансанд нийт 377102452 төгрөгийн бараа 

материал тоологдсон. 

      Хоѐр. Үндсэн хөрөнгө 

1. Машин техникийн 24 нэр төрлийн 3,303,048,278 төгрөгийн   

2. Тавилга эд хогшилын 108 нэр төрлийн 108,649,709 төгрөгийн  

3. Компьютер, дагалдах хэрэгслийн 35 нэр төрлийн 52,866,491 төгрөгийн  

4. Барилга, байгууламжийн 54  нэр төрлийн 2,376,827,200 төгрөгийн  

5. Тоног төхөөрөмжийн 55 нэр төрлийн 3,911,796,207 төгрөгийн  

6. ШТҮ-ийн хөрөнгө 1,942,211,126 төгрөгийн  

                    Бүгд 276 нэр төрлийн 11,695,399,011 төгрөгийн хөрөнгө тоологдов. 

   



 

 

“Баянтээг” ХК   53 
 

Гурав. Актласан хөрөнгө 

           1. Компьютэр дагалдах хэрэгслийн 9 нэр төрлийн 13,170,037 төгрөгийн  

           2. Тавилга эд хогшилын 21 нэр төрлийн 7,388,326 төгрөгийн 

           3. Тоног төхөөрөмжийн 8 нэр төрлийн 6,756,700 төгрөгийн 

       Нийт 38 нэр төрлийн 27,315,063 төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг Өвөрхангай аймгийн 

Засаг даргын А/239 тоот захирамжийн дагуу акталсан. 

 

     ТАВ. НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА, ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

 

2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх ажлууд 

№ Төлөвлөгдсөн ажлууд 

Төлөвлөсөн 

зардал 

/мян.төг/ 

Гүйцэтгэлээр 

зардал 

/мян.төг/ 

Тайлбар  

1 “Баянтээг” багийн ЕБС-ийн их засвар 150,000.0 147,492.6 
“Өндөрбөх” ХХК 

гүйцэтгэсэн 

2 
Нарийнтээл сумын цэцэрлэгийн урлаг 

заалны өргөтгөл 
45,000.0 45,000.0 “Дүүрэн цацрах” ХХК 

3 
Нарийнтээл сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын барилгын их засвар 
30,000.0 38,000.0 

Ажлын тоо хэмжээ 

хүрээгүй 

шалтгаанаар аймгийн 

ЗДТГ-ын хүсэлтээр 8 

сая төгрөг нэмж 

санхүүжүүлсэн. 

4 
“Баянтээг” багийн Хан-уул орчимд мал 

угаалгын Ванн барих 
15,000.0 - 

Хийгдээгүй, Багийн 

ИНХ-аас хийх газраа 

товлоогүй 

5 
Багийн төвийн гэрэлтүүлэгийн их 

засвар 
10,000.0 10,000.0 Хийгдсэн  

6 
Гүний худгийн цэвэршүүлэх 

төхөөрөмжийн өргөтгөл 
10,000.0 - Хийгдээгүй  

7 
Баянтээг багийн ЕБС-д дэмжлэг 

үзүүлэх 
30,000.0 30,000.0 

ЕБС-ийн ширээ 

сандал, тавилга 

8 
Баянтээг багийн цэцэрлэгт дэмжлэг 

үзүүлэх 
10,000.0 10,000.0 

Хүүхдийн тоглоом 

авсан 

9 
Баянтээг багийн Хүн эмнэлэгт дэмжлэг 

үзүүлэх 
10,000.0 10,000.0 

Эмнэлэгийн тоног 

төхөөрөмж 

10 

Аймаг, сум орон нутгийн нэрийг 

алдаршуулж байгаа спортын 

тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх 

20,000.0 3,500.0 
Аймгийн бөхийн 

холбоонд 

11 Баянтээг багийг шилэн кабельд холбох - 54,649.0 

“Скайнетворкс” ХХК 

ТУЗ-ийн 2020 оны 09 

дүгээр сарын 03-ний 

өдрийн 19-р тогтоол 

НИЙТ ДҮН 330,000.0 348,641.6  
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5.1. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ажлуудын тайлан: 

 

1. Баянтээг багийн ЕБС-ийн барилгын их засвар 

       Тус багийн ЕБС-ийн барилга нь 1962 онд ашиглалтад орсон,чулуун суурь, чулуун 

хана, модон хучилттай шувуун нуруу бүхий төмөр дээвэртэй 35:15:4 хэмжээтэй цэвэр 

бохирт холбогдоогүй хуучны барилга юм. Дээврийн төмөр нь нар салхинд элэгдэж 

цоорсноос дусаал их гоождог, дам нуруу моднууд илжирч доош хотойсон, халаалтын 

шугам хоолой цоорч их хэмжээний ус алдсанаас модон шалны завсраар илжрэлт үүсч 

мөөгөнцөртсөн учир удаа дараа солиулах хүсэлт тавьсан боловч шийдэгдээгүй. 2012 

оны 04 сарын 26 ны өдрийн байгалийн гамшигт үзэгдэл болох  хүчтэй шороон 

шуурганы улмаас  спорт заал  болон хичээлийн байрны дээвэр хууларч ойчсоноос 

шалтгаалж дусаал байнга гоождог болсныг аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын  Газар, 

эрүүл ахуйн улсын байцаагч болон мэргэжлийн байгууллагын хүмүүс удаа дараа үзлэг 

шалгалт  

      Сургалтын үйл ажиллагааг явуулахад хүндрэлтэй байгаа байдлыг харгалзан үзэж 

2020 онд Баянтээг ХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд  150.0 сая төгрөгийн  төсвийг баталж  

Н.Буянтогтох захиралтай “Өндөр бөх” ХХК-иар их засварыг чанартай сайн 

гүйцэтгүүлснээр багш сурагчдын ажиллаж, сурч боловсрох сургалтын таатай орчин 

бүрдсэн. 
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2. Нарийнтээл сумын Цэцэрлэгийн урлаг заалны өргөтгөл 45.0 сая/төг 

 

3. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засварын ажилд 

38.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж сумын Тамгын газар Тендер зарлан 

гүйцэтгүүлсэн болно.  
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4. “Баянтээг” багийн Хан-уул орчимд мал угаалгын ванн барих 

Мал угаалгын ванн барихаар  төлөвлөгдсөн ч багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар хаана 

барихаа шийдээгүй учраас 2021 онд хийгдэхээр хойшлогдсон байна.  

5. Багийн төвийн гэрэлтүүлэгийн их засварт 10.0 сая /төг 

6. Гүний худгийн ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийн өргөтгөл 

      Гүний худгийн ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийн өргөтгөлийн үнэ батлагдсан төсвөөс 

давсан мөн ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг өргөтгөхөд гүний худгийн барилгыг өргөтгөх 

шаардлага гарсан тул хийгдээгүй хойшлогдсон. 

7. Баянтээг багийн ЕБС-д дэмжлэг үзүүлэх  

ЕБС-ийн ширээ сандал, тавилга худалдан авахад 30.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 
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8. Баянтээг багийн цэцэрлэгт дэмжлэг үзүүлэх. 

СӨББ-т 10.0 сая төгрөгийн хүүхдийн тоглоом авч өгөв. 

 

  9.Баянтээг багийн Хүн эмнэлэгт дэмжлэг үзүүлэх 

10.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн тусламж үзүүлэв. 

 

10. Аймаг, сум орон нутгийн нэрийг алдаршуулж байгаа спортын тамирчдад 

дэмжлэг үзүүлэх  

Өвөрхангай аймгийн бөхийн холбоонд 3.0 сая төгрөгийн тусламж үзүүлсэн.     
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11. Баянтээг багийг шилэн кабельд холбох 54.6 сая төгрөг 

        

Өвөлжилт хүндэрсэнтэй холбогдуулан “Баянтээг” ХК нь 2 дугаар багийн нийт 150  

малчин өрхөд 22000 боодол өвсийг хөнгөлөлтэй үнээр өгөв. 
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ЗУРГАА. УДИРДЛАГЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭР БИЕЛЭЛТ 

 

6.1. Тогтоол, тушаал шийдвэрийн талаар: 

       Компанийн хэмжээнд нийт 6 журам хэрэгжиж байна. Үүнээс 5 журмыг шинэчлэн 

баталсан, 1 журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, журмыг шинээр боловсруулан 

баталсан, 5  журам боловсруулалтын түвшинд явж байна. 

       Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн тогтвортой явуулах, ажлын хариуцлага, сахилга 

батыг сайжруулах ажлын хүрээнд 57 тушаал, 18 албан даалгавар гаргаснаас гадна 

хуулийн этгээдтэй 5  гэрээ байгуулсан. Нийт 30 өргөдөл, гомдол ирсний шийдвэрлэсэн 

нь  13, 44 албан бичиг ирсний шийдвэрлэлт 80%-тай байна. 

       Шилэн дансны тухай” хууль болон “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих 

мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын дагуу 5 төрлийн 

мэдээллийг www.shilendans.gov.mn сайтад тогтмол байршуулан ажиллалаа.  

 

6.2. Хүний нөөц талаар: 

“Баянтээг” ХК нь 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 71 ажилтантайгаар үйл 

ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд  оффист 13 ажилтан, уулын хэсэгт 58 ажилтан тус 

тус ажиллаж байна. 

Компани нийт ажилчдыг хүйс болон насны ангилалаар нь авч үзвэл. 
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Ажилласан жил Ажиллах хүчний талаар: 

 

Нийт 70 ажилтантай  

Эрэгтэй -51 

Эмэгтэй -19 

•ИТА-7 

•Экскавотрын оператор-3                                        

•Ковшын оператар-1 

•Бульдозерын оператар-1 

72.8% 

27.2% 

Хүйс 

эр эм 

http://www.shilendans.gov.mn/
http://www.shilendans.gov.mn/
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ДОЛОО. ШАХМАЛ ТҮЛШНИЙ ҮЙЛДВЭР 

         Шахмал түлшний үйлдвэр нь 2020 онд 13 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйлдвэрийн 

тоног төхөөрөмжийг угсрах, засвар үйлчилгээ хийх, хагас кокс гаргах, барьцалдуулагч 

цавуу үйлдвэрлэх, сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэх зэрэг үйл ажиллагаа 

явуулсан. Ажилчдын цалин хөлс, урсгал засварт 72,7 сая төгрөг, цавууны цехийн 

машинд 300,0 сая төгрөг, шахмал түлшний үйлдвэрийн агуулахын барилгад 193,3 сая 

нийтдээ 566,115,326 төгрөгийн санхүүжилтийг зарцуулсан байна. Тоног 

төхөөрөмжүүдийг бүрэн угсарч суурилуулалт хийгдэж туршилтийн 100 тн сайжруулсан 

шахмал түлш үйлдвэрлээд байна. 

 

                  Цавууны машин                                           Шахмал түлш хураах агуулах                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайжруулсан шахмал түлш  
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      Баянтээг” ХК –ийн 2020 оны нэгдсэн тайлан 

д/д Үзүүлэлт 
2020 оны 

төлөвлөлт 

2020 оны 

гүйцэтгэл  
Зөрүү Тайлбар 

   Нүүрс тн 200000 221924.9 -21924.9  

1 Нүүрс борлуулалт 5800000.0 6435822.1 -635822.1  

2 Тээврийн орлого  31614.5 -31614.5  

3 Дулаан борлуулалт 25000.0 36929.6 -11929.6  

4 Бусад орлого 20000.0 52040.0 -32040  

5 Борлуулалтын буцаалт  -2500.0  -2500  

 Үндсэн үйлдвэрлэлийн нийт орлого 5842500.0 6556406.2 713906.2  

 
ШТҮйлдвэрийн орлого 3360000.0 0 3360000  

   Цэвэр борлуулалт, орлогын дүн 9202500.0 6556406.2 2646093.6  

1  Үндсэн болон нэмэгдэл цалин  1100735.3 1007718.8 93016.5  

2 ЭМД,НД шимтгэл  159646.6 159831.4 -184.8  

3 Бичиг хэрэг 3303.4 3988.5 -685.1  

4 Албан томилолт 18937.0 14084.2 4852.8  

5 Гадаад томилолт 35000.0 0.0 35000  

6 Шатах тослох материал 870943.0 642500.3 228442.7  

7 Сэлбэг 168340.0 130908.0 37432  

8 Шуудан холбоо 6190.0 5329.0 861  

9 Хэвлэл захиалга 2000.0 1380.8 619.2  

10 ТУЗ-ийн зардал  37280.0 29067.3 8212.7  

11 Хөдөлмөр хамгаалал  47653.0 43522.6 4130.4  

12 Шагнал урамшуулал 35000.0 6190.0 28810  

13 Үр дүнгийн урамшил 120000.0 120000.0 0  

14 Тэтгэмж тусламж       90000.0 156783.5 -66783.5  

15 Тэсэлгээний материал 86000.0 0.0 86000  

16 Байгаль орчныг хамгаалах  59700.0 40180.0 19520  

17 Элэгдэлийн зардал 513162.1 611554.7 -98392.6  

18 зар сурталчилгааны зардал 10000.0 9900.0 100  

19 Сургалтын зардал 5000.0 3333.3 1666.7  

20 татвар төлбөр хураамж 996699.4 959001.7 37697.7  

21 түлшний хөнгөлөлт 9120.5 12725.2 -3604.7  

22 гэрэл цахилгаан 94100.0 104248.8 -10148.8  

23 ажилчдын хоолны зардал 26208.0 32389.4 -6181.4  

24 урсгал засвар 70000.0 61029.6 8970.4  

25 их засвар 260300.0 148523.2 111776.8  

26 Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил 60000.0 31700.0 28300  

27 эд хогшил 15000.0   15000  

28 уралдаан тэмцээн 8000.0 3876.8 4123.2  

29 дотоод нүүрс 15834.0 16867.9 -1033.9  

30 арга хэмжээний зардал 41500.0 34267.3 7232.7  

31 харуул хамгаалалтын зардал  0 0  

32 Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага 335000.0 348641.6 -13641.6  

33 ногдол ашиг  0.0 0  

34 Бусад 20000.0 9123 10877  

 Үндсэн үйлдвэрлэлийн нийт зардал  5320652.3 4748666.6 571985.7  

 ШТҮйлвэрийн зардал 2640000.0 72784.2 2567215.8  

 НИЙТ ЗАРДАЛ 7960652.3 4821450.8 3139201.5  

  Нийт ашиг /алдагдал/ 1241847.7 1734955.4 -493107.7  

  
1 тн нүүрсний өөрийн өртөг нийт 

зардлаар 
26603.3 21397.6 5205.7 

 


