Нэгдүгээр
хэсэг:
2018 оны
Уул
уурхайн
салбарын
мэдээлэл

Монгол улсын нийт экспортын
88,6%-ийг манай салбар эзэлж
байна. Уул уурхайн салбараас
улсын төсөвт нийт 1.9 их наяд
төгрөгийн
орлого
буюу
нийт
төсвийн
орлого
бүрдүүлэлтийн
27%-ийг дангаараа бүрдүүлсэн.
Үүнээс зөвхөн нүүрсний салбарыг
авч үзэхэд 845.8 тэрбум төгрөг
буюу тэн хагасыг нь бидний
ажиллаж
буй
энэ
л
баялаг
бүтээсэн байна. Эндээс үзэхэд
бид бүхэн Монгол улсдаа хамгийн
өндөр үр өгөөжтэй, баялагыг
бүтээж буй салбарын хамт олон
билээ.

Бидний ажилладаг Уул уурхайн салбар Монгол улсад
Монгол улсын нийт экспортод
эзлэх хувь
Уул Уурхайн экспорт
88%

Бусад экспорт
12%

Бусад эрдэс
баялаг
53.1%

Нүүрсний
салбар
46.9%

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт
бүтээгдэхүүн
Бусад салбар 28%

Уул уурхайн салбар 72%

2018 ОНД НҮҮРСНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ

Олборлолт

Борлуулалт

54.57 сая.тн

Экспорт

45.74 сая.тн

36.67 сая.тн

Монгол улсын 2018 оны нүүрсний мэдээлэл
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2018 ОНД НҮҮРСНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ
Монгол улсын нүүрсний экспорт /төрлөөр, сая.тн/

5,4
сая.тн

Чулуун нүүрс – Баяжуулсан коксжих

14.4
сая.тн

Чулуун нүүрс – Түүхий коксжих

11.7
сая.тн

Чулуун нүүрс – Сул коксжих

5.1
сая.тн

Чулуун нүүрс – Эрчим хүчний

Хоёрдугаар хэсэг:
Компанийн үндсэн үйлдвэрлэл,
зорилтот түвшний гүйцэтгэлийн мэдээлэл
Манай компани 2.0 сая.тн нүүрс олборлон 1.7 сая.тн нүүрсийг экспортод,
140 мян.тн нүүрс дотооддоо борлуулсан ба 150 мян.тн нүүрс борлуулахад
бэлэн байна.

2018 онд БИД
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2018 онд БИД
Нүүрс борлуулалт /сая.тн/
5.0 сая.тн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1.87 сая.тн

Биелэлт 38,1%

Нийт борлуулалт /тэрбум.төг/
458.2 тэрбум.төг
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл

226.4 тэрбум.төг

Цэвэр ашиг /тэрбум.төг/

Биелэлт 49,4%
108.6 тэрбум.төг

Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл

52.8 тэрбум.төг

Биелэлт 46,4%

2018 ОНД КОМПАНИ

2018 оны нүүрс борлуулалтад нөлөөлсөн хүчин зүйлс

МХЕГазраас
уурхайн үйл
ажиллагаатай
холбоотойгоор
акт тавьж
борлуулалт 2
сарын хугацаатай
зогссон.

Хятад улсын хил,
Гаалийн нэвтрүүлж
буй нөхцөл байдлаас
шалтгаалсан
удаашрал. Хэвийн
үед 1000-1200
машин, удааширсан
үед 40-300 машин
нэвтэрч байсан.

2018 онд Цаг
агаарын нөхцөл
байдлаас
шалтгаалаад
замын эвдрэл,
зам засвараас
шалтгаалаад 18
хоног саатсан.

ТТ-ГС чиглэлийн
257км зам дээрх
тээврийн
хэрэгсэлийн очер
дараалал
ихэссэнтэй
холбоотойгоор
нүүрс ачилтыг 21
хоног зогсоосон.

2018 ОНД КОМПАНИ

Борлуулалтын хэмжээ сүүлийн 10 жилд /мян.тн/
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Монгол улсын нүүрсний салбарт
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"Тавантолгой" ХК
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Бусад олборлогч
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"Тавантолгой" ХК эзлэх хувь

Улс, орон нутгийн татвар, хураамж
Нийт төлөлт, 176,2 тэрбум төгрөг

ХАОАТатвар
1%

Бусад
0%

Гаалийн
хураамж
4%

Өмнөговь аймагт, 64.7тэрбум төгрөг

ХАОАТатвар
5%

Бусад
0.1%

Өм.Ногдол
ашиг
41%
АМНАТөлбөр
39%

НӨАТатвар
5%

Агаар бохирдлын
төлбөр 2%

Өм.Ногдол
ашиг
95%

ААНОАТатвар
8%
Өм.Ногдол ашиг

ХАОАТатвар

Бусад

1тн нүүрс тутамд 94’224.5 төгрөгийн татвар төлсөн.

Нүүрс борлуулалтын бүтэц
2018 он

2017 он
Коксжих
чанаргүй
нүүрс
9%

Дотоод зах
зээл
3%
Коксжих
чанаргүй
нүүрс
5%

Дотоод зах
зээл
8%

Сул коксжих
нүүрс
10%

Коксжих
нүүрс
78%

Сул коксжих
нүүрс
20%

Коксжих
нүүрс
67%

Сургалт хүний нөөцийн чиглэлээр
Компаний бизнес төлөвлөгөөнд тусган баталгаажуулсан сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж нийт 12
төрлийн сургалтад давхардсан тоогоор 456 ажилтан албан хаагчид оролцоод байна. Үүнд:
– Хувь хүний хөгжлөөс байгууллагын хөгжил /компанийн нийт ажилчид/
– Компанийн засаглалын хурал / ТУЗ-ийн гишүүд, ИТА, Удирдах албан тушаалтнууд/
– Уул уурхайн төлөвлөлтийн программ хангамжийн сургалт / ИТАжилчид/
– Хүний нөөцийн хөгжил,Хөдөлмөрийн харилцааны ёс суртахуун / компанийн ажилчид/
– Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,баг хамтын ажиллагаа / Өмнөговь аймгийн МХГазартай хамтран зохион
байгуулсан/
Компанийн үйл ажиллагааний талаар салбарын хэмжээнд болон Өмнөговь аймгийн хэмжээнд зохион
байгуулагдсан чуулган уулзалтад амжилттай оролцож үнэн бодит мэдээллээр ханган ажилласан.

ХАБЭА чиглэлээр

1835

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрэм, журмыг
үндсэн зорилго болгон OHSAS 18001 стандартыг
хэрэгжүүлэн аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд
эрхэмлэн үйлдвэрлэлийн осолгүй 1835 хоногтоо
ажиллаж байна.
Компанийн
хэмжээнд
ХАБЭА-ийн
нэгдсэн
төлөвлөгөө, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг харьяа
төрийн байгууллагаар батлуулан мөрдөн ажиллаж
ирсэ.

НОЦТОЙ
ОСОЛ
ГЭМТЭЛГҮЙ
ЖИЛ

ХАБЭА чиглэлээр
Сургалт, зааварчилгаа
• Хөрс хуулалтын компаниудын машин техник, тоног
төхөөрөмжийн
үзлэгийг улирал тутам хийж
зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авч ажилласан
• Туслан гүйцэтгэгч компаний ажлын байрны давтан
зааварчилгаа, танхимын сургалт зааварчилгааг
тогтмол өгч хэвшил боллоо
• Компанийн зүгээс Ил уурхайн ажлын байрнуудын
аюулгүй ажиллагааны гарын авлага хэвлүүлэн
ажилчид
туслан
гүйцэтгэгч
компаниудад
зааварчилгаа өгч ажилласан

Өдөр тутмын ажиллагаа
• Ажилтан албан хаагчдыг өдөр тутмын ажилтай
холбоотой зааварчилгаа өгөх, согтолтын сорил
шалгалтыг тогтмолжуулж байна.
• Нүүрс худалдан авагч, тээвэрлэгч компанийн
ажилчидад зааварчилгаа өгөх, аюулгүй хувцас
хэрэгсэлийг шалган хэвийн тохиолдолд уурхайд
нэвтрүүлэх ажлуудыг тогтмол хийж гүйцэтгэж
байна.

ХАБЭА чиглэлээр
Хамгаалах хувцас хэрэгсэл, багаж тоног
төхөөрөмж, тэмдэг тэмдгэлгээ

• Компаний ажилтан албан хаагчдын Өвлийн
болон зуны хамгаалах хувцас хэрэгсэлийг иж
бүрэн сольж олон улсын стандартын шаардлага
хангасан хувцас хэрэгсэлээр ханган ажиллаж
байна. Үндэсний үйлдвэрлэл тэр дундаа
Өмнөговь аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийг
дэмжин ажиллаж байна.
• Уурхайн бүсэд байрлах эрсдэл гарч болзошгүй
бүс, ажлын хэсгүүдэд анхааруулах тэмдэг
тэмдэглээгээг нэмж байршуулах, засварлан
тавьж ажилласан.

Эрүүл мэндийн үзлэг, Хор саармагжуулах
•
•

Ажилтан албан хаагчдыг Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн
үндэсний төвтэй хамтран нарийн мэргэжлийн эмчийн
үзлэгт бүрэн хамрагдуулсан.
Ажлын байрын анхан шатны эрүүл мэндийн үзлэг,
оношилгоо, эмчилгээг цаг алдалгүй хийх, хор
саармагжуулах бүтээгдэхүүн /хүчилтөрөгчийн коктейл/,
дархлаа дэмжих байгалийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглүүлж
хэвшүүлж ажилласан.

Байгаль орчин
Байгаль орчны нарийвчилсан
байдлын үнэлгээнд нэмэлт
тодотгол
хийн
бүрэн
боловсруулан
дуусгасан.
Тухайн бодлогын баримт
бичигтэй
холбоотойгоор
бусад шаардлагатай баримт
бичиг төлөвлөгөөг бүрэн
боловсруулан ажилласан.

2018 оны байгаль орчны
менежментийн
төлөвлөгөөний
биелэлт
90,4%
гүйцэтгэсэн
дүгнэлтийг
мэргэжлийн
байгууллагаас гаргасан. Энэ
үнэлгээ нь ордын хэмжээнд
үйл
ажиллагаа
явуулдаг
бусад уурхайнуудаас хамгийн
өндөр амжилт болж байна.
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Байгаль орчин
Ногоон бүс бий болгох, Агаар,
ус, хөрсний чанарын хяналтын
ажлын хүрээнд
5 сард бүх нийтээр мод тарих өдрөөр
“Ногоон Цогтцэций” аяныг санаачлан
Цогтцэций сумын “Шинэ хотхон”
хорооллын айл өрхүүдэд, зарим албан
байгууллагад мод тарилтыг иж бүрэн
хийж гүйцэтгэн 300 гаруй суулгацыг
тарьж хүлээлгэн өгсөн.
Т.Борын нэрэмжит сургуулийн түүхт 90
жилийн ойг угтан 900 ширхэг мод
суулгацыг тарьж хүлээлгэн өгсөн.
Агаарын чанарын дотоодын хяналт
шинжилгээг тогтмол 6 цэг дээр, сард 2
удаагийн
давтамжтайгаар
Нарийн
ширхэглэгт тоосонцор /PM2.5/ -ийг
хэмжиж үр дүнг нэгтгэн тайланд тусгаж
байна

Байгаль орчин
Дүйцүүлэн хамгаалах
арга хэмжээ
Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн
хамгаалах
ажлын
хүрээнд
тусгай
хамгаалалттай газрын зэрлэг ан амьтадад
усны эх үүсвэр буюу уст цэг байгуулах, ан
амьтдын ажиглалт тандалт хийхээр
автомат
мэдрэгчтэй
4ш
камерыг
суурьлуулан ажиллаж байна. Түүнчлэн
булгын эх урсацыг хамгаалах ажлыг хийж
гүйцэтгэв.Ан, амьтдаа хамгаалах, худаг,
булгийн эхийг хамгаалуулахаар тухайн
газарт нутагладаг малчин айлтай гэрээ
байгууллаа.
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Нээлттэй өдөрлөг 14 суманд
Өмнөговь аймгийн 14 сумаар тойрч явагдсан бөгөөд нийт давхардсан тоогоор
нийт 12000 орчим иргэдэд Компанийн талаар үнэн бодит мэдээлэл, компанийн
ногдол ашгаар Өмнөговь аймаг болон бусад сумдад хийгдэж буй хөрөнгө
оруулалтын ажлуудыг тайлагнаж танилцуулж ажилласан.

Монголын Хөрөнгийн Биржид тайлан тавив
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-д бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын мэдээллийн
ил тод, нээлттэй байдал, үүргийн хэрэгжилт, компанийн засаглалын Кодексын
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монголын хөрөнгийн биржийн 1-р ангилалд бүртгэлтэй
“Тавантолгой" ХК, 2018 оны хагас жилийн санхүү, үйл ажиллагааны тайланг олон
нийтэд нээлттэй илтгэл хэлбэрээр танилцууллаа.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
Дотоодын нүүрсний үнийг 2 сарын
хугацаанд хямдралтай үнээр
борлууллаа. Тус хугацаанд нийт 17160
тн нүүрс хямдралтай үнээр борлуулж
нийт дотоодын худалдан авагчидад 51.5
сая төгрөгийн үнийн хөнгөлөлт
үзүүлсэн байна.
Компанийн хэмжээнд 2018 онд 84,8
мян.тн нүүрсийг эрчим хүчний
зориулалтаар өөрийн өртгөөс 4,5-5
дахин хямд үнээр борлуулж нийт 2.3
тэрбум төгрөгийн нийгмийн
хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.

65’000 төг,

82,657,000
1,128,965,000

135,000,000
1,509,853,500

317,678,900
1,188,709,820

73,582,350
1,167,505,411

1,418,750,801

106,718,300
930,336,800

1тн нүүрс тутамд
НИЙТ

10,0

9,217,904,131

902,747,800

119,594,500

83,905,770

Нийгмийн хариуцлага /дотоод борлуулалт/

ТЭРБУМ
төгрөг

918,479,820

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Үнийн хөнгөлөлт
Олборлолт, борлуулалтын зөрүү

2018

Сүүлийн 5 жилд
Олборлолт, борлуулалтын зөрүү
Үнийн хөнгөлөлт

• Ордын хэмжээнд дотоод зах зээлд борлуулалт хийдэг ганц уурхай
• 1тн нүүрс 15000 төг /олборлох өртгөөс 4-5 дахин хямд/

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
Цогтцэций сумын
Мөрөөдөл 6-р ЕБС-д
5,000,000 төгрөгний үнэ
бүхий 372 ширхэг номоор
оюуны хөрөнгө оруулалт
хийлээ.

Зорилтот бүлгийн 2 айл
өрхөд буцалтгүй тусламж
болгон өргөө цагаан гэр
гардуулан өгөв.

Өвөлжилт хүндрэлтэй
байгаа Ханхонгор сумын
60 гаруй өрхөд 10тн өвс
тэжээлийн буцалтгүй
тусламж үзүүлэв.

Цаашид шийдвэрлэх асуудал
Цагаан-Овоо багийн төв
Тавантолгой тосгоны
нүүлгэн шилжүүлэлт

