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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /АУДИТЛАГДСАН/

2019 оны гүйцэтгэлээр уул уурхайн салбар
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25 хувь, аж
үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 72 хувь,
экспортын 90 хувийг тус тус бүрдүүлж байна.
Уул уурхайн салбараас улсын төсөвт нийт
2.9 их наяд төгрөгийн орлого бүрдүүлж
өнгөрсөн оноос 25.4 хувийн өсөлттэй
гарсан. Үүнээс зөвхөн нүүрсний салбарыг
авч үзэхэд 1,2 их наяд төгрөг буюу хамгийн
өндөр орлогыг бүрдүүлсэн салбар болсон
байна. Эндээс үзэхэд бид бүхэн Монгол
улсдаа хамгийн өндөр үр өгөөжтэй, баялагыг
бүтээж буй салбарын хамт олон билээ.
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МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ НҮҮРСНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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ОЛБОРЛОЛТ

БОРЛУУЛАЛТ
2017

2018

2019

36,675

ЭКСПОРТ

36,809

МОНГОЛ УЛС

ТАВАНТОЛГОЙ ХК

НҮҮРС БИЕТ ХЭМЖЭЭ, сая.тонн

2019
ОНЫ ҮР ДҮН

НҮҮРС БОРЛУУЛАЛТ, төрлөөр, сая.тонн
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2019 онд компани нүүрс олборлох, борлуулах үндсэн үйл
ажиллагаагаа хийж гүйцэтгэн 2.4 сая тонн нүүрс олборлож
1.9 сая тонн нүүрсийг экспортод, 316.9 мян.тн нүүрсийг
дотоод зах зээлд борлуулж ажиллаа. Борлуулалтын үр дүнд
263.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллаж
48.0 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаа.
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НҮҮРС БОРЛУУЛАЛТ

ХӨРС ХУУЛАЛТ
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Өнгөрсөн
жилээс
компанийн
олборлолт, борлуулалтын хэмжээ
нэмэгдсэн хэдий ч олборлолтын
өртөг, нэгж бүтээгдэхүүний зардлын
өсөлт нь цэвэр ашигт нөлөөлж
өнгөрсөн
жилээс
буурсан
үзүүлэлттэй гарсан.

Татвар, хураамж, төлбөр

Ногдол ашиг
Хүн амын орлогын албан татвар

176,109

сая төгрөг

Бусад
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
Нийгмийн даатгалын шимтгэл
126,923

2019

Агаарын бохирдлын төлбөр

Ашиг малтмал нөөц ашигласны төлбөр

ТӨСВИЙН
ОРЛОГО

Бусад хувьцаа эзэмшигч

сая төгрөг

118,240

Ногдол ашиг

Орон нутгийн өмч
/Өмнөговь аймаг/

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар

44,924
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ХӨНДЛӨН ЗҮСЭЛТ

Хойд

2019

УУРХАЙД ШУУД БОЛОН
ШУУД БУС БАЙДЛААР

2000

АЖЛЫН БАЙРЫГ БИЙ
БОЛГОН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ХҮНИЙ НӨӨЦ

НИЙТ АЖИЛЧДЫН ТОО 197, 100% МОНГОЛ АЖИЛТАН
АЖИЛТНУУДЫН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА

61%

БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН

НАСНЫ АНГИЛАЛ
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5%
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26%
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27%
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7%

БАГА

3%

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хүрээнд доорх
ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
• Өдөр тутмын, давтан зааварчилгааг компанийн
ажилчид туслан гүйцэтгэгч компаниудын ажилтнуудад
зааварчилгаа өгөх

2019
ХӨДӨЛМӨРИЙН
АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГАА

• Туслан гүйцэтгэгч компани, нүүрс тээврийн хэрэгсэлийн
улирал тутмын техникийн үзлэг шалгалт
• Мэргэжлийн байгууллагын сургалт
• Эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэг гэсэн чиглэлүүдээр
ажилласан.
Компанийн ажилтан тус бүрт нэг бүрийн хамгаалах
хэрэгсэл, хамтын хамгаалах хэрэгсэлээр ханган ажилласан.
Ажилтан албан хаагчдыг Мэргэжлийн өвчин судлалын
үндэсний төвтэй хамтран жил бүр бүрэн үзлэг шинжилгээнд
хамруулж шаардлагатай ажилчдыг чиглэлийн дагуу
эмчилгээ, сувилалд хамруулан ажилласан.
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Байгаль орчны нарийвчилсан байдлын үнэлгээнд
нэмэлт тодотголын хүрээн хийгдэх ажлуудыг тусган
байгаль
орчны
менежментийн
төлөвлөгөөг
батлуулан ажилласан.

2019
БАЙГАЛЬ
ОРЧИН

Байгаль орчны ажлыг дараах бүлэгт хуваан
хэрэгжүүлсэн ба 2019 оны байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 90,4%
гүйцэтгэсэн болохыг мэргэжлийн байгууллагаас
дүгнэгдсэн.
• Байгаль орчинд үзүүлж
нөлөөллийг бууруулах

болзошгүй

• Нөхөн сэргээлт
• Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ
• Хог хаягдлын менежмент

• Орчны хяналт шинжилгээ
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✓

Усны чанар

✓

Агаарын чанар

✓

Хөрсний чанар

сөрөг

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ

ХАНДИВ ТУСЛАМЖ

Засгийн
газрын
шийдвэр,
зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нүүрс тээврийн
жолооч
нарт
эрүүл
мэндийн
үзлэгийг
Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн авто замд
сар бүр үзлэг хийж давхардсан тоогоор 7650
хүн үзлэг хийсэн.

2019

ТУЗөвлөлийн шийдвэрээр Өмнөговь
аймгийн онцгой комисс болон эрүүл
мэндийн
байгууллагуудад
эрүүл
мэндийн урьдчилан сэргийлэх багаж,
хамгаалах
хэрэгсэл,
эм
тариа,
ариутгалын бодис зэрэгт ашиглахаар
82 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.

НИЙГМИЙН
ХАРИУЦЛАГА

СОЁЛЫН ӨВИЙГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ
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БАТМӨНХ даян хааны түүхт 555
жилийн ойг тохиолдуулан хүүхэд
залуучууд,
ахмад
буурлууддаа
зориулан аудио буюу сонсдог
номыг
түүхч
доктор
Д.Өлзийбаатар бусад эрдэмтэн
судлаачидтай хамтран бүтээж олны
хүртээл болгов.

МАЛЧИДДАА ТУСАЛЛАА
Тавантолгой ХК-ийн зүгээс
нийгмийн
хариуцлагын
хүрээнд
хаваржилтын
бэлтгэл ажилд зориулан
Цогтцэций сумын Цагаан
овоо багийн 124 малчин
өрхүүдэд өвс, тэжээлийн
тусламж үзүүллээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Өмнөговь аймгийн нийт жар орчим мянган иргэн
буюу 22,400 өрх тус бүрт 3тн нүүрсийг үнэ төлбөргүй олголоо.
Тухайн ажлыг компанийн зүгээс ажлын хэсгүүд гарган 14 сум, баг хороодод шуурхай ажиллан
өрх бүрт очиж ажилласан. Хөгжлийн бэрхшэлтэй болон өндөр настан, оторт байгаа өрхүүдэд
өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглан хүргэж ажилласан.

2019
НИЙГМИЙН
ХАРИУЦЛАГА

Шийдвэрийн хүрээнд нийт 47,268тн нүүрсийг үнэ төлбөргүй олгосон.
Мөнгөн дүнгээр 2.0 тэрбум төгрөгийн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлсэн.
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