
“Оюу Толгой: Монголын уул уурхайн салбарт шинэ зам нээж 

өгсөн бүтээн байгуулалтын анхдагч төслийн сорилтууд” 

Сайд нар аа, хүндэт зочидоо, ноёд хатагтай нар аа, 

 

Энэ хуралд үг хэлэх болсондоо баяртай байна. Монгол улс дахь хөрөнгө 

оруулалт хийх боломжийн талаар Австрали улсад зохион байгуулж буй энэ 

хуралд илтгэл тавих боломж гарч байгаа нь нэн тааламжтай байна. 

 

Зохион байгуулагч нарт энэхүү хуралд оролцох сайхан боломж олгосонд 

мөн талархлаа илэрхийлье. 

 

Дипломат алба хашиж, мөн бизнесийн байгууллагад ажиллаж байхдаа 

дэлхийн олон оронд Монголын тухай ярих завшаан надад олон гарч 

байлаа. Өнөөдөр би гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татаж чадвартай 

улс болоход урт удаан замдаа явж буй Монгол улсынхаа тухай санал 

бодлоо та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. 

 

Австрали бол Монгол улсын хувьд дэлхийн түвшний уул уурхайн 

технологи, стандарт, туршлагыг судалж болох, мөн томоохон хэмжээний 

хөрөнгө оруулалтын түншлэлд хамтрах гол орнуудын нэг мөн. Иймд, 

Австрали-Монголын хоёр талын харилцааг бэхжүүлэх нь маш чухал.  

 

Энэ харилцаа нь ялангуяа хоёр орны эдийн засгийн суурь болох уул 

уурхайн салбарт сүүлийн жилүүдэд хурдтай хөгжиж ирсэн. Гэхдээ манай 

хоёр орон бас өөр олон талаар адил төстэй ч байдаг: 

 Өргөн цэлмэг хөх тэнгэртэй; 

 Найрсаг зочломтгой өргөн сэтгэлтэй ард түмэнтэй. 

 

Үүнээс гадна, бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч нарын хүрээнд ийм 

төрлийн хурал дээр уулзаж танилцснаар энэхүү харилцаа нь жинхэнэ 

ёсоор цэцэглэн хөгжиж байгаа билээ.  

 



Дэлхийн өнцөг буланд уригдан очин ажилладаг Австралийн уул уурхайн 

мэргэжилтнүүд, мөн хөрөнгө оруулагч нар Монголын уул уурхайн орчин 

үеийн түүхэнд зүй ёсоор томоохон байр суурийг эзэлж байна.  

 

Дэлхийн аль ч улсын нүхний ёроолд ашигт малтмал хайж байгаа Австрали 

хүн заавал олдоно гэсэн хошин үгийг ч сонсож байлаа.  

 

Монгол улсад Австраличууд нүхний ёроолоос эхлээд хаана ч бий – тэд 

залуу Монгол уурхайчдад дэлхийн тэргүүний туршлагыг зааж өгдөг юм. 

 

Зарим Монгол залуус Австралийн уурхайд ажиллаж байгаа эсвэл тэнд 

дэлхийн түвшний уул уурхайн туршлага, эрдэм өвөрлөн ирэхээр явсан 

билээ. 

 

Манай улс төрч, бизнес эрхлэгч, мөн иргэний нийгмийн төлөөлөгчдийн 

нэлээдгүй хэсэг нь мөн л Австралийн их сургуулиудад сурч боловсрол, 

мэргэшилтэй болж ирсэн билээ. Тэд мөн Канберрагаас улстөр, 

парламентын ардчилалын талаар сургамж авч байна. Заримдаа 

Улаанбаатарт Канберратай төстэй ширүүн үйл явдал үүсдэг, энэ нь 

ялангуяа сонгууль бүрийн өмнө гардаг. Эрдэс баялаг ихтэй оронд 

ардчиллыг хөгжүүлэх сорилт бэрхшээл нь ганцхан манай оронд ч биш, 

бусад оронд ч гардаг гэдгийг Австралийн туршлагаас харч болно. 

 

Австрали бол Монгол улсын хамгийн чухал гуравдагч хөрш орнуудын нэг 

болсон, учир нь бид нар ижил төстэй үнэт зүйлсийг биширдэг, мөн 

Австралийн хөрөнгө оруулалт нь Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар 

тогтнолд ихээхэн чухал хувь нэмрээ оруулдаг. 

 

Сибирь, Хятадын Цагаан Хэрмийн дунд орших манай улсын хувьд, бусад 

улс орнуудтай буюу бидний “гуравдагч хөрш” орнуудтай найрсаг 

харилцаатай байх нь манай орны үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн 

өсөлтөд нэн чухал.  

 

Манай “гуравдагч хөршийн” бодлого анх үүсч байхыг биечлэн үзэх 

завшаан надад тохиолдлоо. Жорж Херберт Уокер Буш Ерөнхийлөгчийн 



засгийн газарт ажиллаж байсан Төрийн нарийн бичгийн дарга Жэймс 

Бэйкер Монгол улсад анх 1990-д оны эхээр зочиллоо. Тэр үеэр одоогийн 

Оюу Толгой уурхайгаас 200-д км зайд орших дархан цаазат нэгэн газар  

ноён Бэйкертай хамт бүтэн өдөр ярилцах сайхан завшаан надад гарлаа. 

Энэ айлчлал бол манай орны хувьд Монголын аюулгүй байдал, эдийн 

засгийн хөгжилд эерэг бөгөөд тогтвортой нөлөө үзүүлэх дэлхийн улс 

орнуудтай найрсаг харилцаа тогтоож эхэлснийг гэрчиллээ. 

 

Австрали шиг “гуравдагч хөрш” орнуудтай тууштай харилцаагаа бэхжүүлж 

байгаа нь Монголын эдийн засгийг асар ихээр өөрчилж байна.  

 

Энэхүү Монгол-Австралийн найрсаг харилцаа нь миний бие ТУЗ-ийн 

даргаар ажиллаж байгаа компани дээр хамгийн илт илэрхий харагдаж 

байна. Оюу Толгой төсөл бол манай хоёр орны харилцааг бэхжүүлэхэд 

чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Оюу Толгой төслийг удирдаж байгаа Рио Тинто 

компани нь олон орны хөрөнгө оруулагч, 40 гаруй улсаас ирсэн 

ажиллагсадыг хамарсан жинхэнэ ёсоор улс дамнасан корпораци мөн 

билээ. Зах зээлийн хувьд, Рио Тинто компанийн Австралийн салбар нь 

манай компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хамгийн идэвхитэй 

ажиллаж байна. Тухайлбал, Оюу Толгой компанийн Гүйцэтгэх хороонд 

манай хуучин Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал болон хэд хэдэн Дэд Ерөнхийлөгч 

зэрэг олон Австрали иргэд ажиллаж ирсэн.  

 

Монгол улс Австрали улстай албан ёсоор дипломат харилцаагаа 1972 онд 

байгуулсан. Сүүлийн 20 жил энэ харилцаа нь үнэхээр цэцэглэж байна. 

 

1992 оноос 1995 он хүртэл Австрали улсад Монгол улсын худалдааны 

төлөөлөгчөөр ажиллахадаа, мөн 2005-2010 онд Монгол Улсаас Австрали 

улсад суугаа Элчин сайдаар ажилласан цаг үеийг би одоо ч санаж байна. 

Миний албан үүргийн нэгэн чухал хэсэг бол Австрали улстай эдийн засгийн 

харилцааг, ялангуяа уул уурхайн болон хөрөнгө оруулалтын салбарын 

харилцааг бэхжүүлэхэд оршиж байлаа. 2008 он хүртэл Монгол улс 

Канберрад Элчин сайдын яамгүй байсан тул би манай улсын Бээжинд 

суугаа ЭСЯ-д ажиллаж байлаа. Энэ хоёр албан тушаалд, тэртээх он 

жилүүдэд миний онцолж байсан хамгийн чухал хөрөнгө оруулалтын 



боломжуудын нэг нь бол одоо та бүхний бүгд сайн мэдэх болсон Таван 

Толгой гэх говь нутагт орших коксжих нүүрсний орд байлаа. 

 

Одоогоос яг 20 жилийн өмнө би анх удаа Канберра хот руу айлчилж Таван 

Толгойн бүтээн байгуулалтын төсөлд олны сонирхлыг татахаар явж байсан 

билээ. Энэ бол тухайн үед хэцүү ажил байсан. Монгол Улс тэр үедээ 

Зөвлөлт Холбоот Улсаас өөр түншүүдтэй хамтарсан үйлдвэр байгуулж 

ажиллуулж байсан туршлагагүй байлаа. Манай татварын орчин маш сул 

байсан, хөрөнгө оруулалтын орчин бол бүр байхгүй байсан гэж болно. Бид 

маш том нүүрсний ордтой байлаа, гэхдээ түүнээс өөр олон улсын хөрөнгө 

оруулагчдыг татах юу ч байгаагүй. Тэр ордоос холгүй -  говийн өргөн уудам 

нутагт– Оюу Толгой газрын гүнд хүлээж л байлаа.  

 

1990-ээд оны үед манай Засгийн газар хууль эрхзүйн орчноо сайжруулж, 

дэлхийн улс орнуудтай харилцаагаа бэхжүүлж эхэллээ. Монгол Улсад 

хөрөнгө оруулалт хийхийг сурталчлах ажил нь ч арай амар болж эхэлсэн. 

 

Хоёр томоохон уул уурхайн хөгжсөн оронд эх орноо төлөөлж элчин 

сайдаар ажиллах сайхан боломж надад тохиолдсон билээ. Оюу Толгойн 

түүх нь Австралиас, бас Канад улсаас ч эхлэл тавьж байсан юм. 

 

2000 оны эхээр би Монгол Улсаас Канадад суугаа Элчин сайдаар ажиллаж 

байлаа. Миний зорилгын нэг нь мөн л Канадын хөрөнгө оруулагч, 

бизнесийн хүрээнийхний дунд Монгол улсаа сурталчлан таниулах ажил 

байв. 

 

Манай элчин сайдын яам 2001 оны 9-р сарын сүүлээр Монгол улсын 

Засгийн газар болон Айвенхоу Майнз гэдэг Канадын жижигхэн хайгуулын 

компанийн төлөөлөгчдийн хооронд анхны албан ёсны уулзалтыг зохион 

байгуулж байснаа санаж байна. 

 

Тус  компани Оюу Толгой гэдэг газарт хайгуулын ажил хийхээр төлөвлөж 

байв. Энэ газарт томоохон зэсийн орд байх анхны шинж тэмдэг нь илэрч 

байсан, гэхдээ бусад компаниуд тэнд ашигтай орд нээж чадаагүй байсан 

юм. 



 

Тэр үед, тухайн уулзалтаас улбаалж байгуулагдсан компанид ирээдүйд би 

өөрөө ажиллана гэж зүүдлээчгүй явлаа. Тэр өдөр говийн нутгийн элсэн дор 

ямар их нөөц байгааг Монголд хэн ч сайн мэдэж байгаагүй. 

 

1990-ээд оны эхээс эхлэн Монгол улс томоохон хөрөнгө оруулалт хийх 

боломж бүрдүүлэх талаар нэлээдгүй ахиц гарж, зохих хууль эрхзүйн болон 

бодлогын орчныг бий болгож чадсан. 

 

Гэхдээ 2002, 2003 онд Оюу Толгойд анхны том нээлт хийж, асар том 

хэмжээний төсөл хэрэгжүүлэх шаардлагатай болоход манай улс үүнд 

хараахан бэлэн байгаагүй. Айвенхоу Майнз, Рио Тинто хоёр компанитай 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээг хэлэлцэн байгуулахын тулд бараг арван жил 

шаардлаа. Үүний зэрэгцээ, манай улсын Засгийн газар Оюу Толгой төсөл 

бий болсноор гэнэт боломжтой болсон бусад хөрөнгө оруулалтыг 

зохицуулах бодлого, хуулиудыг боловсруулж байв. Тухайлбал, олон 

жилийн турш хүмүүс харьцангуй бага мэддэг байсан Таван Толгойн ордыг 

уул уурхайн хөрөнгө оруулагчид гэнэт сайн мэддэг болов.  

 

20 жилийн өмнө, БНХАУ-д суугаа Монголын худалдааны төлөөлөгчийн 

хувьд, Хятадын Нүүрсний яаманд Таван Толгойн ордын тухай ярих гэж 

олон удаа оролдсон. Тэр үед би амжилт олоогүй. Таван Толгойн ордыг 

өнөөгийн түвшинд хүргэхэд 20 жил шаардагдсан бөгөөд одоо ч энэ төсөл 

нь сайн ирээдүйтэй боловч бүрэн хэрэгжээгүй хэвээр байна.  

 

Харин Оюу Толгой бол Монголд төдийгүй, зүүн хойд Азид хамгийн том уул 

уурхайн хөрөнгө оруулалтын төсөл мөн. Өмнө нь, Монгол улс хойд эсвэл 

өмнөд хөрштэйгээ л хамтран ажиллаж байсан. Харин Оюу Толгой дээр анх 

удаа томоохон “гуравдагч орны” улс дамнасан корпораци болох Рио Тинто 

компанитай хамтран ажиллах болсон юм. Оюу Толгойн Хөрөнгө 

оруулалтын гэрээг байгуулсны дараа шат дараалан хурдацтай ахиц дэвшил 

гарч, бас үүний хажуугаар алдаа, саад бэрхшээл ч тохиолдож байлаа. 

 

Энэ хурдацтай хөгжил нь харин төр засаг ба хөрөнгө оруулагч нарын хувьд 

илүү их ажиллах шаардлагатай чиглэлийг ч тодорхой зааж өглөө. Үүнд 



зөвхөн зохистой хууль эрхзүйн болон бодлогын орчинг бүрдүүлэхээс 

гадна, бас гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын асар том урсгалыг 

дэмжихэд зохистой эдийн засгийн нөхцөл бүрдүүлэх нь чухал байв. 

Хилийн чанадаас бараа бүтээгдэхүүнээ оруулах ажлыг хөнгөвчлөхөөс эхлэн 

манай улсын алслагдсан нутагт бүтээн байгуулж буй дэлхийн түвшний 

уурхайн төслийн өндөр шаардлагыг хангаж чадахүйц бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн сүлжээг байгуулах хүртэл олон амаргүй ажил гарч байлаа. 

 

Сүүлийн хэдэн сард Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын асуудал маш их 

анхаарал татаж байна. Гэхдээ өнгөрсөн арван жилийн туршид зовлон, 

түгшүүр багатай цаг үе цөөхөн байсан нь үнэн, тухай бүрд хөрөнгө 

оруулагчдын хувьд сэтгэл өөдрөг байснаа гэнэт урам зориг нь хугарч, 

дараа нь дахин сэргэж байлаа. Гэсэн хэдий ч, Монгол Улс алхам алхмаар 

өөрийгөө гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах улс орон болгон хөгжүүлж 

ирсэн. 

 

Эдгээр богино хугацааны хэлбэлзэл нь урт хугацааны өөдрөг хандлагыг 

нууж дардаг нь үнэн. Харин урт удаан хугацаанд Монгол улсад тууштай 

хөрөнгө оруулах хүмүүс бол манай оронд бизнесийн түншлэлийн асар их 

боломж байгааг харж мэдэрч байгаа юм. 

 

Их хэмжээний зэсийн нөөцийг Оюу Толгойд анх 2002 -2003 онд нээх үед, 

Монголын эдийн засгийн хандлага тийм ч сайн байгаагүй. Ардчилал, 

эдийн засгийн либерализмыг 10 жилийн турш хэрэгжүүлсний дараа манай 

улс гэрэлт ирээдүй ирнэ гэдэгт итгэлтэй хэвээр байлаа. Гэхдээ өмнөх хэдэн 

жилийн турш дараалан гарсан байгалийн гамшиг нь Монголын томоохон 

баялаг болох мал аж ахуйн салбарыг сүйрлийн ирмэгт хүргэж байсан. Оюу 

Толгой ордыг нээснээр аялал жуулчлал, газар тариалан мал аж ахуйг 

хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэгдсэн 

оролдлогыг гэнэт өөрчилж улс орныхоо ашигт малтмалын баялагт бүх 

анхаарлаа хандуулах болсон. Манай орны эдийн засгийн хандлага гэнэт 

төсөөлөхийн аргагагүйгээр өөрчлөгдлөө. 

 

Жил бүр энэ хандлага нь Монголд улам тодорхой болж байв. Эдийн 

засгийн үсрэнгүй өсөлт эхэлж 2001 онд 1.2 тэрбум ам.доллар байсан ДНБ 



одоо бараг 10 дахин өслөө. Дэлхийн түвшний бэлтгэн нийлүүлэгч 

компаниудын сүлжээний суурь ч тавигдлаа. Мөн мэргэшсэн ажиллах хүч 

бий болж, улам өсч байна. 

 

Оюу Толгой төсөл энэхүү өсөлтөд дараахь байдлаар  нөлөөлсөн билээ: 

• Барилга бүтээн байгуулалтын үед 15,000 гаруй ажлын байр бий 

болгосон. Өнөөдөр ч гэсэн манай ажиллах хүч бараг 8,500 хүрсэн 

бөгөөд үүний 90% нь Монгол иргэдээс бүрдэж байна. 

• Оюу Толгой 126 сая ам.долларын  хөрөнгө оруулалт бүхий асар том 

мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлж 

эхэллээ. 

• Хүчирхэг, тогтвортой бэлтгэн нийлүүлэгчдийн сүлжээг хөгжүүлэхэд 

их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж 2013 онд манай хангамж, 

худалдан авалтын зардлын 50 хүртэлхи хувь нь Монголын компанид 

зориулагдахаар  байна. 

 

Гэхдээ сорилт, бэрхшээлүүүд байнга гарсаар л байна. Оюу Толгой төслийг 

дэлхийн түвшний ил уурхай, баяжуулах үйлдвэртэй, баяжмалын экспортоо 

үргэлжлүүлэн гаргаж буй өнөөгийн амжилтад хүргэх замд олон саад 

бэрхшээл тулгарч байсан. Төсөлд Монголын оролцоог нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай байсан тул хил хүртэлх тээвэрлэлтийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд томоохон бэрхшээл гарч байлаа. Нэг удаа, гадаадын 

тээврийн компаниудыг ашиглахын оронд тэмээн жингийн цувааг ашиглах 

саналыг ч дэвшүүлж байсан. Энэ нь мэдээж хэрэгжих боломжгүй санал 

байсан, гэхдээ энэ нь дотоодын оролцоог нэмэгдүүлэхэд ямар их анхаарал 

тавьж байсныг харуулж байна.  

 

Монголчууд бид өөрсдийгөө нөхцөл байдал шаардаж байгаа үед шинэлэг 

шийдэл олж чаддаг хүмүүс гэж үздэг. Бид шинэ зүйлийг туршихаас 

айдаггүй, аливаа асуудалд прагматик байдлаар хандаж шийдвэрлэхийн 

төлөө байдаг. Байгалийн баялаг нь манай улсын хувьд зовлон биш, харин 

бэлэг болох ёстой гэдэгт бид итгэлтэй байна. Гэхдээ ардчилал сайн 

хөгжсөн оронд  энэ зорилтод хүрэхэд заримдаа тийм ч амар байдаггүй 

бөгөөд энэ замд олон саад бэрхшээлтэй тулгардаг юм билээ. 

 



Монгол улсын талаар хүмүүс маш өөдрөг байж байгаад дараа нь 

сэтгэлээрээ унаж байхыг удаа дараа харж байсан. Тухайлбал, 2006 оны 

Ашигт малтмалын хууль гаргахад, гэнэтийн ашгийн татварыг анх батлаж, 

дараа нь хүчингүй болгож байхад, Чингис бонд гаргахад, мөн хамгийн 

сүүлд нь мэдээж Оюу Толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг 

хойшлуулахад ч ийм байлаа. 

 

Эдгээр ололт амжилт, саад бэрхшээлийн хэлбэлзлийг үл харгалзан, урт 

хугацааны хандлага нь байнга нааштай байсан бөгөөд улам олон хөрөнгө 

оруулагч нар манай улсын урт хугацааны бодит хандлага ямар вэ, хүлээн 

тэвчин тууштай байснаар ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгийг ойлгон мэдэрч 

байгаа. Гэхдээ тэд бүгд Оюу Толгой төслийг анхааралтай ажиглаж байгаа 

нь тодорхой.  

 

Оюу Толгой бол манай улсын хувьд шинэ замыг нээж өгөх анхдагч төсөл 

байсан, одоо ч ийм хэвээр байна. Бусад төслүүдэд ч замыг нь зааж өгсөн. 

Энэ замаар явахдаа ахиц дэвшил нь заримдаа удаашралтай, заримдаа бүр 

урам хугармаар ч болж байсан, гэхдээ байнга л урагш тэмүүлж байсан. 

 

Энэ бүгд нь манай улс зөв замаар явж байгааг нотолж байна— энэ зам бол 

үндэсний ашиг сонирхлыг хангах, урт хугацааг харсан хөрөнгө оруулагч 

нарыг татах бизнесийн орчин бүрдүүлэх хоёр асуудлын хооронд зөв 

зохистой тэнцвэрийг олох зам мөн билээ. 

 

Монгол улстай удаан ажиллаж байгаа, Монголын түүхэнд үлдэх энэхүү 

чухал цаг мөчид хичээл зүтгэл, бас тэвчээр гарган, түншлэлдээ үнэнч 

байгаа та бүгдэд талархлаа илэрхийлье. Манай улстай дөнгөж танилцаж 

байгаа бол, та бүгдийг сонин мэдээний гарчиг, тухайн цагийн улстөрөөс 

илүү хол харж, Монголын урт хугацааны хандлагыг үнэлээрэй гэж хэлмээр 

байна. 

 

Манай төсөлд оролцож байгаа бүх талуудад ашиг шимээ адил өгөхийн 

тулд Монголын уул уурхайн салбар, эдийн засгийг өөрчлөх Оюу Толгойн 

аянд нэгдэн ороорой гэж Та бүгдийг, мөн танай бизнесийн түншүүдийг ч 

уриалмаар байна.     



 

Латин хэлэнд нэгэн мэргэн цэцэн үг байдаг “Per Aspera ad astra” – “Од руу 

хүрэхэд бартаат замыг туулдаг.” 

 

Энд ярих боломж олгосонд баярлалаа, та бүхний Монголд хэрэгжүүлэх 

ажилд нь амжилт хүсье. 


