
Оюу Толгой уурхайн Баяжуулах үйлдвэрийн нээлтийн ёслолын үйл ажиллагаа 

Оюу Толгой ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга  
Галсангийн Батсүх 

Улсын их хурлын эрхэм гишүүд, Улсын их хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, 
Монгол улсын Уул уурхайн сайд тэргүүтэй Засгийн газрын төлөөлөгчид, гадаад орноос 
Монгол улсад суугаа элчин сайд нар, дипломат корпусын төлөөлөгчид, аймаг, сум, орон 
нутгийн удирдлагууд, хэвлэл мэдээллийн эрхэм төлөөлөгчид, ноёд, хатагтай нар аа 

Юуны өмнө энэхүү чухал арга хэмжээнд оролцохоор төр, засгийнхаа нүсэр их 
ажлыг зохицуулж, тус тусын ажил, амьдралын үнэт цагаас зарцуулж, хичээл зүтгэл гарган 
энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд манай төслийг хэрэгжүүлж буй 18,000 орчим ажилласаг хамт 
олон, Оюу Толгой компанийн ТУЗ, түүний захиргааны нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн халуун 
талархал илэрхийлье.  

Монгол улс тусгаар тогтносны 101 жилийн босгон дээр, бас шинэ жилийн босгон  
дээр баярлууштай, бахархууштай шинэ мэдээгээ та бүхэнтэй хуваалцаж, шинэ үйлдвэрээ 
асаах энэхүү чухал үйл явдлыг тэмдэглэхээр хуран цугларах ховор аз завшаан тохиосонд 
миний бие нэн баяртай байна. 

2009 оны 10-р сард Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулснаас хойш бараг 38 сарын 
турш манай хөдөлмөрч хамт олон, гадаад, дотоодын мэргэжилтнүүд, туслан гүйцэтгэгч 
нарынхаа хамт өдөр, шөнийг үл ажран, цаг мөч бүртэй уралдан хөдөлмөрлөсний үр дүнд 
өнөөдөр Баяжуүлах үйлдвэрийг асаах энэ чухал ажлыг бэлэн болгоод байна. Баяжуулах 
үйлдвэр бол Оюу Толгой төслийн зүрх нь юм. Энэхүү Зүрх өнөөдрөөс эхлэн булгилан 
цохилж хүдэр боловсруулж, баяжмал үйлдвэрлэнэ. 

Дэлхийд тэргүүлэх орчин цагийн техник, технологи, стандартын бодит биелэл 
болсон, бас аж үйлдвэрийн үнэт зүйлс болох уг үйлдвэр нь өнөөдөр ийнхүү та бүхэнтэй 
хамтран гал голомтоо асааж байгаа нь манай ажилсаг хамт олон, манай хөрөнгөө 
нийлүүлэгчид, хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс Монголынхоо ард түмэнд өргөн барьж байгаа 
шинэ жилийн бэлэг юм. 

Оюу Толгойн төсөл, түүний Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор нь Монгол улсын 
хувьд 21-р зууны олон арван аварга төслүүдийн анхных нь бөгөөд араасаа цаашид 
Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолбор, шинэ төмөр замын төсөл зэрэг олон төслүүдийг 
араасаа дагуулан төрүүлэх “буянтай бас булган сүүлтэй" төсөл гэдгээрээ олон талын ач 
холбогдолтой юм. 

Монгол орныхоо хөрсөн дээр орчин цагийн аж үйлдвэрийн үнэт зүйлсийг бий 
болгох төдийгүй дэлхийн хэмжээнд уул уурхайн салбарт өрсөлдөх мэдлэг, чадвартай, 
дадлага туршлагатай "хүний капитал"-ын цоо шинэ үеийг Оюу Толгойчууд төрүүлэн 
бойжуулж байгаадаа нэн баяртай байна.  



Оюу Толгой төсөл, түүний Баяжуулах үйлдвэр нь цаашдаа ч зөвхөн Оюу Толгой 
төслийн төдийгүй, Монгол улсын уул уурхайн салбарт чухал хэрэгцээтэй “хүний 
капитал”-ын нөөцийг тасралтгүй өсгөн нэмэгдүүлэх талаар анхаарч ажиллах болно. Энэ 
чиглэлээр төр, засгийн газар, орон нутаг болон олон нийттэй хамтарч ажиллах болно. Энэ 
чиглэлийн нэг нь Мэргэжлийн сургалтын салбар бөгөөд энэ салбарт тус компани 5 жилд 
146 сая орчим ам. доллар төсөвлөн зарцуулж эхлээд байна. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулснаар Монгол оронд сүүлийн жилүүдийн 
хамгийн хөрөнгө оруулалт, технологийн шинэчлэл хийх боломж гарсан бөгөөд тэр хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ нь өнөөдөр ийнхүү Баяжуулах үйлдвэрийн нээлтээр улам баталгаажиж, 
Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар тогтнолыг бэхжүүлэх чиглэлд томоохон алхам болж 
байгаагаас гадна Монгол улсыг олон улсын худалдаа, эдийн засаг, банк, санхүүгийн 
хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулах таатай нөхцлийг бүрдүүлж байна. 

Цаашид гүний уурхай, цахилгаан станц шинэ Ханбогдыг цогцлоон бүтээх зэрэг шил 
шилээ дарсан олон чухал ажилд манай хамт олон ханцуй шамлан зүтгэж хөдөлмөрлөх 
болно. Эдгээр нь нүсэр том бүтээн байгуулалтын амаргүй их ажил юм. Гэвч хүнд хүчир 
даваа гүвээ өөд, хүнд хэцүү сорилтуудыг манай хамт олон амжилттай даван туулна 
гэдэгтээ итгэл төгс байгаа болно. 

Манай төслийн хэрэгжилтэд өдөр шөнөгүй онцгой анхаарал тавьж, тал бүрийн 
дэмжлэг туслалцаа байнга үзүүлж ирсэн төр, засаг, орон нутгийн засаг захиргаад болон 
олон нийтэд манай хамт олон нэн талархалтай байгаа болно. Цаашид ч бидэнд ийм бодит 
дэмжлэг чухал хэрэгцээтэй байсаар байна. 

Ноёд, хатагтай нар аа. Өнөөдөр бид гараагаа эхэлж байна. "Гараа сайн бол бариа 
сайн" гэдэг. Тийм учраас Баяжуулах үйлдвэрийнхээ энэ гарааг энэхүү бэлэг дэмбэрэлтэй 
өдөр Та бүхэнтэйгээ хамт эхэлж, Ханбогд хайрханыхаа сүр сүлдэнд сүсэглэн биширч, мөнх 
хөх Тэнгэртээ сүлдлэн мөргөж байна. Бидний бариа амжилттай сайн болж, Монгол түмний 
минь буян хишиг улам арвижах болтугай. 

Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 

 

 


