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[Эрхэм Ерөнхийлөгч, Ерөнхий Сайд, ноёд хатагтай нараа]. Баярлалаа.  
 
Өнөөдөр Оюу Толгой болон Рио Тинто компаниудыг төлөөлөн энд байгаадаа миний 
бие тун баяртай байна.  
 
Бид өнөөдөр 10 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй Дисковер Монголиа чуулга 
уулзалтад 8 дахь жилдээ гол ивээн тэтгэгч байгууллагаар оролцож буйдаа тун их 
баяртай байна. 
 
Миний бие дөнгөж сая олон улсын хөрөнгө оруулагчид өнөөгийн эрсдлийг хүлээн 
зөвшөөрөх тун дургүй орчин ноёлж буй нь тодорхой Австралиас дөнгөж эргэн ирээд 
байна. БиЭйчПи Биллитон компанийн Олимпик Дам төсөлтэй холбоотой өрнөж буй үйл 
явдал ч үүний нэг тод томруун үзүүлэлт юм. Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, 
банкууд, томоохон корпорациуд, тэдгээрийн хамаарах Засгийн газрууд илүү 
консерватив нөхцөл байдалд шилжиж эхлээд байна. Энэхүү хөрөнгө оруулагчдын 
чуулга уулзалт нь Монгол улсад хөрөнгө оруулахтай холбоотой асуудлыг хэлэлцэж буй 
тул миний бие олон улсын хөрөнгө оруулагчид одоогоор юуг илүү хөхиүлэн дэмжиж, ач 
холбогдол өгч буй талаар энд ярихыг хүсэж байна. Энэ нь тогтвортой байдал, түншлэл 
билээ.  
  
Оюу Толгой дээр бид дээр дурдсан хоёр зүйлсийн аль алиныг нь бодитоор хэрэгжүүлж 
байна. Дөнгөж сая үзүүлсэн видео дээр та бүхэн үзсэнчлэн бид өөрсдийн хийсэн ажил, 
гаргаад буй амжилтаараа маш их бахархаж буй билээ. Өнөөдөр би тэрхүү амжилтыг 
дэмжин үндэс суурь нь болж буй үйл ажиллагаа, нөхцөл байдал, мөн энэ бүгдийг бий 
болгож буй хөрөнгө оруулагчид болон засгийн газрын хоорондын тогтвортой байдал, 
түншлэлийн тухай ярихыг хүсэж байна. 
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Юуны өмнө миний бие та бүхэнд төслийн тухай тоймлон мэдээлж, бидний хоорондын 
түншлэл хэр өргөн хүрээнд явагдаж буй, хэр хол зайг туулаад буй талаар ярихыг хүсэж 
байна. 
 
Магма болон БиЭйчПи компаниуд ОюуТолгойн бүс нутагт анхлан хайгуулын ажлыг 
эхлүүлсэн ч тус ордыг саяхан Тюркойс Хилл Ресурис хэмээн нэрээ солиод буй Айвенхоу 
Майнз компани анхлан нээсэн юм. Тус орд нь анхлан 2001 онд нээгдсэн. Үүнд хамаарах 
нэг сонирхолтой баримт нь гэвэл Хөрөнгө оруулалтыг гэрээг эцэслэн байгуулагдахаас 
өмнө олон улсын хөрөнгө оруулагчид ойролцоогоор 1 тэрбум ам долларыг хайгуул, 
судалгаа, ордыг тогтооход зарцуулсан явдал билээ.  
 
Тэр цаг мөчөөс хойш хөрөнгө оруулагчид төслийг хэрэгжүүлэхэд зориулан 6 тэрбум ам 
долларын хөрөнгө оруулалтыг хийгээд байгаа бөгөөд Рио Тинто нь энэхүү төсөлд 2006 
оноос эхлэн оролцох болсон билээ.   
 
Төслийн барилгажилтын эхний үе шат  нь одоогоор төлөвлөсөн хугацаанаас 4 сарын 
өмнө дуусах шатандаа ороод байна. 2013 оны эхний улиралд багтаан үйлдвэрлэлээ 
эхлүүлэхээр ажиллаж байна. Сая 7 дугаар сард авсан энэхүү зураг дээр анхдагч 
бутлуураар дамжин, агуулахад нөөцлөгдөж буй бидний “Анхны хүдэр” харагдаж байна. 
Одоогоор Оюу Толгойн ил уурхай нээгдэж, үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. 
 



Гэхдээ цөөн тооны хүмүүс л уурхайн талбар дээрх бүрэн хэмжээний бүтээн 
байгуулалтын ажил ердөө хоёрхон жилийн өмнө эхэлсэн гэдгийг мэдэж байгаа билээ. 
Гол учир нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээг эцэслэн батлах хүртэл  5 жилийн туршид 
хэлэлцүүлэг өрнүүлсэний эцэст 2010 онд тус гэрээ нь хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэнд 
оршиж буй юм. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгүйгээр ямар ч ажил эхлэх боломжгүй байсан 
юм. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь шаардагдах тогтвортой байдлыг хөрөнгө оруулагчдад 
олгосон юм. Гэрээ батлагдсанаас хойш түншлэлийн үйл ажиллагаа, ахиц дэвшил илүү 
хурдтай үргэлжлэн явагдсаар ирлээ.  
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Хамтын түншлэл нь зөвхөн дэлхийн хэмжээний уул уурхайг байгуулаад зогсохгүй өөр 
бусэд нэн тэргүүний, бодит үр шимийг бий болгоод байна.  
Жишээ нь: 

• Уурхайн үйл ажиллагаа хараахан эхлээгүй буй ч 700 сая ам.доллартай тэнцэх 
хэмжээний төлбөрийг ЗГ-т төлж байна 

• Бид Монголын гэрээт байгууллагуудын гүйцэтгэж буй дэд бүтцийн хэд хэдэн 
төслөөр дамжуулан Өмнөговь аймагт бүтээн байгуулалтын хамгийн томоохон 
дэвшлийг бид хийж байна 

• Бид Монгол улсын түүхэн дэхь хамгийн том мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг 
ивээн тэтгэж 3300 хүнийг сургаж байна  

• Зөвхөн 2011 онд л гэхэд бид 8 тэрбум ам.доллартай тэнцэх дотоодын эдийн 
засаг бүхий Монгол улсын ханган нийлүүлэгчдэд 1 тэрбум илүү ам долларыг 
зарцуулсан. 

• Ажиллах хүчний хувьд Оюу Толгойн хэлтсүүдийн хагасаас илүүд 100% 
Монголчууд ажилаж байна 

• Бид мөн дэлхийн хэмжээний байгаль орчны стандартуудтыг нэвтрүүлж байна  
• Говь нутгийн үнэт өвийг хадгалан үлдээх зорилго бүхий хамгийн анхны, цорын 

ганц Соёлын өвийн хөтөлбөр, бидний хамгийн ойрын хөрш болох малчдыг 
дэмжих хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. 

 
Бид мөн 200 км үргэлжлэх 220 кВ-ын эрчим хүчний шугам, гүний усны нөөцөөс татсан 
90 км усны хоолой, 100 гаруй км хатуу хучилттай зам, олон улсын стандартын нисэх 
буудлыг барьж байна. Бид өөрийн цахилгаан станцыг барьж, Ханбогд сум болон бүс 
нутгийн эдийн засагт хувь нэмрээ оруулж буй эхлэл нь эдгээр болж байна. 
 
Эдгээр нь Монгол орны иргэдэд үр шимээ хүртээх шинэ эдийн засаг, бодит хөгжлийн  
хурдасгуур болж байна. 
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Би сая хоёр жил гаруйхны хугацаанд ямар үр дүнд хүрсэн тухай ярилаа, гэхдээ олон 
хүмүүс энэ нь зөвхөн эхлэл болохыг тэр бүр мэдэхгүй байгаа. Товчхон хэлбэл бид 
зөвхөн ил уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг л дуусгаад байна. Гэхдээ энэ нь Оюу 
Толгойг онцгой ач холбогдол бүхий хөрөнгө, орд болгох зүйл маань биш юм.  
 
Бүтээн байгуулалтын дараагийн шатанд дэлхий дээрх хамгийн гүн, хамгийн том далд 
уурхайг бодитоор бүтээн босгох юм. Энэ нь өндөр агууламжтай зэс, үйлдвэрлэлийн 
өндөр хүчин чадлыг бий болгох ихээхэн цогцолбор, техникийн хувьд сорилтууд бүхий 
үйл ажиллагаа юм. Энэхүү үйл ажиллагаа дараагийн 10 жилийн хугацаанд үргэлжлэх 
болно.  
 



Төслийн 2 дугаар үе шат нь Оюу Толгойг ихээхэн онцлог шинжтэй болгож буй юм. 
Энэхүү дүрслэлээс та бүхэн анхан шатны өгөөж өндөр байж болох ч төслийн 
үнэлэмжийн ихээхэн хэсэг болох 80% нь гүний ордод буйг харж болно. Бид орчин үеийн 
блоклон олборлох технологийг ашиглан хүдрийн биетийн доогуур нэвтрэн орох юм. 
Үүний хүрээнд бид 250 км урттай газар доогуурх хонгилыг байгуулна. Энэхүү газар 
доорх бүхий л бүтцийг бид “ертөнцийн нууцлаг гайхамшиг” хэмээн нэрлэж буй бөгөөд 
энэхүү зорилгыг бодит хэрэг болгоход шаардлагатай хүчин чармайлт, ур чадвар болон 
аж үйлдвэрлэлийн үйл явц нь цогц мэдлэг, чадварыг шаардаж буй юм.  
 
Одоогоор дэлхий дахинд блоклон олборлох аргыг ашиглаж буй 16 уурхай үйл 
ажиллагаа явуулж буйгаас Рио Тинто нь хоёр уурхайг шууд ажилуулж, мөн цаашид үйл 
ажиллааа эхлүүлэх өөр 5 уурхайн төсөл дээр ажиллаж байна. Рио Тинто нь энэ салбар 
дахь хүлээн зөвшөөрөгдсөн цөөн тооны манлайлагчдын нэг бөгөөд бид энэхүү мэдлэг, 
чадвараа Монгол улсын иргэдэд дамжуулж буйдаа тун баяртай байна. 
 
Бодит байдал дээр бид Оюу Толгой дээр дөнгөж л үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. 
Бидний хамтын түншлэл нь одоо ирэх он жилүүдэд илүү агуу амжилтыг бүтээх ёстой. 
Эдгээрийн тоонд Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, цахилгаан станцын барилгын ажил, 
Ханбогд сумын хөгжил, Херугагын хүдрийн биетийг ашиглахад хөрөнгө оруулалт хийх 
зэрэг олон үйл ажиллагааг багтааж байна. Эдгээр бүх үйл ажиллагаа нь ирэх олон арван 
жилүүдийн туршид үргэлжлэн явагдах болно. 
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Бид бид өнөөг хүртэл гаргаад буй амжилтын үндэс суурь юу байсан талаар одоо 
дурдахыг хүсэж байна. Хоёр сар ч хүрэхгүй  хугацааны дараа бид хөрөнгө оруулагчид 
болон ЗГ-ын хоорондын түншлэлийг баталгаажуулж буй Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 
байгуулагдсаны гурван жилийн ойг тэмдэглэх гэж байна. 
 
Дээр миний дурдсанчлан олон улсын хөрөнгө оруулагчдын зүгээс өөрийн хөрөнгө 
оруулалт хийж буй улсаас шаардах хамгийн чухал зүйл нь урьдчилан таамаглах боломж 
болон тогтвортой байдал байдаг бөгөөд Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь үүнийг хангахад 
тусалдаг юм. Дисковер Монголиа чуулга уулзалт  зохион байгуулагдаж байх бүхий л он 
жилүүдийн туршид Хөрөнгө оруулалтыг гэрээнээс өөр Монголын болоод гадаадын 
хөрөнгө оруулагч нарт илүү итгэл өгч байсан ямар нэгэн өөр баримт бичиг гарч байсан 
гэж бодохгүй байна.  
 
Энэ нь ардчилалд шилжсэн үеэс хойш гарсан олон тооны үндэсний болон олон улсын 
хөгжлийг үл тоомсорлосон хэрэг бус юм. Монгол улсын либерал зах зээл бүхий улс 
болгох замаар ирээдүйг баталгаажуулах олон тооны хөгжил дэвшил бий болж, 
хийгдээд буй билээ. Харин хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь олон улсын хөрөнгө 
оруулагчдын хүлээлтийг хангасан, үүнийг тодруулсан баримт бичиг болсон юм.  
 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд талууд гарын үсэг зурсанаас хойш гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт (Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтын оруулалгүйгээр) 13 дахин нэмэгджээ.  
 
Чухам энэ л тогтвортой байдлын бий болгож чадах бодит, тод томруун үр дүн билээ. 
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Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь нь талууд хөнгөн хялбар хийсэн ажил биш байсан билээ.  
 



Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хамгийн чухал зүйл нь энэ нь Монгол улсын ЗГ өөрийн 
өгөөжийг хамгийн түрүүн, хамгийн ихээр, эрсдлээс ангид хүртэхийг баталгаажуулсан 
явдал юм.   
 
Одоо би төслийн хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг болох төслийн мөнгөн урсгалыг 
харуулсан тоо баримтыг танилцуулахыг хүсэж байна. 
 
Олон улсын хөрөнгө оруулалт анхан шатанд шаардлагатай санхүүжилтыг бүрэн 
хэмжээгээр гаргаад байна.  Энэхүү үйл явц нь 1996 эхэлсэн юм . ЗГ-ын хувьд төрийн 
мөнгөн хөрөнгийг эрсдэлд оруулахгүй ач холбогдлыг бий болгосны зэрэгцээ ЗГ-нь хэзээ 
ч, ямар ч тохиолдолд тэг хэмжээнээс доош буухгүй байхыг баталгаажуулсан билээ. 
Бодит өрийг өөртөө хүлээх, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг олон нь олон улсын хөрөнгө 
оруулагчдын үүрэг болсон юм. Капитал зардал нь уул уурхайн салбарт түгээмэл хэмжээ 
болох 10% байна гэж үзвэл хөрөнгө оруулагчидөөрсдийн оруулсан хөрөнгийг нөхөхийн 
тулд хамгийн багадаа 20 очим жилийг зарцуулах шаардлагатай буй билээ.  
 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд талууд гарын үсэг зурсанаар ЗГ нь ямар нэгэн 
санхүүжилтийг урьдчилан гаргалгүйгээр Оюу Толгой ХХК-ийн 34%-ийг эзэмших болсон. 
Үүнтэй зэрэгцэн Монгол улсын ЗГ нь төслийн мөнгөн урсгалаас үр ашгийг нь хүртээд 
байна. Олон улсын хөрөнгө оруулагчид өөрийн эхний ашгаа олох  тэр мөчид ЗГ нь бараг 
7-8 тэрбум ам.долларын ашгийг хүртсэн байх юм. Энэ нь ОюуТолгойгоос ЗГ-т шууд төлж 
буй мөнгөн дүнг л хэлж буй цохон тэмдэглэх нь чухал бөгөөд шууд бус үр шим болон 
үржигдэх нөлөөллийг оруулан тооцвол бодит үр шим нь хавьгүй өндөр байх юм.  
 
Энэхүү гарфик нь олон улсын хөрөнгө оруулагчдын олох ашиг нь бүх хугацаанд хөрөнгө 
оруулагчдаас илүү хэмжээний үр шимийг хүртэх ЗГ-ын ашгийг хэзээ ч гүйцэхгүй болохыг 
харж болно.  
 
Энэ нь хоёр талд тогтвортой орчныг бий болгосон үйл явц байсан юм. Үүний үр дүнд 
хөрөнгө оруулагчдын зүгээс төслийг эхлүүлэх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ихээхэн 
хэмжээний хөрөнгийг оруулж, үүний үр дүнд Монгол улсыг ямар нэгэн боломжит 
эрсдлээс хамгаалахын зэрэгцээ өндөр хэмжээний тогтвортой өгөөжийг  хүртээх 
боломжийг хангасан юм.  
 
[Хэрэв зэс алтны үнэ буурвал ЗГ-ын хүртэх өгөөж нь хөрөнгө оруулагчдынхтай 
харьцуулбал илүү байх болно.] 
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Энэхүү слайд нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дүнд Засгийн газар ямар үр өгөөжийг 
хүртэх талаар харуулж байна. 
 
Оюу Толгой төслийн нийт мөнгөн урсгалын 100 ам доллар бүрийн 71-ийг Засгийн газар 
хүртэх болно. Оюу Толгойн хувьцааны 34%-ийг эзэмшиж буй Засгийн газар мөнгөн 
урсгалын 34%-тай тэнцэх өгөөжийг хүртэнэ гэсэн үг биш юм.  
 
Давтан хэлэхэд НӨАТ, нөөцийн төлбөр, ноогдол ашиг болон бусад төрлийн 
төлбөрүүдийг харгалзан үзвэл Засгийн газар нь 71 хүртэл хувийг хүртэх юм. 
Санхүүжилтийн зардал болон шууд бус төлбөрийг харгалзан тооцвол энэхүү тоо хэмжээ 
нь бүр илүү өсөх юм.  
 



Рио Тинтогийн үүднээс авч үзвэл үзвэл бид дэлхий нийтээр хэрэглэж буй гэрээний 
бүтцийн хамгийн дэвшилтэт бүтэц байхын зэрэгцээ Монгол улсын ЗГ-т ихээхэн давуу 
талуудыг олгож буй юм.  
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2009 онд Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурсанаар Оюу Толгойн бүтээн 
байгуулалт, үйл ажиллагаанд зориулан асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийх 
итгэлийг бий болгохуйц аюулгүй байдал болон тогтвортой байдлыг хөрөнгө 
оруулагчдад олгосон билээ.  
 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээг эргэн харах талаар гарч буй дуу хоолой нь энэхүү үйл 
ажиллагааны бодит үр нөлөө болон хөрөнгө оруулагчдын үүрч буй эрсдэл, гаргаж буй 
зардлыг олж харахгүй байгаагаас үүдэлтэй хэмээн би итгэдэг.  
 
Эрсдэлтэй байх нь хөгжил цэцэглэлийн цорын ганц хөдөлгөгч хүч билээ.  
 
Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулдаг Силк Роуд Менежемент (Silk Road Management) 
компанийн боловсруулан гаргасан энэхүү график нь тогтвортой байдлыг амласан 
тохиолдолд зах зээл хэрхэн эерэг хариу үйлдэл үзүүлж, эерэг хандлагатай болж буйг 
харуулж байна. Нэг дугаартай цэг дээр Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд талууд гарын үсэг 
зурах үеийн эерэг хандлагыг харуулж буй бол Гурав дугаартай цэг нь Хөрөнгө 
оруулалтыг гэрээг дахин баталгаажуулсан үеийн эерэг хандлагыг харуулж байна. 
 
Түүхэн хугацаанд үүсэн бий болж байсан маргаантай нөхцөл бүрт Засгийн газрын зүгээс 
тогтвортой байдлыг дэмжиж буйгаа баталгаажуулсаар ирлээ. Засгийн газар нь бизнест 
нээлттэй хандаж буйгаа илтгэн харуулсан юм.  
 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр бий болсон тогтвортой байдлыг олон улсын зах зээл 
мэдэрч, тодорхой үнэлж буй гэж би итгэж байна. Монголын бизнес эрхлэгчид олон 
улсын хөрөнгө, санхүүгийн хамтын нийгэмлэгийг өөрийн үйл ажиллагаанд татан 
оруулахад ч энэ нь өөрийн хувь нэмрийг оруулж буй гэдэгт би мөн итгэж байна. 
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Бизнес эрхлэгчид болон төр нь түншлэлийг үүсгэн, өөр өөрсдийн хамгийн сайн хийдэг 
ажилд төвлөрөн хэрэгжүүлсэнээр хамгийн өндөр үр дүнд хүрдэг билээ. Энэ нь Монгол 
орны ард иргэдийг гэрэлт ирээдүйд хөтлөх юм. 
 
Эцэст нь дүгнэн хэлэхэд өөрсдийн хязгаарлагдмал капитал, орчин үеийн тэргүүлэх 
технологи,  менежментийн мэдлэг чадвар, маркетингийн боломжуудыг ашиглахтай 
холбоотой томоохон шийдвэрийг гаргахдаа компаниуд боломжит түншлэгчийг нэн 
түрүүн эрэлхийлдэг. Рио Тинто зэрэг компаниуд нь тухайн орны Засгийн газар нь 
бидний ижил урт хугацааны хэтийн төлөвтэй тийм л улсуудад хөрөнгө оруулах түлхүү 
сонирхолтой байдаг. Бид олон арван жилийн туршид бодит буй байхааргүй хөрөнгө 
оруулалтын өгөөжид суурилан, урт хугацааны хэтийн төлөв бүхий Засгийн газруудтай 
хамтран ажиллахаар эрэлхийлдэг.  
 
Рио Тинто болон Оюу Толгой, хөрөнгө оруулагчид, удирдлага болон ажилтнууд, 
гадаадын болон дотоодын ханган нийлүүлэгчдийн хамтын хүчээр энэхүү онцлог 
төслийн нэгдүгээр шатыг бараг өндөрлүүлээд буй  бөгөөд цаашид үйл ажиллагааг 
өргөтгөх сорилтуудыг даван туулж, Оюу Толгойн бүрэн хэмжээний үр шимийг Монгол 
улсын ард иргэдэд хүртээхийн төлөө ажиллах болно.  



 
Дисковер Монголиа чуулга уулзалтыг дэмжин, ивээн тэтгэж оролцож буйдаа бид 
бахархаж буйгаа дахин  илэрхийлье.  
 
Баярлалаа. 
 
 


