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Oюу Толгой
Эртний фараонуудын бунхны зэс хоолойноос эхлээд эдүгээ 4,700
ялагч тодруулдаг болтлоо өргөжсөн олимп, паралимпийн наадмын
медалийг зэсээр урлах болсон цаг хүртэл энэхүү металлын эрэлт
хэрэгцээ олон зууны туршид буураагүй билээ. Дэлхий дахины зэсийн
жилийн хэрэглээ 19 сая тонн бөгөөд энэ тоо 2020 онд 25.5 сая тонн
болж өсөх төлөвтэй байна. Уян, бат бөх, зэврэлтэд тэсвэртэй, эрүүл
мэндэд сайн, цахилгаан, дулааныг онцгой сайн дамжуулагч зэс нь
хамгийн ашигтай, өргөн хэрэглээтэй металаас гадна шинэ технологийг
тэргүүлэгч, эрчим хүчний зарцуулалтад хэмнэлттэй, ногоон ирээдүйн
салшгүй хэсэг болж байна.
“Оюу толгой” сүүлийн арван жилийн хугацаанд уул уурхайн
салбарын хамгийн гайхамшигтай төслийн нэг байсаар ирэв. Уурхай
бүрэн ашиглалтад орвол дэлхийн зэс, алтны таван том уурхайн нэг
болох юм. Асар баялаг нөөцтэй энэ уурхайг 100 жил ашиглахаар
төлөвлөж байна. Өндөр агуулгатай зэсийн хүдэр ихэвчлэн дэлхийн
алс бөглүү хязгаарт, газрын гүний хүрэхэд хамгийн бэрхшээлтэй хэсэгт
байрладаг болохоор олборлоход хамгийн хэцүү байдаг. Монгол Улсын
нийслэл Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт 550 км, Монгол-Хятадын хилээс
хойд зүгт 80 км зайд орших, өмнийн говиос 2001 онд илрүүлсэн Оюу
толгойн орд ч энэ жишгээс гажаагүй. Монгол Улсын түүхэн дэх хамгийн
том хөрөнгө оруулалт болох Оюу толгойн уурхай олон жилийн эрэл
хайгуул, тооцоо судалгаа, бүтээн байгуулалтын нөр их ажлын үр дүн
юм. Монгол Улсын Засгийн газар болон гадаадын хөрөнгө оруулагч
“Рио Тинто”, “Туркойз Хилл Ресурс” (хуучнаар “Айвенхоу Майнз”)-ийн
хамтын ажиллагааны үр дүнд Оюу толгойн уурхай 2013 оноос зэсийн
баяжмалаа экспортод гаргаж эхэлсэн билээ.
Төслийн дараагийн олон үе шатны бүтээн байгуулалт өрнөснөөр
Оюу толгойн уурхайгаас дэлхийн зах зээлд зэс, алт, мөнгө, молибден
нийлүүлэхийн зэрэгцээ улс орны ирээдүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр
оруулах болно. Энэхүү номд анхан шатны эрэл хайгуулын ажлаас
эхлээд Өмнөговьд өрнөсөн хэдэн тэрбум доллараар үнэлэгдэх зэс,
алтны уурхайн цогцолбор-Оюу толгойн бүтээн байгуулалтын түүхийг
өгүүлэх болно.

Oyu Tolgoi – The turquoise hill
From the mausoleum pipes of the ancient Pharaohs to the 4,700 medals
awarded at the Olympic and Paralympic Games, copper has been an
integral part of life for centuries. The world currently uses more than 19
million tonnes of copper every year, with demand set to grow to around
25.5 million tonnes by 2020. Malleable, durable, resistant to corrosion,
hygienic and an excellent conductor of heat and electricity, copper is not
only a hugely versatile and useful metal, it is also at the forefront of
advanced technology, of green innovation and a critical part of a more
energy-efficient future.
Global demand for copper has made Oyu Tolgoi one of the most exciting
projects in the mining industry for the last decade. When fully operational,
it is expected to be one of the top five copper-gold mines in the world.
With extraordinarily extensive reserves, the mine is expected to operate for
100 years. High-grade copper ore is one of the most challenging materials
to extract, often located in the toughest and most remote environments
on the planet. Oyu Tolgoi, discovered in 2001 in the South Gobi desert,
550km south of the Mongolian capital Ulaanbaatar and 80km north of the
Mongolia-China border, is no exception from this benchmark. The largest
investment in the history of Mongolia, Oyu Tolgoi mine is a result of the
remarkable jobs including long discovery journey, calculation, research and
construction. The creation of a joint venture between the Government of
Mongolia and international investors, Rio Tinto and Turquoise Hill Resources
(f.k.a Ivanhoe Mines) led to the commencement of export shipments of
copper concentrate from the mine in 2013.
With multiple further stages of development, for decades to come, Oyu
Tolgoi will supply the world with copper, gold, molybdenum and silver
while contributing to the prosperity of Mongolia for generations. This book
tells the story of Oyu Tolgoi’s development, from the first stages of survey
and exploration, to the successful opening of a multibillion dollar copper
and gold complex in the South Gobi desert.
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Тэртээх 1957 онд өнөөгийн Оюу толгойн хөрсөнд монгол, орос геологичид анх хөл тавьснаас хойш даруй нэгэн жаран
улиран оджээ. Түүнээс хойш 33 жилийн дараа Монгол Улс ардчилал, чөлөөт зах зээлд шилжиж, гадаадын тэргүүний технологи,
хөрөнгө оруулалтад үүд хаалгаа нээж, 42 жилийн дараа буюу 2009 онд Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулж,
төсөл хэрэгжиж эхэлснээр 2013 онд уурхайн цогцолборын эхний ээлж ашиглалтад орсон билээ. Өнгөрсөн жарны сүүлчийн
найман жил Оюу толгойн бүтээн байгуулалтын хувьд онцгой түүхэн үе байлаа. Өнөөдөр Өмнөговьд ил уурхай, баяжуулах
үйлдвэрийн цогцолбор ажиллаж, үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмалаа олон улсын зах зээлд нийлүүлж байна. Гүний уурхайн
барилга, бүтээн байгуулалт ч амжилттай өрнөж байна. Эдгээр амжилт бол “Оюу толгой” компанийн болон хамтран ажиллагч
түншүүдийн чадварлаг, ажилч хичээнгүй, бүтээлч олон мянган монгол залуус, тэдэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж буй гадаадын
мэргэжилтнүүдийн нөр их хөдөлмөр, уйгагүй хичээл зүтгэлийн үр дүн юм. Тэд Оюу толгойн шинэ жарны түүхийг хамтдаа
бүтээлцэж, улс орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа нь нэн бахархалтай. Оюу толгойн эдүгээ хүртэлх эрэл
хайгуул, бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа болоод гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын эхний шатны тухай өгүүлэх энэхүү номыг
Монгол Улсад уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн ой, Оюу толгойн үйлдвэрлэл эхэлсний таван жилийн ойн
босгон дээр зориулан эрхэм уншигч Танд өргөн толилуулах аз завшаан тохиосонд миний бие нэн баяртай байна. “Оюу толгой”-н
төслийг эдүгээ Монгол Улсын уул уурхайн салбарын тэргүүлэх цогцолбор болгоход оюун ухаан, авьяас чадвар, хичээл зүтгэлээ
дайчлан зүтгэж буй оюутолгойчууддаа осол аюулгүй хөдөлмөрлөхийг хүсэхийн ялдамд эрүүл энх, аз жаргалын дээдийн ерөөлийг
өргөн барья. Уншигч Та Оюу толгойд тавтай морилно уу.
“Оюу толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Г.Батсүх

Welcome to Oyu Tolgoi

Монгол нэр
Энэхүү номд монгол хүний нэрийг латинаар бичихдээ монголчуудын уламжлал ёсоор нэрийн
өмнө эцэг/эхийнх нь нэрийн эхний үсгийг бичсэн болно.
Mongolian names
Throughout this book, Mongolian names are presented in the traditional way, with the individual’s
given name preceded by the initial of their patronymic or matronymic surname.

60 years have elapsed since the Mongolian and Russian geologists first set their feet on the soil of Oyu Tolgoi in 1957. Since then,
after 33 years, Mongolia has transitioned to democracy and free market economy, opening its door to advanced foreign technology
and investment, and after 42 years in 2009, an Oyu Tolgoi Investment Agreement has been signed, calling for Oyu Tolgoi project
development and commissioned the first phase of the Oyu Tolgoi mine complex in 2013. Out of these 60 years, the last eight years have
been an extraordinary period for Oyu Tolgoi project development. Today, the open pit mine and the concentrator complex, built in the
heart of Umnugovi aimag, are successfully operating and exporting its copper concentrates to international markets. At the same time,
the underground mine construction is well progressing. These achievements are the result of extensive efforts and commitments of Oyu
Tolgoi LLC and its partner companies’ thousands of young Mongolian employees, contractors and their international colleagues who
are properly skilled, productive and innovative and working side-by-side. They are proudly contributing to the prosperity of Mongolia
and relaying the history of the Oyu Tolgoi to the next 60 years. I am excited to welcome you to this book - the story of discovery,
development and operation of the Oyu Tolgoi open pit mine and early developments of the underground mine, dedicated for the 95th
anniversary of modern mining sector in Mongolia and fifth anniversary of Oyu Tolgoi's first shipment. I wish the Oyu Tolgoi family, who
dedicate their mind, talent and every effort to make Oyu Tolgoi project a leading mining complex in Mongolia, to work safely and live
happily in good health. Distinguished readers, welcome to Oyu Tolgoi.
Chairman of the Board of Directors,
G.Batsukh, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
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Хюго Дамметтийн орд

Оюу толгойн бүлэг орд
Нэмэлт судалгаа, шинжилгээ хийж Оюу толгойн ордын хүдрийн талбайн цар
хүрээг шинэчлэн тогтоох, хүдрийн нөөцийн тоо хэмжээ, чанарыг баталгаажуулах
ажил үргэлжилсээр байна. Уурхайн насыг анхлан 40 гаруй жил хэмээн таамаглаж
байсан бол эдүгээ 100 гаруй жил ашиглах нөөцтэй хэмээн тооцоолж байна.
Арвин их нөөцтэй эдгээр бүлэг орд Оюу толгойг дэлхийн зэс, алтны шилмэл
таван ордын нэг болгож байгаа юм.

Хэруга орд

өмнөд оюу орд

Хюго даммет орд

"Айвенхоу Майнз Монголиа" 2002 оны сүүлчээр Оюу толгойн лицензтэй талбайн
Алс хойд хэсэгт хайгуулын цооног өрөмдөв. Уг хайгуулын цооногоор насны хувьд
залуу, тунамал чулуулгийн давхарга дор 222 метрийн гүнээс эхлэн үргэлжлэх 638
метр зузаантай зэс, алтны баялаг эрдэсжилтийн бүсийг илрүүлсэн юм. Нэмэлт
өрөмдлөгийн ажлын үр дүнд хүдрийн биет дор хаяж гурван километр урт сунаж
тогтсон болохыг тогтоожээ. Тус шинээр нээгдсэн өмнө Алс хойд хэсэн гэгдэж
байсан хүдрийн биетийг уг ордыг илрүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулсан нэр
хүндтэй геологич Хюго Дамметтийн нэрээр овоглох болсон юм. Энэ бол дэлхийн
хэмжээнд хамгийн том алт, зэсийн өндөр агууламжтай порфирын ордын нэг юм.

The Oyu Tolgoi Deposits

Hugo Dummett Deposit

Estimates of the extent of the Oyu Tolgoi deposits have increased as additional
studies have taken place, affirming the scale and quality of what rests at Oyu Tolgoi.
At first, our expectations for the life of the project was 40 years, then estimations of
the further extent of deposits make it highly likely that mining will continue at Oyu
Tolgoi for more than 100 years. The extraordinary series of deposits make Oyu Tolgoi
one of the top five copper-gold mines worldwide.

In late 2002, Ivanhoe Mines Mongolia drilled an exploration hole in the Far Northern
portion of the Oyu Tolgoi licence area. The core sample of younger sedimentary rocks
contained an incredible 638metre of rich copper-gold mineralisation, lying 222metre
under, then stretching further. Further drilling showed that the ore body stretched
for at least three kilometres. This drill hole resulted in the discovery of the Far North
Zone’s underground deposit, now named after Hugo Dummett, a geologist who
managed and contributed significant efforts to the discovery of the Far Norhten
Zone ore body. It is one of the world’s largest and highest-grade gold and copper
porphyry systems.

Өмнөд Оюугийн орд
2001 онд хийсэн өрөмдлөгөөр 508 метрийн зузаан тонн тутамд 0.81 грамм алт,
1.17 хувийн зэс агуулсан баялаг сульфидийн эрдэсжилтийг илрүүлсэн юм. 2002
онд дахин хайгуулын өрөмдлөгүүд хийснээр энэхүү шинэ бүсийн эрдэсжилтийн
цар хүрээг шалган баталгаажуулж, нийтдээ хүдрийн дөрвөн биетээс тогтсон
бүлэг орд болохыг тогтоожээ. Өмнөд Оюугийн орд нь 2.7 км урт, 1.5 км өргөн
бөгөөд энэ уурхайгаас ил аргаар хүдэр олборлож байна.

Херуга орд
Дээд хэсэгтээ молибдений баялаг бүрхэвчтэй, доод хэсэгтээ зэс, алтны цөм бүхий
хүдрийг 2007 онд илрүүлжээ. Энэ ордын хамгийн гүн цооногийг 2,736 метр
өрөмдсөн. “Херуга” хэмээх нэрийг Гандантэгчэнлин хийдийн тэргүүн хамба, гавж
Д.Чойжамц хайрласан бөгөөд энэ нь санскрит хэлээр “Дээдийн амар амгалан”
гэсэн утгатай үг ажээ.

Southern Oyu Deposits
Exploration drilling in 2001 resulted in the discovery of copper rich sulphide
mineralisation containing in an average 0.81 gram of gold and 1.17 per cent of copper
in per tonne of ore body with 508metre in thickness. Additional drilling in 2002
reinforced the magnitude of this mineralisation and identified that it is a series of
deposits containing four separate ore bodies. The Southern Oyu deposits are 2.7km
long and 1.5km wide, and are currently mined using the open pit method.

12

Heruga Deposit
As a result of drilling in 2007, another new orebody was discovered with a coppergold rich core and an upper zone of molybdenum-rich ore. The deepest drill hole
at this deposit reached a depth of 2,736metre. The name “Heruga” was given by
Khamba Lama D.Choijamts, the Head of Gandan Monastery. It means “Supreme
Happiness” in Sanskrit language.
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Oюу Толгой 1957 – 2018

Говь нутгийн зон олон
Өмнийн говьд хэдэн мянганы тэртээгээс хүмүүс суурьшин амьдарсаар
иржээ. Эдүгээ малчин айл өрхүүд уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйгаа эрхлэн
амьдрахын зэрэгцээ орчин үеийн суурьшмал амьдралын хэв маягт орсны нэг
жишээ нь Оюу толгойгоос 40км зайд орших Ханбогд сум юм. Малчид хөдөө
тал, төв сууринд суурьшихаас үл хамаарч говийн ард түмэн зочломтгой сайхан
сэтгэл, шаргуу хөдөлмөрч зангаараа алдартай. Оюу толгой зэрэг томоохон
бүтээн байгуулалтаас орон нутгийн ард иргэдэд үзүүлэх аливаа үр нөлөөг
ухаалгаар зохицуулах нь урт хугацаанд тогтвортой амжилт гаргах, төслийн
үнэ цэнийг олонд хүргэхэд зайлшгүй чухал. Төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн
цагаас Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагаа амьдрал ахуйд нь нөлөө үзүүлэх
болж, нөхөн олговор олгох зэргээр орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж,
хамгийн гол нь хөрш аварга том уурхайгаасаа ашиг шимийг нь хүртэх боломж
олгохыг эрэлхийлж ирсэн билээ. Ханбогд сумыг уурхайн цахилгаан эрчим
хүчний сүлжээнд холбох, орон нутгийн авто замыг засах, сургалтын байр,
цэвэр ус хангамжийн цогцолбор барих эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах
зэргээр дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг тэнд хэрэгжүүлээд байна. ХанбогдОюу толгой чиглэлийн 35.1км хатуу хучилттай авто зам, Малын эрүүл мэндийн
сум дундын нэгдсэн төв, 640 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, 200 хүүхдийн
цэцэрлэгийн цогцолборыг эдүгээ барьж эхлээд байна.
Үүний зэрэгцээ орон нутгийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих олон арван төсөл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. Эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс эхлээд
сургалт явуулах, уул уурхайгаас бусад салбарын бизнес эрхлэлтийг дэмжих
зорилгоор бага хүүтэй зээл олгох, дархлаажуулах, эрүүл мэндийн боловсрол
олгох зэрэг төсөл, хөтөлбөрүүдээр дамжуулан “Оюу толгой” компани орон
нутгийн иргэдийн дотнын сайн хөрш байхыг хичээн ажиллаж байна. Бүс
нутгийн хэтийн хөгжлийн хамгийн амжилттай хийгээд тогтвортой ирээдүйг
тодорхойлох ажлыг Засгийн газар удирдан чиглүүлж байгаа бөгөөд Оюу
толгойн ажилчид болон Ханбогд сумын иргэдийн тусын тулд орон нутгийг
хөгжүүлэхийн зэрэгцээ өмнийн говийн ард олны аж амьдралыг дээшлүүлж,
ёс заншил, соёл уламжлалыг хадгалан хамгаалахыг зорьж байна.
Орчин үеийн технологийн ололтыг нутагшуулан ашиглаж буй ч “Оюу
толгой” компани уламжлалт ёс заншил, соёлыг гүнээ хүндэтгэн үздэгийн
хувьд говийн соёлын өвийг хадгалан хамгаалахад багагүй дэмжлэг, туслалцаа
үзүүлсээр ирсэн юм. Оюу толгойн уурхай өмнийн говийн дүр төрхийг ихээхэн
өөрчилж байна. Энэхүү өөрчлөлтөд гар бие оролцож, үр нөлөөг нь эерэг
байлгах хүсэлтэй хүн бүрийн хүчин чармайлт эртний түүхтэй өмнийн говийн
ард түмний гэрэлт ирээдүйн нэгэн шинэ хуудсыг нээх юм.
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Oyu Tolgoi – The turquoise hill 1957 – 2018

The People of the Gobi
People have lived off the land in the South Gobi for thousands of
years. Traditionally nomadic families live here and in recent times,
in largely based soum centres (county town centres) people started
to live as a settlement. It can be seen from Khanbogd soum which
located approximately 40 kilometres from Oyu Tolgoi. Whether
nomadic herders or settled communities, the people of the Gobi
are known for their hardworking nature and hospitality.Managing
the impact on these communities of a development as large as
Oyu Tolgoi is essential for projects to be successful in long-term
success and share the values of the project. Since the very beginning,
Oyu Tolgoi has sought to work alongside local people, providing
compensation if the mine impacts their livelihoods, and above
all, the opportunity to benefit from their large mining neighbour.
Tangible infrastructure improvements have been made, such as
the connection of Khanbogd with the mine’s electricity supply, the
sealing of local roads, the building of training facilities, setting of
clean water supply complex, and improvements to healthcare. 35.1
km long Oyu tolgoi-Khanbogd paved road and a complex with a
school capable receiving 640 children and a kindergarten capable of
receiving 200 children are currently under construction.
Herewith, dozens of schemes and projects to support the
development of the area have been undertaken. From economic
development programmes, trainings, and low-interests loans for local
businesses beyond the mining sector, to immunisation and health
education programmes, Oyu Tolgoi is attempting to be the very
best neighbour it can be. The Government of Mongolia is leading
a process to determine the most successful and sustainable future
for the region and for the well-being of Oyu Tolgoi workers and
residents of Khanbogd soum we strive to protect and enhance the
livelihoods and traditions of the South Gobi people while developing
the region. Although a modern business and localizing the up-todate technology, Oyu Tolgoi’s deep respect for local customs and
cultures has led to significant support for preserving cultural heritage
in the region. While Oyu Tolgoi is changing the image of the
Southern Gobi substantially, the determination to make this change
positive by everyone who involved in this process will lead to a bright
next chapter to the people of the South Gobi.
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1957-1987

Хөрсөн дор нойрсох аварга орд
The sleeping giant

Хөрсөн дор нойрсох аварга орд 1957 – 1987

ХХ зууны сүүлийн хагаст Монгол Улс нүүдлийн мал аж ахуйд
суурилсан эдийн засаг, нийгмийн байгууллаас тав таван жилийн
үйлдвэрлэлийн зорилт бүхий төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг,
марксист үзэл суртал бүхий нийгэмд ид шилжиж байв. Зөвлөлт
Холбоот Улсын холбоотон бөгөөд дэлхийд хамгийн удаан хугацаагаар
коммунист тогтолцоог хэрэгжүүлсэн орны нэг болохын хувьд Монгол
Улс үйлдвэржилтийн өмнөх нийгмээс орчин үеийн аж үйлдвэржсэн
орон болж үсрэнгүй хөгжихийг зорьж байсан юм.
Энэхүү хүчин чармайлтын хүрээнд Монголын геологичид Зөвлөлтийн
мэргэжилтнүүдийн туслалцаатайгаар тал нутгийн хөрсөн доорх эрдэс
баялгийн нөөцийг илрүүлэх өргөн цар хүрээтэй геологийн эрэл
хайгуул, судалгаа хийж байв. Судалгааны явцад говийн бүс нутагт
илэрсэн геологийн гажил (аномаль) нь зэсийн орд байж болзошгүйг
харуулж байсан хэдий ч Монгол Улсын хойд хэсэг буюу одоогийн
Булган аймгийн нутаг дахь Эрдэнэтийн овоо гэдэг газарт зэсийн
арвин нөөц илэрснээр зэс үйлдвэрлэгч орон болох эрлийн үзүүрийг
тэр зүгт хандуулжээ.
Монголын орчин үеийн уул уурхайн салбарын үүсэл хөгжлийн
түлхүүр болсон дээрх зэсийн ордод 1970-аад оноос бүтээн байгуулалтын
ажил ундарч, улмаар 1980-аад оноос эхлэн төвлөрсөн төлөвлөгөөт
эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч болов. Улсын төвлөрсөн төлөвлөгөө,
дэмжлэгээр уурхайн ойролцоо Эрдэнэт хороог байгуулсан нь Монгол,
Зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд, машинист, инженер, техникийн ажилчид
суурьших аж үйлдвэрийн хот болон хөгжжээ. Энэ хугацаанд газрын
гадаргаас хэдэн зуун метрийн гүнд аварга нэгэн орд хэний ч анхаарлыг
үл татан, говь нутагтаа нойрссоор байлаа.
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the sleeping giant 1957 – 1987

As Mongolia entered the decades of the latter half of the 20th
Century, the transition from an economy and social structure
primarily dependent on pastoral nomadism to an economy
centrally driven by five-year industrial plans and a society steeped
in Marxist philosophy. As an ally of the Soviet Union and one of
the world’s longest-running Communist systems, Mongolia was
focused on making the great leap from a pre-industrial society
to a modern industrialised nation.
As part of this national effort, Mongolian geologists, with
the support of Soviet experts, conducted extensive geological
surveys of the potential mineral resources just below the surface
of the vast steppe. A geological anomaly in the Gobi desert,
suggestive of a potential copper deposit, was identified during
these surveys, but a promising copper reserve in Erdenet, in
Bulgan province in the northern part of the country, became the
focus of Mongolia’s quest to become a major copper producer.
The crown jewel of Mongolia’s nascent mining industry,
Erdenet Mining Corporation, began its development in the
1970s, and effective from 1980s and over the following decade
grew into a key driver of the centrally planned economy
growth. With central government planning and support, a town
developed near the mine and grew into an industrial community
of Mongolian and Soviet tradesmen, machinists, engineers, and
technicians. All the while, a sleeping giant, hundreds of metres
below the surface, remained unnoticed and undisturbed in the
Gobi desert.

19

Хөрсөн дор нойрсох аварга орд 1957 – 1987

the sleeping giant 1957 – 1987

1957
БНМАУ-ын Засгийн газрын захиалгын дагуу Зөвлөлтийн
геологич Я.Петрович Ханбогд суманд тандалтын ажлаар
ирэв. Тэрээр ойр орчмын нутаг дэвсгэрийн 1:500000
масштабтай геологийн зургийг гаргаж, Оюу толгой
орчмын газраас геологийн дээж цуглуулан судлаад
“шаварлаг занар, элсэн чулуулагт зэсийн хүдэржилт
байна” хэмээн тэмдэглэжээ.

Оюу Толгой эрт үед

1957
The Soviet Union's geologist Ya.Petrovich arrived in
Khanbogd soum with the request of the Government
of People's Republic of Mongolia for general geological
surveying. He prepared 1:500,000 scale geological map of the
area, collected rock samples from the area around Oyu Tolgoi
and concluded that the area may have copper mineralisation
in the clay, shale and sedimentary rocks.

1982
Мөн онд авсан 1:1,000,000 масштабтай сансрын зураг
Ханбогд сумын орчимд томоохон хуйлрал хэлбэртэй
геологийн формаци байгааг харуулж байв. Үүний
дараагаар геологич Д.Гарамжав 30 км болон 14 км
диаметртэй хуйлрал хэлбэрийн бүтцийг судалж үзээд
газрын хэвлийд 20-30 км-ийн гүнд одоогоос 240 сая
жилийн өмнө шүлтлэг боржингийн найрлагатай
урсамтгай чанартай магмын голомт том нь нар зөв,
жижиг нь нар буруу эргэж байгаад царцсан байж
болохыг тогтоожээ.

Д.Гарамжав
Оюу толгойн ордыг нээн илрүүлсэн геологич Д.Гарамжав 1967 онд МУИС-ийн геологийн ангийг дүүргэж,
зэсийн хайгуулаар мэргэшжээ. Тэрээр 1968-1972 онд Монголын төрийн өмчит зэсийн уурхай болох “Эрдэнэт”
үйлдвэрийн урьдчилсан хайгуулын хэсэгт ажиллаж байв. Д.Гарамжав 1983 оны дөрөвдүгээр сард анх
Оюу толгойд очиж, Ханбогд суманд том хуйлрал илрүүлэн судалж байсан аж. Тэрээр Оюу толгойн зэсийн
эрдэсжилтийн илэрцийг анх судалж, тэмдэглэсэн хүн. Дэлхийн хамгийн том ордын нэгийг нээсний хувьд тэрээр
2004 онд хамтран зүтгэгч Чарли Форстер, Дуглас Кирвин нарын хамт Тейер Линдслийн нэрэмжит олон улсын
“Шилдэг нээлтийн шагнал” хүртжээ. Д.Гарамжав энэхүү төсөл дээр анх нээгдсэн үеэс нь эхлэн ажиллаж байгаа
бөгөөд аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан тэрээр эдүгээ “Оюу толгой”-н ахлах зөвлөхийн албыг хашиж байна.

D.Garamjav

1982
1:1,000,000 scale aerial photography of Mongolia, taken in
1982, shows a large, ring-shaped land formations in Khanbogd
soum. Geologist D.Garamjav later studies the rings, which
have 14 km diameter, and determined that 240 million years
ago, alkaline granite magma rotated underground, the large
one swirled clockwise and smaller one swirled counterclockwise at a depth of 20-30 km.
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Geologist D.Garamjav, who discovered the Oyu Tolgoi deposit, graduated from the National University of Mongolia
in 1967, specialising in copper geology exploration. From 1968 to 1972, he worked for the preliminary exploration
department at Mongolia’s state-owned copper mine, Erdenet Mining Corporation. In April 1983, he first visited the
Oyu Tolgoi area to find and study circular land formations in Khanbogd soum. He was the first person to survey and
record surface copper mineralisation at Oyu Tolgoi. As a person who discovered one of the most significant mineral
deposit in the world, D.Garamjav and his colleagues Charlie Forster and Douglas Kirwin were awarded the Thayer
Lindsley Medal in 2004. Awareded with prestigious title, “Merited Industrial Worker”, D.Garamjav has worked on the
project from the very beginning and today he is a Senior Advisor in Oyu Tolgoi LLC.

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад барилгын болон газар шорооны ажил хийх нь нэн ялангуяа
археологи, палеонтологийн олдвор ихтэй Монгол орны хувьд туйлын ярвигтай юм. Өмнийн
говь бол 1920-иод онд үлэг гүрвэлийн чулуужсан яс анх олдож, баримтжуулсан цагаас хойш
палеонтологийн баялаг олдвороороо алдаршсан нутаг. Монгол Улсын Соёлын өвийг хамгаалах
тухай хуульд дэд бүтэц, барилга угсралт, уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэх компаниуд лицензийн
талбайдаа хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар палеонтологийн болон археологийн
урьдчилсан судалгаа хийлгэхийг заасан байдаг. “Оюу толгой” компани анхны археологийн
судалгааг 2001 онд хийлгэснээс хойш цөөнгүй тооны олдвор илэрсэн юм. Палеонтологийн болон
археологийн олон олдвор илэрсний дотор үлэг гүрвэл, түүний чулуужсан өндөг, яст мэлхий,
матрын чулуужсан яс, чулуун зэвсэг, шавар аяга, хадны сүг зураг, хиргэсүүр багтаж байна.
“Оюу толгой” нь соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах, баримтжуулах ажлын хүрээнд Археологийн
хүрээлэн, Палеонтологийн төв, Шинжлэх ухааны академитай нягт хамтран ажилладаг.
Тус компани зөвхөн уурхайн лицензийн талбайгаар зогсохгүй дэлхийд үргэлж гайхагдах
палеонтологийн ховор нандин олдворуудыг хамгаалахад ч хувь нэмрээ оруулж байгаагийн
дотор үлэг гүрвэлийн үй олон мөр бүхий Шар цавын олдворыг тойруулан 2013 онд хамгаалалтын
хашаа барьсан юм.

Ancient life at Oyu Tolgoi
The activities of mining such as construction and excavation are difficult to operate in a country
that has many archaeological and paleontological finds like Mongolia. The South Gobi is renowned
for its rich paleontological discoveries, with dinosaur fossils which first found and documented in
Mongolia in 1920s. According to Law of Mongolia on Protection of Cultural Heritage, any mining,
infrastructure and construction companies conducting excavation activities must organise preliminary
archaeological and paleontological surveys by a professional and independent archaeological institute
on their license area. Oyu Tolgoi has made significant discoveries since its first archaeological survey
in 2001. Significant paleontological and archaeological finds including dinosaur eggs, fossilised bones
from dinosaurs, turtles and crocodiles, and stone tools, ceramic bowls, petroglyphs and burial sites
has discovered at Oyu Tolgoi.
Oyu Tolgoi works closely with the Archaeological Institute, Paleontological Research Center and the
Mongolian Academy of Sciences to document, protect and preserve these items of cultural heritage
while contributing the protection of significant paleontological finds outside the mine’s licence area
such as fencing the “Shar Tsav” dinosaur footprints area in 2013 to preserve and protect world significance heritage for future generations.
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Зүүн гараас: Геологич Төмөр-Очирын Мөнхбат, Дондогийн Гарамжав, Деннис Кокс
Оюу толгойд анх очиж хайгуул хийх шийдвэр гаргасан геологичид - 1996.9.17
L-R T.Munkhbat, D.Garamjav, Dennis Cox
First geologists who made the decision for exploration at Oyu Tolgoi - 17 September 1996
Зүүн гараас: Дон Шисэл, Барри Болтон, Ч.Төмөрбаатар, Д.Хишигсүрэн, Хюго
Дамметт, С.Санждорж, Т. Мөнхбат, Ник.(Би-Эйч-Пи компанийн хайгуулын баг).
L-R Don Schissel, Barry Bolton, Ch.Tumurbaatar, D.Khishigsuren, Hugo Dummett,
S.Sanjdorj, T.Munkhbat, Nick Allen (BHP exploration team)

1983
Д.Гарамжав, залуу геологич Э.Чагнаадоржийн хамт өмнөх жил нь илрүүлсэн формацийг судлахаар Ханбогд суманд
очив. Ихэнх хүдрийн биет төвөө тойрч, хуйлрал үүсгэн оршдог учир тэд уг формацид гол анхаарлаа хандуулан
ажиллажээ. Тэд сумын төвөөс 50 км зайд Оюу толгой гэдэг газар бий гэж нутгийн иргэдээс сонссоны дагуу тэнд
очиж, хүдрийн биет байгааг илтгэх чулуулгийн хувирал болон чулуун дээрх ногоолин түрхцийг илрүүлэн зэсийн
эрдэсжилт байгааг тэмдэглэжээ.

1983
D.Garamjav and fellow geologist E.Chagnaadorj arrived in Khanbogd soum to study the land formations discovered in the
previous year. They focus on these circular formations because many ore bodies form around a central core and appear circular
in shape when viewed from above. The geologists hear about Oyu Tolgoi which is located 50 km from the Dalanzadgad soum
from local community and they visit the area, note evidence of a hydrothermal alteration (a sign of the possible presence of an
orebody) and greenish staining on the rocks that indicates the presence of copper mineralisation.

1987

1987-1989 оны хооронд Оюу толгойд илүү нарийвчилсан зураглалын судалгаа хийжээ. Монголын талаас удирдан
явуулсан геологийн экспедицийн үеэр геологич Э.Бүрэнхүү, А.Готовсүрэн нар 1:200,000 масштабтай геологийн
зураглал хийж молибдений харьцангуй өндөр агуулга тэмдэглэсэн.

1987
Further, more detailed, mapping surveys of the Oyu Tolgoi area are conducted from 1987 to 1989. During a Mongolian- led
expedition, geologists E.Burenkhuu and A.Gotovsuren develop 1:200,000-scale geological map, and note that the area possibly
contains relatively higher grade molybdenum.
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Говь цөл
Байгаль цаг уурын хүнд нөхцөл, эзгүй зэлүүд нутгаар төсөөлөгдөх говь
нутаг угтаа биологийн төрөл зүйл олонтой, өвөрмөц экосистемтэй ажээ. Тус
бүс нутагт 158 зүйлийн ургамал ургадгийн дотор хэд хэдэн зүйл ховор болон
нэн ховор ургамал бий. Түүнчлэн говь нутаг хөхтөн, жигүүртэн, шавж, хэвлээр
явагч болон сээр нуруугүй амьтдаар элбэг. Зэрлэг адуу буюу хулан, хэдэн арван
зүйлийн шувуу, үнэг, чоно, тэр бүү хэл баавгай нутгийн малчдын тэмээ, адуу,
үхэртэй зэрэгцэн амьдардаг.
Эрт үеэс онгон дагшин төрхөө хадгалан үлдсэн энэ газар нутагт байгаль
орчны нөлөөллийн асуудлыг зохицуулах асар том үүрэг хариуцлага “Оюу
толгой”-д ногдож байгаа юм.
Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөө
бууруулах, удирдах арга хэмжээ, төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд 2002
оноос хойш байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг уурхай, түүний ойр орчимд
явуулж байна. Түүнчлэн агаарын чанар, уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүч,
ус хангамж, хог хаягдал зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг
боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газар, аймгийн болон
сумын засаг захиргаа, ТББ-ууд, орон нутгийн иргэд, байгаль хамгаалах
байгууллагууд, салбарын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажилладаг. “Оюу толгой”
компани байгаль орчны үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын холбогдох хуульд
заасан шаардлагууд, түүнчлэн “Рио Тинто” компанийн дотооддоо мөрддөг
байгаль орчныг хамгаалах олон улсын стандартуудад нийцүүлэн явуулж байна.
Төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхээс өмнө Байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) хийж, төслийн явцад 742 үүрэг амлалтыг
биелүүлэхээр тохиролцсон юм. Эдгээр үүрэг амлалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн
байгууллагаас тогтмол хяналт шинжилгээ хийж байна. “Оюу толгой”
нутгийн ард иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлэх хяналт шинжилгээний хөтөлбөрөөс
эхлээд төслийг эцсийн үр дүнд биологийн олон янз байдлыг өмнөхөөс улам
нэмэгдүүлсэн байх зэрэг үүрэг амлалтуудыг хэрэгжүүлж, байгаль орчны
нөлөөллийг салбарын дээд жишигт нийцүүлэн удирдаж байна.
Иргэдтэй хамтран нутгийн ургамлын үрийн сан бүрдүүлснээр устаж үгүй
болох эрсдэлтэй ховор ургамлуудыг үржүүлэх боломжтой болж байна.
Эдгээр нь “Оюу толгой” төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, удирдах, төслийн эерэг үр нөлөөг нэмэгдүүлэх замаар энэхүү хосгүй
тансаг байгалийг унаган төрхөөр нь хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилготой.
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The Gobi Desert
The Gobi, while appearing at times as a barren wasteland in a harsh
climate, but in fact its environment is rich in biodiversity and blessed with
a unique ecosystem. 158 plant species exist in the area, including several
rare and very rare varieties. The desert is also home to an abundance of
mammals, birds, insects, reptiles and invertebrates. Wild horses known
as khulan, dozens of species of birds, foxes, wolves, and even bears
live alongside camels, horses and cattle of herders and local people. This
ancient and precious land makes Oyu Tolgoi to manage the environmental
impact responsible.
Since 2002, environmental impact studies have been conducted in and
around the site to determine how Oyu Tolgoi can minimise and manage
any impact that operations could potentially have on the environment.
Oyu Tolgoi also works with the Government of Mongolia, provincial and
soum administrations, non-government organisations, local communities,
conservation organisations and experts from various fields to develop
and implement programmes managing issues such as air quality, climate
change, energy, water supply and waste management. All of Oyu Tolgoi’s
environmental work complies with Mongolian regulatory requirements,
as well as Rio Tinto’s own international standards of environmental
protection.
An Environmental and Social impact Assessment (ESIA) was adopted
prior to construction, and sets out 742 commitments for the project.
Progress of these commitments is monitored regularly and independently.
From monitoring programmes with local herders to a commitment to
an overall increase in biodiversity as a result of the project, Oyu Tolgoi’s
environmental impact is one of the most carefully managed in the sector.
Native plant seed fund established by Oyu Tolgoi in conjunction with
local community members, many plants including rare species that are at
risk of extinction will now have a chance to thrive again.
The goal of these commitments is to minimise and manage the
environmental impacts of Oyu Tolgoi, and to maximise the positive
benefits of the project ensuring that this precious unique environment is
preserved for future generations.
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Дэлхий нийтийг хамарсан ардчиллын шинэ давалгаанаар Монгол
Улс нэг намын тогтолцоотой коммунист дэглэмээ орхиж, 1990 онд анх
удаагаа олон намын оролцоотой, ардчилсан сонгууль явуулав. Улс
төрийн энэ хурдацтай өөрчлөлт нь араасаа улс орныг хамарсан эдийн
засгийн хүндхэн хямралыг дагуулжээ. Зөвлөлтийн тусламж дэмжлэг
зогссоноор төрөөс нийгмийн суурь үйлчилгээ болон дэд бүтцийн
асуудлаа шийдэж чадахгүйд хүрчээ.
Монголчууд ардчиллыг бэлгэшээн угтан авч, 1990-ээд оны эдийн
засгийн хүндрэл бэрхшээл монголчуудын хувьд чөлөөт зах зээлийн
эдийн засагт хөлөө олохоор тэмцсэн хүндхэн цаг үе байлаа. УИХ-ын
1996 оны сонгуульд Монгол Ардын Хувьсгалт Нам (МАХН) 75 жилийн
түүхэндээ анх удаа ялагдав. “Ардчилсан холбоо” эвслийн далбаан дор
нэгдсэн намууд парламентад анх удаа олонх болж, дөрвөн үеийн турш
эрх барьсан МАХН-ын оролцоогүй Засгийн газар байгууллаа. Хувийн
өмчийг төрөөс хянан зохицуулдаг байсан цаг улирч, шинээр байгуулсан
Засгийн газар улс орныхоо эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэхийн
тулд төрийн өмчийг хувьчлах өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлж
эхэллээ. Үүний зэрэгцээ хувийн хэвшилд, тэр дундаа гадаадын хөрөнгө
оруулагчдад хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмших
эрх олгосон шинэ хууль батлан гаргалаа.
Монгол Улс газар зүйн хувьд алслагдмал, дэд бүтэц хөгжөөгүй учир
зөвхөн уул уурхай гэлтгүй эдийн засгийн бүхий л салбарт хөрөнгө
оруулахад хүндрэлтэй байсан юм. Гэвч хууль тогтоомж, төрийн
бодлогодоо өөрчлөлт оруулснаар Зөвлөлтийн тусламж дэмжлэг
зогссоноос хойш анх удаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах үүд
хаалгыг нээсэн билээ.
Монголын шинэ хөгжиж буй чөлөөт зах зээлээс аятай боломж
эрэлхийлж ирсэн анхдагчдын дунд ер бусын нууцлаг геологийн тогтоц
бүхий, хосгүй говь нутгийг ахин шинжихээр ирсэн хайгуулчид байв.
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The democratic changes sweeping the world in the late 1980s
precipitated the dissolution of Mongolia’s own one-party, Communist
state and led to held multi-party, democratic elections in 1990. This
rapid political change also ushered in a difficult economic period for the
country. Without Soviet subsidies and financing, the government found
itself unable to provide much-needed services and infrastructure.
Although the new era of democracy was exalted and celebrated by
nearly every Mongolian, the tough economic conditions of the 1990s
became economically lost decade for many people as they struggled to
establish free-market society. The Parliamentary elections (State Great
Khural) in 1996 was first electoral defeat of the Mongolian People’s
Revolutionary Party (MPRP) since their 75th year of founding. An
alliance of parties under the banner of the Democratic Union Coalition
subsequently formed the first non-MPRP controlled government replacing
the nearly four generations of dominance of MPRP. After decades of
state control of property, the newly elected government expanded on
programmes to privatise state assets to spur for much needed economic
development. Along with these, laws allowing private entities, including
foreign investors, to hold and trade exploration and mining licenses has
ratified.
Geographic isolation and dearth of critical infrastructure made
Mongolia a challenging place to invest in every sector, including mining.
But the changes in laws and government policy opened the door to the
first trickle of foreign investment since the loss of Soviet subsidies and
financing.
Among the first of the adventurers looking for opportunity in
Mongolia’s burgeoning free-market were geologists who once again took
notice of an area in the Gobi desert with tantalising geological features
which hinted at something extraordinary.
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1990 оны 7-р сар
Монгол Улс ардчилсан тогтолцоонд шилжив. Улмаар Монгол Улсын
геологийн мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй боллоо. Энэ үеэс барууны
компаниуд, олон улсын корпорациуд Монголын уул уурхайн салбарыг
сонирхож эхлэв.

July 1990
Mongolia becomes a democratic country. As a result, Mongolian geological
information becomes open to public. Western companies and international
corporations start to express interest in the mining sector.

1995 оны 4-р сар

Монгол Улсын төрийн өмчит “Эрдэнэт” үйлдвэр АНУ-ын “Магма Коппер”
компанитай Монгол Улсад зэсийн ордын хайгуул хийх "Эрдэнэт Магма"
хамтарсан компани байгуулав.

April 1995
Mongolia’s state-owned copper mine, Erdenet Mining Corporation, signs a
joint-venture agreement with US-based Magma Copper to explore for copper
deposits in Mongolia, subsequently established Erdenet-Magma JV.
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1995 оны 5-р сар
“Эрдэнэт Магма” компанийн Ерөнхий менежер Сергей Дьяков Монгол оронд
хайгуул хийж байсан туршлагатай геологичдоор хоёр баг бүрдүүлэв. Төрийн
шагналт Г.Сандуйжаваар ахлуулсан экспедицийг Монгол орны баруун, өмнөд
болон төв хэсэгт илгээжээ. Тус хоёр багийн бүрэлдэхүүнд Монголын талаас
геологич Д.Гарамжав, Г.Жамсрандорж, Т.Мөнхбат, Ц.Цэнд-Аюуш, АНУ-аас Др.
Деннис Кокс, Л.Ричардс болон ОХУ-аас В.И.Сотников нар багтсан юм. Уг экспедиц
зэсийн илрэлтэй олон газрыг тогтоосон боловч анхаарал татахуйц их нөөцтэй орд
илрүүлсэнгүй.

May 1995
Sergei Diakov, General Manager of Erdenet-Magma Company, forms two teams
of experienced geologists on expeditions across Mongolia. The expedition led by
Mongolian State Laureate geologist G.Sanduijav, sent to western, central and southern
parts of Mongolia. Two teams had local geologists such as D.Garamjav, G.Jamsrandorj,
T.Munkhbat, Ts.Tsend-Ayush and Dr. Dennis Cox, L.Richards from US, V.I.Sotnikov from
Russia to join the expedition. The expedition discovers many sites with copper occurrences,
but none of them has identified significant reserves.
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1996 оны 7-р сар
Австралийн уул уурхайн аварга компани “Броукен Хилл Пропрайтери” (Би-Эйч-Пи)
“Эрдэнэт Магма” компанийг худалдан авч, Монголд нэгэнт эхлүүлчихсэн хамтын
ажиллагааны хамтарсан санхүүжилтийг үргэлжлүүлэн ажиллах саналыг “Эрдэнэт” үйлдвэрт
тавьжээ. Тухайн үед “Эрдэнэт” үйлдвэрийн Ерөнхий захирал байсан Ш.Отгонбилэг уг саналд
татгалзсан хариу өгсөн учир “Би-Эйч-Пи” компани хамтарсан компанийг татан буулгажээ.
Ингээд бие даан ажиллахаар шийдсэн “Би-Эйч-Пи” компани өөрийн хөрөнгөөр Монголд
төлөөлөгчийн газраа байгуулав.

Доктор ДЕннис Кокс
Туршлагатай, алдартай хайгуулын геологич Др.Деннис Кокс Стэнфордын их сургуульд
докторын зэрэг хамгаалсан бөгөөд уул уурхайн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн, АНУын Геологийн судалгааны газрын хэвлэл “Mineral Deposit Models” сэтгүүлийг Доналд
А.Сингерийн хамт эрхлэн гаргаж байв. Тэрээр Киргизстан, Пуэрто Рико, Бразил,
Колумб, Хятад, Чили, Мавритан, Намиби, Аляск, Юта, Аризона зэрэг олон газарт
ажиллаж байжээ.Тэрээр 1995 оны зун “Магма Коппер” компанийн урилгаар Монголын
төв болон өмнөд бүс нутагт ажилласан геологийн хайгуулын экспедицэд орсон байна.
Ингээд 1996, 1997 онуудад “Би-Эйч-Пи” компанид хараат бус зөвлөхийн хувиар
ажиллаж, Төв Оюугийн ордод зэсийн порфирын орд байх шинж тэмдэг байгааг
тогтоож, эцэст нь энэ талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахыг “Би-Эйч-Пи”
компанид зөвлөжээ.

July 1996
Australian mining giant, Broken Hill Proprietary Company (BHP) requests Erdenet Mining
Corporation to took over Magma Copper, and to financially support operations in Mongolia.
Erdenet Mining Corporation CEO Sh.Otgonbileg refuses this request, prompting BHP to dissolve
the joint venture. BHP decides to continue independently and uses its own funding to establish a
Representative Office in Mongolia.

1996 оны 9-р сар
“Би-Эйч-Пи” компани “Магма Коппер”-ын хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлсэн боловч үр
дүн муутай байлаа. Эцэст нь Монгол орны зүүн бүс нутагт судалгаа хийж байсан эрлийн
багийг Д.Гарамжав дагуулан есдүгээр сарын 17-ны өдөр Оюу толгойд авчрав. Д.Гарамжав,
Т.Мөнхбат, Деннис Кокс нар хамтран ажиллаж, Вандан толгой (Оюу толгойн уурхайд орших,
эдүгээ Төв Оюу хэмээн нэрлэх болсон толгой)-д зэсийн порфирын орд байх шинж тэмдэг
байгааг тогтоожээ. Др. Деннис Коксын зөвлөмжөөр эдүгээ “Англо Американ Эксплорейшн”
компанийн Хайгуулын менежерээр ажиллаж буй Сергей Дьяков уг талбайд хайгуул хийх
тусгай зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргав.

Dr. Dennis Cox
An experienced and distinguished exploration geologist, Dr. Dennis Cox has a Ph.D. from Stanford University and, together
with Donald A.Singer, co-authored the mining world’s renowned US Geological Survey publication, “Mineral Deposit Models”.
He has worked in Kyrgyzstan, Puerto Rico, Brazil, Colombia, China, Chile, Mauritania, Namibia, Alaska, Utah and Arizona. In
the summer of 1995, he was invited by Magma Copper to join the geological exploration expedition in Central and Southern
Mongolia. In 1996 and 1997, this time as an independent consultant to BHP, he identifies the signs of a copper porphyry
deposit at Central Oyu and ultimately recommends BHP to apply for an exploration licence for the Oyu Tolgoi area.

September 1996
BHP continues the work of Magma Copper, but exploration is unsuccessful. Finally, on 17th of
September, D.Garamjav brought a team from Eastern Mongolia to Oyu Tolgoi. D.Garamjav, Dennis
Cox and T.Munkhbat identified several signs of a porphyry copper deposit at Vandan Tolgoi (a hill
within the Oyu Tolgoi site now known as Central Oyu). On Dr. Cox’s recommendation, Sergei Diakov,
who is currently Exploration Manager of Anglo American Explorations, applies for an exploration
licence for the area.
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Зүүн гараас: Ник Аллен (Би-Эйч-Пи), Дон Шиззэл (Би-Эйч-Пи),
Эрик Сидорфф (Магма Коппер), Д.Гарамжав, Сергей Дьяков,
С.Санждорж, Барри Болтон (Би-Эйч-Пи)
L-R Nick Allen (BHP), Don Schissel (BHP), Eric Seedorff (Magma Copper),
D.Garamjav, Sergei Diakov, S.Sanjdorj, Barry Bolton (BHP)
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1997 оны 3-р сар
“Би-Эйч-Пи” компани Оюу толгой болон түүний ойр
орчмын талбайд хайгуул хийх тусгай зөвшөөрөл авлаа.
Оюу толгойн геологийн түүхэн мэдээллийг цуглуулж
үзэхэд Вандан толгойд молибдений хамт ногоон өнгийн
исэлдсэн зэсийн төрөл бүрийн эрдсүүд байв.

Анхны эрэл хайгуулын ангийн отог
First exploration camp

March 1997
BHP receives an exploration license for the area around
Oyu Tolgoi. Analysis of historical geological data shows
the possible presence of molybdenum and, on the surface at
Vandan Tolgoi, greenish staining on the rocks indicates the
presence of copper.

1997 оны 4-р сар

“Би-Эйч-Пи” компани дөрөвдүгээр сард анхны
хайгуулын ажлаа эхэлж, албадмал туйлшрал (газрын
гүнд буй эрдсийг илрүүлэхэд туслах цахилгаан соронзон
хайгуул)-ын арга болон геологийн зураглал, байр зүйн
зураглал, газрын соронзон орны зураглалыг гаргаж,
тунамал хурдасны давхарга дороос цухуйсан дэвсгэр
чулуулгийн гаршуудыг судалсан.

April 1997
BHP starts its first field exploration in April, employing
techniques such as induced polarisation (an electromagnetic
imaging technique that helps identify subsurface materials)
and geological mapping, as well as conducting topographic,
ground magnetic, water and soil sedimentation surveys
(sedimentary formation) through outcrops study.
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1997 оны 7-р сар
Өргөн хүрээтэй хайгуулын ажлын үр дүнд геологич
Д.Гарамжав, С.Санждорж, Деннис Кокс, Т.Мөнхбат,
Г.Оюун нар Өмнөд Оюугаас хэд хэдэн сонирхол татахуйц
кварцын судал илрүүлжээ. Кварцын судланцрууд нь
риолитын гаршуудын хооронд газрын гадарга дээр
гарч ирсэн нь голдоо магнетитын нарийн зүрхэвчтэй
байв. Д.Гарамжав үүнийг “Магнетитын судлууд алт
агуулах хандлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ риолитын
гаршуудын хооронд алттай бүс байж болзошгүй” хэмээн
тайлбарласнаар тэд уг талбайд гурван овоо босгож
тэмдэглээд орхисон нь хожим “Алтан гурвалжин”
хэмээгдэх болсон билээ.

July 1997
After extensive exploration, D.Garamjav, S.Sanjdorj, Dennis
Cox, T.Munkhbat and Geologist G.Oyun, discovers a batch of
quartz veins at Southern Oyu. The quartz features thin veins
of magnetite, banded with rhyolite. D.Garamjav explains that
magnetite veins tend to contain gold and a gold zone could
be present in the quartz at the middle of rhyolite occurrences.
They made three ovoos (stacks of rocks) to mark the area,
which later becomes known as the golden triangle.
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Зүүн гараас: Жон Марк Стюарт (Би-Эйч-Пи), Жак МкКлинток (Би-Эйч-Пи),
Д.Гарамжав, Т.Мөнхбат, Дуглас Кирвин, Крэйг Пантер, Дэвид Крэйн
L-R John Mark Stuart (BHP), Jack McClintock (BHP), D.Garamjav, T.Munkhbat,
Duglas Kirvin, Kreig Panter, David Krein

1997 оны 9-р сар
1997 оны 9-р сарын 3-нд Оюу толгой - 001 цооногийг тавьснаас эхлэн эхний жил
эрлийн багийнхан зургаан цооног өрөмдсөн юм. Д.Гарамжав нэг өрмийг нь “Алтан
гурвалжин” дотор тавья гэсэн санал гаргажээ. Хожим 2001 онд яг энд тавьсан
цооногийн өрөмдлөгөөр Баруун өмнөд Оюугийн орд газрын “зулайд” хүрсэн билээ.

September 1997
Т.Мөнхбат
Үнэт металлын эрэл, хайгуул, нөөцийн тооцооллын талаар өргөн мэдлэг, туршлагатай
геологич Т.Мөнхбат “Оюу толгой” төсөлд 20 шахам жил ажиллаж байна. Тэрээр Украины
Львов хотын Улсын их сургуулийг инженер-геохимич, эрдэс судлаач мэргэжлээр төгссөн.
1996 онд Оюу толгойн анхны хайгуулын багт ажиллаж байв. 1997 онд “Би-Эйч-Пи”
компанийн Монгол дахь төслийн геологич, 1999 оноос “Айвенхоу Майнз”-ын эрлийн
багийн ахлах геологичоор ажиллажээ. Т.Мөнхбат эдүгээ “Оюу толгой” компанид Олон талт
хамтын ажиллагаа хариуцсан Ахлах менежерийн алба хашиж байна.

T.Munkhbat
With extensive experience in precious metal exploration and resource development T.Munkhbat
has been a part of the Oyu Tolgoi project for over 20 years. He graduated from the University
of Lviv in Ukraine as an engineer-geochemist specialising in mineralogy. He was the part of the
original exploration team at Oyu Tolgoi in 1996, a geologist on the project with BHP in 1997,
and senior geologist of team in Ivanhoe Mines discovery from 1999. Today, he is a Senior
Manager, Stakeholder Engagement for Oyu Tolgoi.
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During the first year, after the hole OT-001 drilled, the team set about drilling six core holes,
drill penetrates into the crust on 3 September. D. Garamjav proposed drilling one of these in
the middle of the Golden Triangle. Later, in 2001, deeper drilling in this area hit the top of
southern Oyu mineralisation.

1998 оны 4-р сар
Оюу толгойд хоёр дахь шатны өрөмдлөг эхэллээ. 17 цооног (нийт 3,000 уртааш
метр) нэмж өрөмдсөний наймаас нь нааштай үр дүн гарав. Гэвч эдгээр цооногоос
хангалттай хэмжээний эрдэсжилт илрээгүй учир “Би-Эйч-Пи” компани өрөмдлөгөө
зогсоосон юм. Компани төслийг хянаж үзээд, 1999 онд өрөмдлөг, хайгуул нэмж
хийхээр төлөвлөж байв.

April 1998
Second-stage drilling commences at Oyu Tolgoi. From the additional 17 cores, (totalling
3,000metre in depth) eight of them show positive result. However, results were inadequate,
and BHP management halted drilling. The company plans to review the project, with scope
for possible further exploration and drilling in 1999.
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1999 оны 3-р сар

Сергей Дьяков Торонтод болсон Төсөл санаачлагчид,
хэрэгжүүлэгчдийн Канадын ассоциацаас зохион байгуулдаг
чуулга уулзалт дээр Оюу толгойн хүдрийн дээж болон
урьдчилсан судалгааг танилцуулсан нь олон улсын уул уурхайн
салбарынханд Оюу толгойг анх таниулсан явдал болжээ.

March 1999
Sergei Diakov introduces ore samples and preliminary information
about Oyu Tolgoi to the Prospectors & Developers Association of
Canada (PDAC) convention in Toronto which was the first time for
Oyu Tolgoi to be presented to the global mining world.

1999 оны 5-р сар

“Би-Эйч-Пи” өмнийн говийн бүсэд 2,000 гаруй км зайг
туулан агаарын соронзон тандалтын судалгаа хийжээ. Энэ
нь "Би- Эйч-Пи" компани Монголоос гарах шийдвэр гаргах
үед хийсэн сүүлчийн ажил юм. Үүгээр хэдэн арван жилийн
өмнөх судалгааны зурагт тэмдэглэсэн соронзон шинж чанарыг
баталсан байна. Геологич Д.Гарамжав, Т.Мөнхбат нар тайлал
хийж, 23 цооног өрөмдөх цэгийг координатоор зааж өгсөн юм.

May 1999
BHP conducts more than 2,000km of airborne magnetic survey
mapping of the South Gobi region the last push by BHP before it
to leave Mongolia. Result of the survey reconfirmed the magnetic
features noted in the survey maps created a decade earlier. Based
on interpretation of this data, D.Garamjav and T.Munkhbat later
identifies coordinates for 23 points for further drilling.
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Сергей Дьяков
Оросын геологич, “Магма Коппер” компанийн
Ерөнхий менежер Сергей Дьяков 1995 онд Оюу
толгойд анх очиж байжээ. Орос, англи хэлээр
чөлөөтэй ярьдаг түүнд аль аль хэл дээр геологийн
тайлантай шууд танилцаж, шаардлагатай мэдээлэл
авах давуу тал байлаа. “Магма Коппер” компанийг
“Би-Эйч-Пи” худалдан авсны дараа тэрээр 19971999 оны хооронд Оюу толгойд хийсэн “Би-ЭйчПи” компанийн анхны хайгуулын өрөмдлөгийг
удирджээ. С.Дьяков “Би-Эйч-Пи” компани тусгай зөвшөөрлөө “Айвенхоу
Майнз” компанид 2002 онд худалдах хүртэл уг төсөл дээр ажиллаж байв.
Түүнээс хойш тэр “Си-Ай-Эс” болон ”Би-Эйч-Би”-ийн Европ дахь хайгуулын
төслүүдийг удирдан ажиллаж байсан бөгөөд саяхан “Англо-Гоулд Ашанти”
компанийн хайгуулын төслийг удирдаж байхдаа Колумбын Нүэво Чакиро
дахь алт-зэсийн баялаг нөөцтэй ордыг илрүүлсэн байна.

Sergei Diakov
Russian geologist and Sergei Diakov, General Manager of Magma Copper, first
came to the Oyu Tolgoi area in 1995. Speaking Russian and fluent English, he
had the advantage of being able to read geological reports on the area in both
languages. After Magma Copper was acquired by BHP, Diakov headed up BHP’s
first exploration drilling at Oyu Tolgoi between 1997-1999. Diakov worked on the
project until BHP sold the mining licenses to Ivanhoe Mines in 2002. Since then,
he has managed regional exploration programmes for CIS and BHP in Europe,
and recently led AngloGold Ashanti to a significant copper and gold discovery in
Colombia - Nuevo Chaquiro.

1999 оны 5-р сар
Дуглас Кирвин
“Айвенхоу Майнз”
компанид 1995-2011
онд Хайгуулын асуудал
эрхэлсэн Гүйцэтгэх дэд
ерөнхийлөгчөөр ажиллаж
байсан Дуглас Кирвин
1999 онд Оюу толгойн
тусгай зөвшөөрлийг
“Индочайна Гоулдфилдс”
(хожим “Айвенхоу Майнз”
болсон) компани “Би-ЭйчПи” компаниас худалдан авах, “Айвенхоу Майнз” компанийн
хайгуулын ангийг 2000 онд Оюу толгойд байгуулахад гол үүрэг
гүйцэтгэсэн юм. Тэрээр 2004 онд Тейер Линдслийн нэрэмжит
олон улсын “Шилдэг нээлтийн шагнал” хүртжээ.

Douglas Kirwin
Ivanhoe Mines’ award-winning Executive Vice President for Exploration from 1995 until 2011, Douglas Kirwin was instrumental in securing the Oyu Tolgoi licenses for Indochina Gold Fields (later, Ivanhoe
Mines) in 1999. He was also central to the establishment of the
original Ivanhoe Mines site at Oyu Tolgoi in 2000. He was awarded
the Thayer Lindsley medal in 2004 for his role in the discovery.

Хайгуулын хэт өндөр зардал, Азийн санхүүгийн хямралаас үүдэн санхүүгийн хүндрэлд орсон
“Би-Эйч-Пи” компаниас “Оюу толгой” төсөл дээрээ хамтран ажиллахыг бусад компаниудад
санал болгож эхлэв. Уг саналыг хэд хэдэн компани сонирхож үзсэний дотор Австралийн “Вэстерн
Майнинг Корпорац”, Английн “Англо-Американ” компаниуд байв. Өөрийн төлөөлөгч Дуглас
Кирвиний зөвлөмжид тулгуурлан Канадын “Индочайна Гоулдфилдс” компани “Би-Эйч-Пи”
компанитай хамтран ажиллах гэрээ хийж, ажилдаа оржээ.

May 1999
Due to excessive exploration costs, Asian financial crisis and overall financial challenges, BHP was looking
for joint venture partners to assist in developing the Oyu Tolgoi project. Several consider the proposal,
including the Western Mining Corporation from Australia and the British company, Anglo American.
Based on recommendations from their representative Douglas Kirwin, Indochina Goldfields from Canada
enters into a partnership agreement with BHP, and commences work.

1999 оны 6-р сар

АНУ-ын иргэн Роберт Фридландын 1994 онд байгуулж, 1996 онд хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн
“Индочайна Гоулдфилдс” компани зургадугаар сарын 18-ны өдөр нэрээ “Айвенхоу Майнз”
болгож өөрчлөв. Тус компани Казахстан, Австрали, Хятад, Мьянмар болон Монгол Улсад нүүрс,
зэс, алтны орд газар эзэмшиж байв.

June 1999
On 18 June, Indochina Goldfields, which was established by US-citizen Robert Friedland in 1994 and listed
in 1996 on Toronto Stock Exchange, changed its name to Ivanhoe Mines Ltd. Company owned coal, copper
and gold assets in Kazakhstan, Australia, China, Myanmar and Mongolia.
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Ер бусын нээлт
An extraordinary find
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Өмч хувьчлалын хөтөлбөрт гарсан бодлогын алдаа,
төрийн тогтворгүй байдал, 1990-ээд оны сүүлчээр жил
дараалан тохиосон зудын уршгаар Монголын эдийн
засгийн хөгжилд дорвитой ахиц гарахгүй л байлаа. XXI
зуунтай золгоход улс орны байдал хүнд хэвээр, ард
иргэдийнхээ аж амьдралыг дорвитой сайжруулах арга
замыг олоогүй байлаа.
УИХ-ын 2000 оны сонгуулийн үр дүн нь ардчиллаас
өмнөх нэг намын тогтолцоог санагдуулам гарч, Монгол
Ардын Хувьсгалт Нам (МАХН) парламентын 76 суудлаас
72-ыг нь авч ялав. Энэхүү сонгуулийн үр дүн хийгээд 2001
оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Н.Багабанди улиран
сонгогдсон явдал нь МАХН-ыг улс орны хэмжээнд
дангаар тодорсон улс төрийн хүчин болголоо.
Өмч хувьчлалын хөтөлбөрүүд төрийн өмчит томоохон
аж ахуй нэгжүүдийн хувьчлалаар үргэлжилсний нэг
нь Хөдөө аж ахуй (ХААН)-н банкны хувьчлал байлаа.
Үүнтэй зэрэгцээд үүрэн утасны оператор "Мобиком",
"Скайтел" тэргүүтэй хувийн компаниуд өдөр тутмын
амьдралд цоо шинэ технологи нэвтрүүлж, үйлчилгээгээ
өргөжүүлэн тэлж байв.
Өнгөрсөн үе рүүгээ ухарсан мэт харагдах авч угтаа улс
орны түүхийн нэгэн шинэ хуудас эргэж, хөгжлийн шинэ
үе эхлэхэд бэлэн болсон байлаа. Канадын уул уурхайн
хайгуулын компани Оюу толгой хэмээх газраас хосгүй
нэгэн орд илрүүлсэн нь олон нийтэд дөнгөж танигдаж
эхлэхийн хамт Монгол Улсыг дэлхийн томоохон хөрөнгө
оруулагчдын анхаарлын төвд орууллаа.
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Missteps with the privatisation programmes, government
instability, and a series of devastating winters during the
late 1990s weighed on Mongolia’s economic development.
As the 21st century dawned, the country was still struggling
to find a pathway to sustained and substantial improvements to the quality of life every citizen.
The Parliamentary elections in 2000 produced results
reminiscent of the single-party, pre-democratic era with the
Mongolian People’s Revolutionary Party (MPRP) winning 72
of the 76 seats in the Parliament. These results and N.Bagabandi’s re-election as President in 2001, made MPRP as a
preeminent political force at the national level.
Privatisation programmes continued in large state institutions such as the Agriculture Bank (Khan Bank) and private
businesses such as cellular phone providers Mobicom and
Skytel expanding their services by introducing new technologies to daily life.
Although only apparent in retrospect, the country was
beginning to turn a page in its history and embarking on
a new phase of development. An extraordinary find by a
Canadian mining exploration company in the Gobi desert in
an area called Oyu Tolgoi was just the beginning to impress
itself on the consciousness of the public and brought attention of serious global investors to Mongolia.
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2000 оны 5-р сар

“Айвенхоу Майнз” компани Монголд анх “Геомандал”
компанийн нэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байлаа. “Би-Эйч-Пи”
компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар “Айвенхоу
Майнз” компани Оюу толгойн хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 98
хувийг эзэмших болов. Дуглас Кирвин “Би-Эйч-Пи” компанийн
хэрэглэж байсан хоёр машин, хайгуулын багаж төхөөрөмж,
хайгуулын ангийн 10 гэрийг худалдан авч, Оюу толгойд хийн
үлээлттэй өрөмдлөг хийж эхлэв.

May 2000
Ivanhoe Mines was initially operating in Mongolia under the name of
Mongolian company, Geo Mandal LLC. After entering the partnership
with BHP, Ivanhoe Mines acquirs 98 per cent of the exploration
license for the Oyu Tolgoi area. Douglas Kirwin purchases two jeeps,
exploration tools and ten gers (Mongolian nomadic felt tents) from
BHP for Ivanhoe Mines’ exploration team. The company starts reverse
circulation drilling at Oyu Tolgoi.

2000 оны 9-р сар

“Айвенхоу Майнз Монголиа Инк” компанийг албан ёсоор
байгуулж, Дуглас Кирвинийг Ерөнхий захирлаар томилов.
Тэр жилийнхээ 6-9-р сард хайгуулын менежер Крис Вилсоны
удирдлага дор нийт 8,828 уртааш метр 24-өөс 109 цооног хүртэл
өрөмдсөн байна. Уг ажлын үр дүн нааштай гарсан бөгөөд Төв
болон Өмнөд Оюугийн ордоос зэсийн хоёрдогч баяжилтыг нэмж
илрүүлжээ.

September 2000
Ivanhoe Mines Mongolia Inc. is formally established and Douglas
Kirwin is appointed CEO. Between June and September, with Chris
Wilson at the helm as Exploration Manager, the company drills holes
24- 109, totalling 8,828metre in depth. The results of this drilling
program are positive, with secondary mineralisation being added to
the existing identified mineral resources of Central and Southern Oyu.
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Зүүн гараас: Т.Мөнхбат, Хюго Дамметт, Д.Гарамжав
2002 он.
L-R T.Munkhbat, Hugo Dummet, D.Garamjav, 2002

Хюго ДаммЕт
Уул уурхай, геологийн салбарын
аварга гэгддэг нэрт геологич Хюго
Даммет 2001 оноос “Айвенхоу
Майнз” компанид ажиллаж
эхэлжээ. Тус компанийн Төсөл
хөгжил хариуцсан Гүйцэтгэх дэд
ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан
Өмнөд Африкийн иргэн тэрээр
Оюу толгойн ордыг нээн илрүүлэх
хайгуулын ажилд чухал үүрэг
гүйцэтгэсэн нэгэн. Үүнээс өмнө
“Би-Эйч-Пи” компанид 10 гаруй
жил ажиллахдаа зэсийн болон мөнгөний хэд хэдэн ордыг нээн илрүүлэхэд биечлэн оролцсон бөгөөд 1999
онд “Оюу толгой” төслийг зогсооход тэтгэвэртээ гарсан байна. Хюго Дамметт 1996 онд Канадын Арктикийн
бүсэд орших Экатигийн алмаазны ордыг илрүүлж олон улсад танигдсан ажээ. Харамсалтай нь, тэрээр 2002
оны наймдугаар сард Өмнөд Африкт автомашины ослоор өөд болсон юм. “Айвенхоу Майнз” компанийн
хайгуулын ажилд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж, дараа оных нь есдүгээр сард Оюу толгойн алс хойд
хэсэгт орших гүний уурхайг түүний нэрээр овоглосон түүхтэй.

Hugo Dummett
A giant in the field of mining and geology, Hugo Dummett joined Ivanhoe Mines in 2001. As an Executive Vice
President of Project Development, the South African played an integral role in the exploration programmes that
led to the discovery of Oyu Tolgoi. While working more than a decade with BHP, he had played a key role in the
discovery and development of several copper and silver mines, before retiring in 1999 after the company halted
its work at Oyu Tolgoi. He was also renowned for his role in the discovery of the Ekati diamond mine in Canada’s
Arctic region in 1996. Unforfunately, Hugo Dummett died in a traffic accident in South Africa in August 2002.
In September of the following year, in recognition of his contributions to Ivanhoe’s exploration successes, the Far
North Zone underground deposit at Oyu Tolgoi, was renamed the Hugo Dummett deposit.
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Чарли ФорстЕр

2001 оны 2-р сар

Оюу толгойд хийсэн өрөмдлөгийн ажил болон
геологийн мэдээллийг Канад руу “Айвенхоу Майнз”
компанийн геологич Чарли Форстерт илгээж байв.
Тэрээр дээжийг шинжилж үзээд Вандан толгойд зэсийн
хоёрдогч баяжилтын бүсэд 50 сая тонн хүдэр байна гэж
тооцоолжээ. Гэхдээ дэд бүтэц хөгжөөгүй, алс бөглүүд
хязгаарт орших энэ ордыг ашиглахад үр өгөөж гарахгүй
учир төслийг үр ашигтай байлгахын тулд илүү баялаг
орд олох шаардлагатай байлаа. Вандан толгойгоос
баруун өмнө зүгт 800 метрт байрлах 105 дугаар цооногт
халькозины давхарга илэрсэн нь Ч.Форстерийн
анхааралд өртсөний улмаас цооногийн эргэн тойронд
эрдэсжилт хэр байгааг тодруулахыг зөвлөжээ.

February 2001
All existing drilling and geology data relating to the project
is sent to Canada to Ivanhoe Mines geologist, Charlie Forster.
From the samples, he estimates that secondary copper
mineralisation could contain approximately 50 million tonnes
of copper ore at Vandan Tolgoi. However, the area’s isolation
and lack of infrastructure makes development commercially
unviable and a further, richer deposit needs to be found in
order to make the project viable. Forster notes that drill hole
# 105, located about 800metre Southwest of Vandan Tolgoi,
has a chalcocite-bearing interval and recommends further
investigation into the mineralisation around this hole.
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Канадын алдарт
геологич Чарли
Форстер 2001-2008
онд “Айвенхоу
Майнз” компанийн
Хайгуулын асуудал
эрхэлсэн Дэд
Ерөнхийлөгчийн
албыг хашиж
байв. Тэрээр 2001
онд Төв болон Өмнөд Оюугийн өрөмдлөгийн
дээжийг нягтлан шалгах шийдвэр гаргасан
нь баялаг эрдэсжилтийг илрүүлэхэд хүргэсэн
юм. Улмаар хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэх
хөрөнгийг батлуулж чадсанаар “Оюу толгой”
төслийг хаагдахаас аварсан юм. Түүний шийдвэр
хийгээд мэдлэг туршлага нь Оюу толгойн ордыг
нээн илрүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан
бөгөөд Хюго Дамметтийн ордыг нээхэд гар бие
оролцсоныхоо төлөө 2004 онд Тейер Линдслийн
нэрэмжит олон улсын “Шилдэг нээлтийн шагнал”
хүртжээ.

Charlie Forster
Award-winning Canadian geologist Charlie Forster
was Vice President of Exploration for Ivanhoe
Mines from 2001 to 2008. His decision to double-check core samples from Central and Southern
Oyu in 2001, led to the discovery of evidence
of potential rich copper-gold mineralisation. He
then secured the budget to continue exploration,
rescuing the entire Oyu Tolgoi project from closure.
His determination and expertise contributed significantly to the discoveries at Oyu Tolgoi, and he
was awarded the Thayer Lindsley’s award in 2004
for his role in the discovery of the Hugo Dummett
deposit.

2001 оны 2-р сар

Чарли Форстер, Австралийн геологич Дэвид Крэйн
нар Оюу толгойд очив. Тэд 1997-2000 оны хооронд
Оюу толгойд хийсэн хайгуулын ажлын мэдээлэлтэй
танилцаад, шинээр баг бүрдүүлж, хайгуулаа
үргэлжлүүлэхээр тогтжээ.

February 2001
Charlie Forster and Australian geologist David Crane,
arrive at Oyu Tolgoi. They re-check the exploration data for
the years 1997-2000 and decided to establish a new team to
continue exploration.

2001 оны 4-р сар

“Айвенхоу Майнз”-ын хайгуулын шинэ баг дөрөвдүгээр
сарын сүүлчээр Оюу толгойд очиж, Баруун-өмнөд
Оюу болон Өмнөд Оюугийн хооронд “Би-Эйч-Пи”
компанийн өрөмдсөн 105 дугаар цооногт илэрсэн 20
метр зузаан халькозины давхаргын тархалтыг шалгахаас
ажлаа эхэлсэн байна. Гэхдээ тэр хавьд 10 гаруй цооног
өрөмдсөн ч бага зэргийн хүдэржилтээс өөр зүйл
олдоогүй аж.

April 2001
The new Ivanhoe Mines exploration team arrives at Oyu
Tolgoi towards the end of April and starts checking the
distribution of 20metre-thick chalcocite blanket that was
intercepted by BHP hole OT#105 in the Oyu Tolgoi license
area between Southwest Oyu and Southern Oyu. The team
drilled more than ten drill holes in the area, but finds nothing
significant, except small scale of mineralisations.
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2001 оны 6-р сар

2001 оны 5-р сар

“Айвенхоу Майнз” компани Д.Цэвээндорж, Д.Гарамжав
нарын санаачилгаар археологийн анхны судалгааг
өөрийн зардлаар хийлгэж эхэллээ. Судалгаагаар эртний
хүмүүс амьдарч байсан ул мөр, хадны сүг зураг, 37
булш, чулуун байгууламж долоо болон эрт үед зэсийн
хүдэр олборлож байсны ул мөр бүхий 11 ухмал олджээ.
Түүнчлэн төслийн талбайгаас 25 км зайд байрлах
Зэлтэд мөн хоёр ухмал илэрчээ. Эдгээр ухмалыг чулуун
зэвсгээр үйлдсэн байх учир чулуун зэвсгийн сүүл үе,
хүрэл зэвсгийн эхэн үед хамаарах дурсгал болохыг
археологичид тогтоожээ.

May 2001
Ivanhoe Mines commissions its first archaeological survey in
its license area in response to an initiative from D.Garamjav
and D.Tseveendorj. Funded by the company, it uncovers
remains of an ancient civilisation, petroglyphs (rock
engravings), 37 graveyards, seven stone structures and 11
excavations showing signs of copper ore mining. In addition,
two more ancient mines are found in Zedet, 25km from the
Oyu Tolgoi project site. Traces of stone tools are found at the
ancient mines, and archaeologists identify that they date back
to the late Stone and early Bronze Ages.
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Чарли Форстер гурван газарт алмаазан өрөмдлөг хийхээр шийдэв. Өмнөд Оюугийн орой дээр 149, Төв Оюугийн хойд
хэсэгт 159 дүгээр цооногийг өрөмдөхөөр зэхээд 150 дугаар цооногийг Баруун-өмнөд Оюугийн хаахна өрөмдөхийг
геологич Д.Гарамжаваас асуухад тэрээр “Алтан гурвалжин” дотор гэсэн санал гаргасан байна. Цооногуудын дээжийг
Улаанбаатар руу шинжлүүлэхээр илгээлээ. Д.Гарамжав 2001 оны 6-р сарын 26-нд Оюу толгой - 158-р цооногийн
дэргэдээс цутгуурын шанага олж, ирээдүйн металлургийн үйлдвэрийн бэлгэдэл /лого/ болох болтугай гэж
бэлгэшээв.

June 2001
Charlie Forster decides to conduct diamond drilling in three locations. The first two drill holes, OTD-#149 and OTD#159,
are located at southern Oyu and at the northern part of Central Oyu, respectively. For the location of the third drill hole
#OTRCD-150, he seeks advice from D.Garamjav, who proposes drilling again in the middle of the Golden triangle. Garamjav
found an old container for melting metals near drill hole OTD #158, on 26 June 2001 symbolizing this could be inscribed on the
logo of future metallurgical complex.

2001 оны 6-р сар

2000 оны тавдугаар сараас эхлэн Оюу толгойн талбайд нийтдээ 120 орчим цооног өрөмдөөд дорвитой үр дүн гараагүй,
цааш ажиллах төсөвгүй болоод байв. "Айвенхоу Майнз"-ын үүсгэн байгуулагч хийгээд захирал Роберт Фридландаас
бусад удирдлага төслийг хаах шийдвэрт 2001 оны зургадугаар сард гарын үсэг зураад байлаа.

June 2001
Some 120 exploration holes have been drilled in Oyu Tolgoi since May 2000 but the results have been poor. In June 2001, most
of the senior managers at Ivanhoe Mines, except founder and Chairman, Robert Friedland, agree that the project should be
closed.
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Оюу толгойн хайгуулын ангийнхан - 2002 он.

2001 оны 7-р сар

150 дугаар цооногийн дээжүүдийг шинжлэхэд 508 метрийн зузаантай, тонн тутамд 0.81 гр алт, 1.17 хувийн зэс
агуулсан сульфид ихтэй эрдэсжилт илэрчээ. Оюу толгойн анхны гүний цооног болох 150 дугаар цооногт хийсэн
өрөмдлөгөөр алт, зэс, молибдений өндөр агууламжтай порфирын төрлийн хүдэржилттэй шинэ бүсийг нээсэн
юм. Энэ нээлтийн эдийн засгийн өгөөжийн тооцоо өндөр байсан учир “Айвенхоу Майнз Монголиа” хайгуулын
хөтөлбөрөө өргөжүүлж, өрмийн машиныхаа тоог нэмэхээр болов.

July 2001

January 2002
Primary ore is found in core from #OTD-159, confirming that
major mineral deposits have been found at Oyu Tolgoi.

2002 оны 1-р сар

С.Санждорж

January 2002

S.Sanjdorj
Geophysicist S.Sanjdorj is one of the pioneers of the exploration team at Oyu Tolgoi. Originally from western
Mongolia’s Zavkhan aimag, he graduated from the Irkutsk Polytechnical Institute in Russia with a Bachelor’s
degree in mining engineer- geophysics. He then worked at the Mongolian water research institute as an underground water exploration engineer and researcher. He joined the BHP exploration team as a geologist in 1997
and signed on with the Ivanhoe Mines exploration team in 2000. S.Sanjdorj was instrumental in the discovery of
the Gunii Hooloi and Galbyn Gobi aquifers in 2003, the major sources of water which made the development
possible. With a career spanning 18 years at Oyu Tolgoi, he is now Emeritus Vice President of Oyu Tolgoi and is
awarded witn prestigious title “Merited Industrial Worker”.

Oyu Tolgoi exploration team in 2002.

159 дүгээр цооногт мөн анхдагч хүдэр илэрснээр Оюу толгой
асар том орд болох нь илэрхий болов.

Samples from drill hole #OTRCD-150 result in the discovery of 508metre thick rich sulphide mineralisation containing,
0.81gr of gold and 1.17 per cent of copper per tonne of ore,. #OTRCD-150 is the first deep drill hole at the Oyu Tolgoi
project to reveal a new zone of porphyry mineralisation containing high-grade gold, copper and molybdenum. Given
the economic potential of this discovery, Ivanhoe Mines Mongolia immediately expands its exploration programme,
including the addition of more drill rigs.

Геофизикч мэргэжилтэй С.Санждорж Оюу толгойн хайгуулын багийн анхдагчдын нэг. Завхан аймагт
төрсөн тэрээр ЗХУ-ын Эрхүү хотын Политехникийн дээд сургуулийг дүүргэж, уулын инженер геофизикч
мэргэжил эзэмшжээ. Тэрээр усны хайгуул, төсөл, эрдэм шинжилгээний институтэд эрдэм шинжилгээний
ажилтан, усны хайгуулын инженерээр ажиллаж байв. 1997 онд “Би-Эйч-Пи” компанийн хайгуулын багт
геологичоор орсон бөгөөд 2000 онд “Айвенхоу Майнз” компанид шилжин ажилласан байна. С.Санждорж
2003 онд “Оюу толгой” төслийн технологийн усны гол эх үүсвэр болох Гүний хоолой болон Галбын
говийн газар доорх усны хоёр ордыг нээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. “Оюу толгой” төсөлд 18 дахь
жилдээ ажиллаж байгаа аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан тэрээр эдүгээ “Оюу толгой” төслийн Хүндэт дэд
ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байна.
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2002 оны 1-р сар

“Айвенхоу Майнз” компани “Оюу толгой” төслийг
үргэлжлүүлэх зорилгоор олон улсын хөрөнгийн зах зээл
дээрээс 15 сая ам.долларын хөрөнгө босгов.

In order to ensure the continuation of the Oyu Tolgoi project,
Ivanhoe Mines raises funding of US$15m from international stock
markets.

2002 оны 2-р сар
“Айвенхоу Майнз” компанийн төлөөлөгч Дуглас Маккей,
Ашигт малтмалын газрын дарга Д.Жаргалсайхан нар говийн
бүсийн хөгжлийн асуудлаар Даланзадгадад болсон бага хурал
дээр Оюу толгойн зэс, алтны ордын талаар анх дэлгэрэнгүй
танилцуулжээ.

February 2002
The development of the Gobi region is the subject of a conference
held in Dalanzadgad. Douglas McKay, representing Ivanhoe
Mines, and D. Jargalsaikhan, the Chairman of the Mineral Resource
Authority of Mongolia (MRAM), participate in the conference and
make the first detailed presentation on the Oyu Tolgoi copper and
gold deposit.
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Эхний эгнээнд: зүүнээс Ерөнхийлөгч Н.Багабанди, Роберт Фридланд
Хоёр дахь эгнээнд: зүүнээс н.Готов, Чарли Форстер
Арын эгнээнд: зүүнээс Дан Кунц (Айвенхоу Майнз), Эдвард Рошетт
(Айвенхоу Майнз)
Front row: L-R President N.Bagabandi, Robert Friedland
Second row: L-R Gotov, Charlie Forster
Back row: L-R Dan Kuntz (Ivanhoe Mines), Edward Rochette (Ivanhoe Mines)

2002 оны 3-р сар
Оюу толгойд байгаль орчны судалгаа явуулж эхэллээ.

March 2002
An environmental impact assessment is initiated at Oyu
Tolgoi.

2002 оны 5-р сар
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабанди говийн
аймгуудад тав хоног томилолтоор ажиллах хугацаандаа
тавдугаар сарын 24-ний өдөр Оюу толгойд очжээ. Тэрээр
Монголын улс төр тогтворжиж, эдийн засгийн байдал
сайжирч байгааг онцлоод "бүхнийг гадаадын хөрөнгө
оруулагчдын хүсэл сонирхолд нийцүүлэх боломжгүй,
Монгол Улсын үндэсний эрх ашгийг тэргүүнд тавих
болно" гэж мэдэгдэв.

May 2002
On 24 May, during his five-day visit to Gobi region President
of Mongolia, N.Bagabandi, stays overnight at Oyu Tolgoi.
In his speech, he points out that Mongolia’s politics have
stabilised and the economic situation has improved but
warns that not all foreign investors’ requests will be met, with
the country’s own interests as the priority.
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РобЕрт Фридланд
Роберт Фридландын дэлхийн уул уурхайн
салбарт аз, од нь гийх эхлэл 1990-ээд онд
Канадад 2.8 тэрбум ам.доллараар үнэлэгдэх
нөөцтэй никелийн орд нээсэн үеэс тавигджээ.
Түүний “Индочайна Гоулдфилдс” компанийн
төлөөлөгчид Монголд 1998 онд анх ирж, Оюу
толгойн хайгуулын төсөл дээр “Би-Эйч- Пи”
компанитай хамтран ажиллах болсон бөгөөд
2000 онд “Айвенхоу Майнз Монголиа”
компанийг байгуулав. 2001 онд төслийнхөө
зориулалтанд хязгаарлагдмал төсөвтэй үлдээд
байсан Р.Фридландын хайгуулын баг 150 дахь
цооногоо өрөмдөж зэс-алтны асар том хүдрийн
биетийг илрүүлсэн нь уул уурхайн салбарын
түүхэн дэх хамгийн том өрөмдлөг, хайгуулын ажлын эхлэл болсон билээ. буддын
шашинтай Р.Фридланд “Оюу толгой” төслийн талбайн орчимд байрлах Дэмчогийн
хийдийг сэргээн засварлах ажилд хөрөнгө мөнгө харамгүй зарцуулжээ.
Тэрээр компанийнхаа хяналтын багцыг “Рио Тинто”-д худалдсаны дараа 2012 оны
дөрөвдүгээр сарын 21-ний өдөр Ерөнхий захирлын суудлаасаа буув. Тус компанийн
нэрийг хожим нь “Туркойз Хилл Ресурс” хэмээн өөрчлөв. Эдүгээ Р.Фридланд
Африк дахь хайгуул, олборлолтын төслүүд дээр ажилласаар байна.

Robert Friedland
Robert Friedland’s success in the global mining industry began in the early 1990s when
he discovered a valuable nickel deposit in Canada worth US$2.8b. Representatives of his
company, Indochina Gold Fields, first came to Mongolia in 1998 to partner with BHP on
the Oyu Tolgoi exploration project, and established Ivanhoe Mines Mongolia in 2000. In
2001, with only limited budget left in the company’s budget , Friedland’s exploration
team, working on its drill hole 150 discovered the massive copper gold ore body that
prompted the largest drilling campaign in the history of the mining industry. A practising
buddhist, Friedland was instrumental in allocating funding for the restoration of the
Demchig Monastery near the Oyu Tolgoi site.
He stepped down from his position as CEO of Ivanhoe Mines on 21 April 2012 after
Rio Tinto took a controlling stake in the company. The name of the company was later
changed to Turquoise Hill Resources. Friedland continues to pursue other exploration and
mining developments, particularly in Africa.

2002 оны 6-р сар
“Айвенхоу Майнз” компани 2002 оны зун буюу
нэлээд сунжирсан эрх зүйн маргааны эцэст “Оюу
толгой” төслийг 100 хувь эзэмших болов. Оюу толгойн
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байсан “БиЭйч-Пи” компани 1999 он гэхэд төслийн санхүүжилтээ
зогсоож, улмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрлөө
“Айвенхоу Майнз” компанид таван сая ам.доллараар
худалдсан байдаг. Чингэхдээ борлуулалтын хоёр хувийг
өөртөө үлдээснийг “Айвенхоу Майнз” компани 37 сая
ам.доллараар худалдан авчээ.

June 2002
In the summer of 2002, after prolonged legal wrangling,
Ivanhoe Mines finally takes total control of the Oyu Tolgoi
project. BHP, which previously owned Oyu Tolgoi’s
exploration license, halted financing for the project back in
1999 before selling the rights to Ivanhoe Mines for US$5m –
except for two per cent net sales revenues left to BHP, which
Ivanhoe Mines now buys for US$37m.
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2002 оны 11-р сар
Хүдэр боловсруулахад ашиглах усны нөөц олж илрүүлэх
нь хүдрийн биетийг илрүүлэхтэй адил нэн чухал. Усны
эх үүсвэр олох хайгуулын ажил эхэлж, Оюу толгойн
талбайгаас 100 км-ийн радиуст геофизикийн болон
гидрогеологийн судалгаа хийв.

November 2002

2002 оны 9-р сар
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн профессор
Д.Цэвээндорж,
доктор
Б.Гүнчинсүрэн,
доктор
Я.Цэрэндагва нар “Оюу толгой” төсөл, түүний эргэн
тойрны 8.5х10 км2 талбайд нарийвчилсан судалгаа
хийгээд геологи хайгуул явуулж болно гэсэн дүгнэлт
гаргав. Энэхүү судалгааны хүрээнд төслийн талбайгаас
олдсон Хүннүгийн үеийн булшнуудыг хөндөн малтаж,
олдворуудыг Археологийн хүрээлэн хүлээн авчээ.

September 2002
Professor D.Tseveendorj, Dr B.Gunchinsuren and Dr
Ya.Tserendagva of the Mongolian Academy of Sciences,
Institute of Archaeology, conduct detailed explorations in the
8.5x10km2 project site and in the area surrounding Oyu Tolgoi
and approve further geological exploration. Archaeologically
significant finds in the area include graveyards from Hunnu
period. These are excavated and transferred to the Institute
of Archaeology.
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As well as the ore body itself, finding a significant sustainable
water source for ore processing is important for developing the
business. The search for water commences, with geophysical
and hydrogeological exploration work conducted within a
100km radius of the Oyu Tolgoi site.

2002 оны 9-р сар

2002 оны 12-р сар

“Айвенхоу Майнз” компани 2002 оны сүүлчээр Оюу толгойн хайгуулын талбайн алс хойд хэсэгт өргөн талбайд өмнө
нь илэрсэн албадмал туйлшралын гажлыг шалгах зорилгоор цооног өрөмдөв. Уг цооногийг өрөмдсөнөөр газрын
гүнд 3,000 шахам метр сунаж тогтсон хүдрийн биет илрүүлсэн нь дэлхийн хамгийн том бөгөөд хамгийн өндөр
агууламжтай алт-зэсийн порфирын системийн нэгэнд тооцогдож байна. Энэ аварга ордыг хожим “Хюго Дамметтийн
орд” хэмээн нэрлэх болсон билээ.

БНХАУ 2002 онд зэсийн хэрэглээний хувьд АНУ-ыг
ардаа орхиж, дэлхийн хамгийн том зэс хэрэглэгч орон
болов. Нэгэн үе шалдаа буугаад байсан зэсийн үнэ
сэргэж эхэллээ. Улмаар 10 жилийн турш тогтмол өсч,
шинэ шинэ дээд амжилт тогтоох болно.

September 2002

December 2002

In late 2002, Ivanhoe Mines drills a hole in the far northern area of the Oyu Tolgoi license area to test a broad induced
polarisation anomaly. This drilling resulted in the discovery of the far north zone underground deposit, an ore body stretching
for almost 3,000m and one of the largest and highest-grade gold-copper porphyry systems in the world. The huge deposit has
renamed as a Hugo Dummett deposit.

As of 2002, China surpasses the US to become the largest
consumer of copper in the world. The copper price, which has
been low for years, hits record highs, followed by sustained
strong prices for another decade.
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2003 оны 2-р сар
УИХ-ын дарга С.Төмөр-Очир говийн зарим суманд томилолтоор
долоо хоног ажиллахдаа “Оюу толгой” төсөлтэй танилцлаа. Энэ
үеэр “Айвенхоу Майнз” компанийн Дэд ерөнхийлөгч Эдвард
Флад түүнд бараалхаж, төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлд
тусгах асуудлууд, эрчим хүчний хангамж, ордын нөөц, Монгол
Улсын Засгийн газартай байгуулах Хөрөнгө оруулалтын
гэрээ болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдад үзүүлэх татварын
хөнгөлөлт зэрэг олон асуудлаар санал солилцсон юм.

February 2003
During an official visit in the Gobi region, Parliament Speaker S.TumurOchir arrives at Oyu Tolgoi. He met Ivanhoe Mines Vice President
Edward Flood and discusses the Project’s Feasibility Study, energy
supply, reserves, an Investment Agreement with the Government of
Mongolia, and tax incentives for foreign investors.

2003 оны 5-р сар
Өрмийн худаг, малчдын гар худаг, булаг шанд зэрэг 245
уст цэгийг хамруулан орон нутгийн хэмжээнд усны хяналт
шинжилгээний цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлэв. “Оюу толгой”
төсөл 2003 оноос эхлэн гадаргын болон газрын гүний усны
түвшин тогтоох, ургамлын төрөл зүйл, түүний онцлогийг судлах,
тоосжилт хэмжих зэргээр өмнийн говийн бүс нутагт байгаль
орчны судалгаа, хяналт шинжилгээний ажлуудыг хийсэн юм.

May 2003
A comprehensive regional water-monitoring programme commences,
covering 245 boreholes, herders’ wells and springs. Oyu Tolgoi starts
environmental monitoring in the Gobi effective from 2003, including
identifying and monitoring surface and groundwater levels, studying
plant species and their characteristics, and measuring dust levels.
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2003 оны 8-р сар
2003 оны наймдугаар сард “Айвенхоу Майнз Монголиа”
компани “Айвенхоу соёлын өвийн хөгжлийн сан”
байгуулж, Оюу толгойгоос 28 километрт орших
Дэмчогийн хийдийн сэргээн босголтод 108 мянган
ам.доллар хандивлахаар болов.

August 2003
Ivanhoe Mines Mongolia establishes the “Ivanhoe Cultural
Heritage Development Fund” which, in August 2003,
earmarks US$108 thousand for the restoration of the Demchig
Monastery, 28km from Oyu Tolgoi.

2003 оны 9-р сар
2003 оны дунд үед хайгуулын ажил ид өрнөж байхад
Оюу толгойд 200 орчим хүн, өрмийн 21 машин ажиллаж,
хоногт 1,000 гаруй тууш метр цооног өрөмдөж байв.
“Айвенхоу Майнз”-ын мэдээлснээр тухайн үед 38
сая тонн зэс, 21 сая унци алтны таамаг нөөц, баялаг
илрүүлээд байсан “Оюу толгой” төсөл дэлхийн хамгийн
том хайгуулын төсөл гэгдэж байв.

September 2003
By mid-2003, at the peak of exploration, Oyu Tolgoi’s fleet of
21 rigs is producing more than 1,000metre of drill core every
day and employs approximately 200 people. According to
Ivanhoe Mines, resources so far total 38 million tonnes of
copper and 21 million ounces of gold, making Oyu Tolgoi the
biggest mining exploration project in the world.
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2003 оны 11-р сар
“Айвенхоу Майнз” компани арваннэгдүгээр сарын 18-ны өдөр Насдакийн хөрөнгийн бирж дээр HUGO нэрээр IVN
гэсэн тэмдэгтэй хувьцаа гаргасан бөгөөд 9.5 ам.долларын гарааны ханшаар борлуулж эхэллээ. Энэ бол тус компанийн
хувьд АНУ болон Австралийн зах зээлээс гадна хувьцаагаа борлуулж буй гурав дахь бирж ажээ.

November 2003
On 18 November, Ivanhoe Mines shares commence trading on NASDAQ under the name “HUGO” and the symbol “IVN”.
The starting pricewas US$9.50. NASDAQ is the third exchange to deal Ivanhoe shares, in addition to other markets in the US
and Australia.

Дэвид Крэйн

Аравдугаар сарын 10-ны өдөр UDR-5000 өрмийн
машиныг Австралиас тээж авчрав. Нийтдээ 76 тонн
жинтэй, дэлхийд хамгийн томд тооцогдох энэхүү
зөөврийн өрмийн машин алмаазан өрөмдлөгийг 5,000
метр хүртэл гүнд гүйцэтгэх хүчин чадалтай. Оросын ачаа
тээврийн онгоцоор Улаанбаатарт тээвэрлэн авчрахад
зардал нь нэг сая гаруй ам.доллар болсон бөгөөд Оюу
толгой руу машинаар хүргэхэд долоо хоногийн хугацаа
зарцуулжээ.

On 10 October, a new drilling rig, the UDR 5,000, arrives
from Australia. At 76 tonnes, it is the largest mobile drilling
rig in the world and can conduct diamond rotary drilling to
a depth of 5,000metre. A Russian cargo plane transports the
machine to Ulaanbaatar at a cost exceeding US$1 million. It
takes another week to transport the rig from Ulaanbaatar to
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Монгол Улсын Засгийн газар ОХУ-д төлөх “Их өр”-ийг
шинэ оны босгон дээр шийдлээ. Чингэхдээ хуучнаар
ЗХУ-аас зээлсэн нийт зээлийн өрийн 98 хувийг тэглэж,
хоёр хувийг төлж барагдуулсан нь 250 сая ам.доллар
болсон байна. 250 сая ам.долларын төлбөрийн 50 сая
ам.долларыг “Айвенхоу Майнз” Өрийн бичиг гаргаж
бүрдүүлэв. Энэхүү дүнг 2014 эцэс гэхэд хугацаанаас нь
өмнө хүүгийн хамт эргүүлэн төлсөн юм.

December 2003

2003 оны 10-р сар

October 2003

2003 оны 12-р сар

Оюу толгойн анхны геологичдын нэг, Австралийн иргэн Дэвид Крэйн
2001 онд Оюу толгойн ордыг нээн илрүүлсэн хайгуулын багийн гишүүн.
Тэрээр цооногоос авсан дээжид хийсэн шинжилгээний хариуг унших,
дүгнэлт өгөх үүрэг гүйцэтгэсний дотор шийдвэрлэх ач холбогдолтой 150
дугаар цооногийн мэдээлэл багтаж байв. Дэвид Крэйн чөмгөн дээжийн
мэдээлэл, соронзон орны болон байр зүйн зургийг нэгтгэсэн Оюу
толгойн геологийн мэдээллийн санг бүрдүүлсэн гавьяатай. Уг мэдээллийн
санг 2009 он хүртэл ашигласан бөгөөд Оюу толгойн цаашдын хайгуул,
нээлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм.

David Crane
One of the pioneering geologists of Oyu Tolgoi, Australian David Crane was an integral part of the team that
made the Oyu Tolgoi discovery in 2001. Crane was part of the team charged with interpretation and analysis of
drilling data, including the all-important drill hole #OTRCD-150. He is also credited with creating the Oyu Tolgoi
geology database, combining drill core data, magnetic and topographical maps. The database was used until
2009 and contributed greatly to the success of further exploration and discoveries at Oyu Tolgoi.

On New Year’s Eve the Government of Mongolia settles
its “Grand Debt” to Russia. Under the debt settlement
agreement, 98 per cent of the total amount borrowed from
the former Soviet Union is nullified, and the remaining two
per cent is paid off. US$50m of the US$250m repayment is
raised through a Treasury Bill to Ivanhoe Mines. The sum is
fully repaid, ahead of schedule and with interest, by the end
of 2014.

2003 оны 12-р сар
“Айвенхоу Майнз” компанийн хувьцааны ханш энэ онд
215 хувиар өсч, дэлхийн санхүүгийн зах зээлд шуугиан
дэгдээв.

December 2003
Ivanhoe Mines shares have risen 215 per cent during the year,
creating a sensation on the global financial markets.
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Монголын түүхэнд урьд хожид үзэгдээгүй асар далайцтай “Оюу толгой” төслийг дагаад мега төслүүдийг
урагшлуулахад шаардлагатай эрх зүйн болоод зохицуулалтын орчныг бүхэлд нь эргэж харах шаардлага урган гарчээ.
Хэний ч анхааралд өртөөгүй байсан говийн энэ зэлүүд нутаг ахархан хугацааны дотор улстөрчид, хөрөнгө оруулагчид,
олон нийтийг хамран өрнөсөн Монголын ирээдүйн талаарх мэтгэлцээний гол сэдэв болж хувирчээ. УИХ-ын 2004
оны сонгуулийн өмнө хэвлэлийнхэн Монгол Ардын Хувьсгалт Нам (МАХН)-ыг УИХ дахь олонхын болон тус намаас
сонгогдсон Ерөнхийлөгчийн байр суурийг ашиглан улс төр дэх нөлөөгөө улам бэхжүүлэх нь дамжиггүй гэж үзэж
байв. Гэвч МАХН сонгуулиар УИХ-д дахин олонх болж чадсангүй. Ингээд парламентад тэдэнтэй ойролцоо суудал
авсан Ардчилсан нам (урьдын “Ардчилсан холбоо” эвслийг бүрдүүлж байсан намууд байгуулсан) болон Монголын
Ардчилсан Шинэ Социалист Намын “Эх орон-Ардчилал” эвсэл МАХН-тай хамтарч Ерөнхий сайд Ц.Элбэгдорж
тэргүүтэй Их эвслийн Засгийн газрыг байгуулав. УИХ-ын 2005 оны нөхөн сонгууль болон 2006 оны эхээр “Эх оронАрдчилал” эвслийн хэд хэдэн гишүүн тус намын бүлэгт “дагаар орсон”-ы дараагаар МАХН дангаараа Засгийн газар
бүрдүүлэхүйц хэмжээний суудалтай болов. Ерөнхий сайд Ц.Элбэгдоржийн Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд багтсан
МАХН-ын сайд нар үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөх өргөдөл өгснөөр Их эвслийн Засгийн газар байгуулагдсанаасаа
хойш 500 гаруйхан хоногийн дараа огцорчээ. Ийнхүү МАХН-ын дарга М.Энхболд Ерөнхий сайдаар томилогдов.
Монгол Улсын Засгийн газар болон Оюу толгойн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Айвенхоу Майнз” компанийн хооронд
“Тогтвортой байдлын гэрээ” (өдгөө “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ” хэмээх болсон) байгуулах хэлэлцээ эрчимжсэн бөгөөд
2006 онд олон улсын уул уурхайн аварга гэгддэг “Рио Тинто” компани төслийн стратегийн түнш болсноор хэлэлцээ
шинэ шатанд гарчээ. Мөн энэ онд УИХ-аас Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, Оюу
толгой зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий ордод Засгийн газар өөрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоохоор заасны
зэрэгцээ БНХАУ-ын эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийн нөлөөгөөр 2004 оноос хойш үнэ нь тогтмол нэмэгдсээр байсан
зарим ашигт малтмалд гэнэтийн ашгийн татвар ногдуулах тухай хэл ам дагуулсан хууль батлав. Эрдэс бүтээгдэхүүний
үнэ огцом өссөнөөр “Эрдэнэт” үйлдвэр анх удаа улсын төсөвт их хэмжээний орлого төвлөрүүлж, улмаар улсын
төсвийн тэнцэл эерэг гарахад нөлөөлөв. Улс даяар эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрчимжиж, Монгол Улсын эдийн
засагт дорвитой ахиц гарч эхэллээ. Үүний зэрэгцээ олон нийт Оюу толгойг тойрсон яриа хэлэлцээний эцсийн үр дүнд
анхаарал хандуулсан хэвээр байлаа. УИХ-ын 2008 оны сонгуульд МАХН-ын дарга бөгөөд Ерөнхий сайд С.Баярын
удирдлага дор тус нам үнэмлэхүй олонх болов. Гэвч сөрөг хүчнийхэн сонгууль будлиантай явагдсан хэмээн үзсэн
бөгөөд 2008 оны долдугаар сарын 1-ний өдөр сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн олон нийтийн жагсаал эцэстээ эмх
замбараагүй байдал болон хувирч, улмаар МАХН-ын төв байрыг шатаав. Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр улс даяар онц
байдал зарлалаа. Энэ үйл явдлын дараа Ерөнхий сайд С.Баяраас үндэсний эв нэгдлийг хангах үүднээс, ялангуяа Оюу
толгойн гэрээг батлах асуудал ид яригдаж байсан эгзэгтэй үед Ардчилсан намтай хамтарсан эвслийн Засгийн газар
байгуулах шийдвэр гаргав. Ийнхүү зургаа орчим жил яриа хэлэлцээ хийсний эцэст 2009 оны аравдугаар сард Оюу
толгойн гэрээг эцэслэн шийдэж, 2010 оноос уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх нөхцөл бүрдэв.
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Хоёрдугаар босоо амны барилгын суурийг барьж буй нь
Laying the foundation of Shaft #2

The potential scale of Oyu Tolgoi was unprecedented in Mongolia’s history, and it spurred a wholesale re-examination
of the country’s legal and regulatory framework to support development of “megaprojects.” In a very short period of time,
this once obscure and isolated patch of the Gobi Desert became a watchword for the myriad competing ideas among
politicians, investors, and the general public about Mongolia’s future.
In the lead up to the 2004 Parliamentary elections, many commentators expected the Mongolian People’s Revolutionary
Party (MPRP) to leverage its control of Parliament and the Presidency to further entrench its dominance of national
politics. In spite of those expectations, the MPRP was unable to win a majority of seats in Parliament, and the Motherland
Democratic Coalition, led by the former parties of the Democratic Union Coalition reconsolidated under the banner of the
Democratic Party (DP), formed a grand coalition government with the MPRP under the leadership of Prime Minister Ts.
Elbegdorj.
After a by-election victory in 2005 and defections to the MPRP camp early in 2006, the MPRP acquired enough seats
in Parliament to form a majority government resulting from shift from several MPs from the Coalition to the MPRP. The
MPRP ministers in Prime Minister Ts.Elbegdorj’s government resigned, effectively dissolving the government after just over
500 days in office. MPRP Chairman M.Enkhbold was subsequently appointed Prime Minister.
Negotiations to establish a “Stability Agreement” (now widely referred to as the Investment Agreement) between the
Government of Mongolia and Oyu Tolgoi license holder Ivanhoe Mines began to gain steam, reaching a new level of interest
and excitement with international mining giant Rio Tinto joining the project as a strategic partner in 2006.
That same year, Parliament passed revisions to the Minerals Law which allowed the government to own stakes in
“strategically important” deposits such as Oyu Tolgoi, and also passed a controversial windfall profits tax to take advantage
of minerals prices, which had been increasing steadily since 2004 on the back of China’s booming economy.
The commodities boom allowed Erdenet Mining Corporation for the first time to contribute significant revenue to the
state budget, and the government soon found itself running large budget surpluses. Economic activity picked up across
Mongolia, and the country appeared to be making substantial economic progress. All the while, attention was focused on
the ultimate outcome of negotiations over the Oyu Tolgoi development.
In the 2008 Parliamentary elections, the MPRP won a clear majority of seats under the leadership of MPRP Chairman
and Prime Minister S.Bayar. However, the elections were marred by accusations of electoral fraud by opposition parties
which culminated in a violent demonstration on 1 July 2008 that led to the burning of the MPRP headquarters and President
Enkhbayar declaring a state of emergency.
In the aftermath of the demonstration, Prime Minister S.Bayar chose to form a grand coalition government with the DP
in an attempt to ensure national unity, in particular in the face of on-going negotiations over Oyu Tolgoi.
After nearly six years of discussion and negotiations, agreement on Oyu Tolgoi was finally reached in October 2009,
laying the groundwork for construction on the mine to begin in 2010.

64

65

Яриа хэлэлцээ өрнөв 2004 – 2010

Talking it through 2004 – 2010

2004 оны 10-р сар
2004 оны 3-р сар
“Айвенхоу Майнз”-ын геологийн багийн ололт
амжилтыг Хойд Америкийн уул уурхайн салбарын
Хайгуулч, хөрөнгө оруулагчдын холбооноос өндрөөр
үнэлж, Хюго Дамметтийн ордыг 2003 оны дэлхийн
уул уурхайн хамгийн том нээлт болохыг зарлав. Тус
холбооноос Дуглас Кирвин, Чарли Форстер, Д.Гарамжав
нарт Тейер Линдслийн нэрэмжит олон улсын шагнал
гардуулав. Энэ бол Хойд Америкийн уул уурхайн
салбарын хамгийн нэр хүндтэй шагнал юм.

March 2004
Achievements of the Ivanhoe Mines geologists are recognised
by North America’s largest industry organisation, the
Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).
PDAC declares the Hugo Dummett as the most significant
mineral deposit discovery worldwide in 2003. Thayer
Lindsley medals, the most prestigious award of North
America mining industry, are presented to Ivanhoe’s geology
team members, including Douglas Kirwin, Charlie Forster,
and D.Garamjav.

2004 оны 4-р сар
Монгол Улсын Засгийн газар “Оюу толгой” төслийн
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын анхны үнэлгээг
батлав.

April 2004
The Mongolian Government approves the first Oyu Tolgoi
Environmental Impact Assessment.
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Зүүн гараас: Г.Батсүх, Чарли Форстер, Д.Гарамжав, Дуглас Кирвин
L-R, G.Batsukh, Charlie Forster, D.Garamjav, Douglas Kirwin

“Айвенхоу Майнз” компани Ванкуверт төвтэй уул уурхайн хайгуулын “Энтри
Гоулд” компанитай Оюу толгойн ордтой зэргэлдээ орших Шивээ толгойн 40 мянган
га талбайд хайгуул хийж, хамтран ашиглах гэрээ байгуулсанаа мэдэгдэв. Уг гэрээний
дагуу “Айвенхоу Майнз” эхний жилд хамгийн багадаа гурван сая ам.долларын
хөрөнгө оруулахаас 500 мянган ам.долларыг геофизикийн ажилд, 2.5 сая ам.долларыг
өрөмдлөгийн ажилд зарцуулах ажээ. Төсөлд эзлэх “Айвенхоу Майнз”-ын хувь
эзэмшлийн тухай хэд хэдэн заалтыг гэрээнд тусгажээ.

October 2004
Ivanhoe Mines announces it has made an agreement with Entree Gold, a Vancouver-based
exploration company, to conduct exploration and jointly use the 40 thousand hectare Shivee
Tolgoi area, adjacent to Oyu Tolgoi. Under this framework, Ivanhoe Mines will invest a
minimum of US$3m for the first year, of which US$500 thousand for geophysics and US$2.5m
for drilling. Covenants enable Ivanhoe Mines to secure shares in the project.

2004 оны 12-р сар
“Айвенхоу Майнз”-ын анхны геологичдын нэг С.Санждоржийн удирдсан
гидрогеологичдын баг 2003-2004 онд өмнийн говьд усны хайгуул явуулсны дүнд Загийн
хөндий, Гүний хоолой, Галбын говиос газрын доорх усны гурван орд нээв. Гүний
хоолойн усны орд нь “Оюу толгой” төслийн талбайгаас ердөө 35 км зайд байрлах
бөгөөд газрын гадаргаас доош 150-400 метрийн гүнд 6.8 тэрбум гаруй шоо метр усны
нөөцтэй. Энэхүү усны орд нь эрдэсжилт ихтэй, давсны агууламж өндөртэй учир зөвхөн
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахад л тохиромжтой юм.

December 2004
Throughout 2003 and 2004, hydro-geologists keep exploring for underground water sources in
the South Gobi, led by one of Ivanhoe Mines’ pioneering geologists, S.Sanjdorj. This work leads
to the discovery of three deep ground water aquifers, located in the Saxaul Valley, and the
Gunii Hooloi and Galba Gobi areas, respectively. Gunii Hooloi aquifer is just 35km from the
Oyu Tolgoi site and contains more than 6.8 billion cubic metres of water, lying 150-400metre
beneath the ground. The water’s high mineral and saline content means it is most suitable for
industrial purposes.
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2005 оны 2-р сар
“Айвенхоу Майнз Монголиа” компани Монголын төрийн болон аж үйлдвэрийн салбарын
төлөөлөгчдөд зориулсан танилцуулгыг зохион байгуулав. Уг танилцуулгад эрэл, хайгуулын үр дүнг
багтаажээ.

February 2005
Ivanhoe Mines Mongolia representatives provide a presentation with an update on exploration progress and
discoveries to Government and Mongolia and industry experts in Ulaanbaatar.

2005 оны 5-р сар
Уурхайн босоо амыг малтаж байх үед 19 метрийн гүнээс үлэг гүрвэлийн 23 өндөг олдсоныг
палеонтологийн судалгаа хийлгэхээр Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуульд шилжүүлэв.

May 2005
During the sinking of a shaft at Oyu Tolgoi, 23 dinosaur eggs are discovered at 19 meters underground.
They are studied on site, and then transferred to Mongolian University of Science and Technology for further
paleontological study.

2005 оны 10-р сар

2006 оны 3-р сар
Ерөнхий сайд М.Энхболдын гуравдугаар сарын 7-ны өдөр гаргасан захирамжийн
дагуу Сангийн сайд Н.Баяртсайхан, Үйлдвэр, худалдааны сайд Б.Жаргалсайхан,
Төрийн өмчийн хорооны дарга Д.Сугар нар Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын
гэрээ байгуулах хэлэлцээг эхлүүлэв.

March 2006
Following a decree from the Prime Minister M.Enkhbold, on 7 March, Minister of Finance,
N.Bayartsaikhan, Minister of Industry and Trade, B.Jargalsaikhan, and Chairman of the
State Property Committee, D.Sugar, commence negotiations on the Oyu Tolgoi Investment
Agreement.

2006 оны 5-р сар

Өрөмдлөгийн дүнд Хюго Дамметтийн орд нь дэлхий дээрх хамгийн өндөр агууламжтай зэсийн
порфирын ордын нэг болохыг тогтоов. Энд блокчлон олборлох гүний уурхай байгуулахаар
төлөвлөсөн бөгөөд уурхайг барих ажилд 6.7 метр голчтой босоо амыг ашиглана.

Роберт Фридландыг “Айвенхоу Майнз” компанийн Гүйцэтгэх захирлын албан
тушаалаас чөлөөлсөн тухай тавдугаар сарын 24-ний өдөр тус компаниас мэдээлэв.
Түүний оронд компанийн Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Жон Макэйнийг
томилжээ. Роберт Фридланд 2010 онд албан тушаалдаа эргэн томилогдсон.

October 2005

May 2006

Drilling results verify that the Hugo Dummett deposit contains one of the world’s highest-grade porphyry
copper discoveries. Planning is well underway for an underground block-cave mine and a 6.7metre diameter
shaft that will provide access during the mine’s development.

Ivanhoe Mines confirms on 24 May that Robert Friedland has stepped down as CEO and
has been replaced by former Ivanhoe Mines President, John Macken. Later, in 2010, he
reassumes the position.
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"Айвенхоу Майнз Монголиа Инк" компанийн хамт олон хүндэт зочдын хамт Оюу толгойд
Ivanhoe Mines Mongolia Inc staff with honorable guests, Oyu Tolgoi site

2006 оны 6-р сар
Доктор Ж.Бямба-Юу ахлагчтай ШУТИС-ийн Уул уурхайн сургуулийн профессорын
баг 2003 оноос эхлэн хийсэн Оюу толгойн ордын Монгол Улсын эдийн засагт үзүүлэх
нөлөөллийн судалгааны тайланг зургадугаар сарын 21-ний өдөр танилцуулав. Эрдэм
шинжилгээ, туршилтын 16 байгууллагын материалд түшиглэн хийсэн энэхүү судалгааны
дүнд тэд Оюу толгойн ордыг ашиглаж эхлэх нь Монгол Улсын эдийн засагт ихээхэн
өгөөжтэй хэмээн дүгнэжээ.

June 2006
On 21 June, a team of professors from the School of Mining Engineering at the Mongolian
University of Science and Technology, led by Dr. Byamba-Yu, presents findings from research
conducted since 2003. Based on data provided by 16 research and experimental organisations,
the research findings indicate that the development of Oyu Tolgoi will provide a significant
stimulus to the Mongolian economy.

2006 оны 7-р сар
Долдугаар сарын 8-ны өдөр УИХ-аас Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгыг баталж, ашигт малтмалын ордуудыг дөрвөн ангилалд хуваав. Уг хуульд
улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж, нөөцийг нь тогтоосон стратегийн ач холбогдол
бүхий ордыг хувийн өмчит хуулийн этгээдтэй хамтран ашиглавал төрийн оролцооны
хэмжээ 50 хүртэл хувь, төсвийн оролцоогүйгээр хайгуул хийж, нөөцийг нь тогтоосон бол
34 хүртэлх хувь байна гэж заажээ.

July 2006
On 8 July, Parliament adopts a revised version of the Minerals Law, which classifies minerals
into four categories. It states that the Government of Mongolia can own up to 50 per cent of
“strategically important” deposits that have been discovered with investment from the state
budget in cooperation with private companies. The new law also sets forth that Government may
own up to 34 per cent if the deposit is discovered without any financing from the state.
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Энэ модон байшин бол Оюу толгойн хайгуулын ангийн анхны ажлын байр.
The wooden house- the first office of the exploration team.

2006 оны 10-р сар

2006 оны 9-р сар
“Айвенхоу Майнз Монголиа” компани Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлж буй
Боловсролын тэтгэлэгт хөтөлбөртөө амьжиргааны түвшин доогуур, өрхийн
орлого багатай айлын 130 оюутныг хамруулав. Тэтгэлэгт анагаах ухаан, инженер,
сурган хүмүүжүүлэх чиглэлээр сурч байгаа оюутнууд түлхүү хамрагдсан бөгөөд
тэдэнд сургуулиа төгсөөд нутагтаа ирж ажиллахыг уриалжээ.

September 2006
As part of its Education scholarship programme, Ivanhoe Mines Mongolia grants
scholarships to 130 students from low-income and marginalised families of Umnugovi
aimag. Recipients, most of whom are majoring in medical sciences, engineering and
teaching, are encouraged to work in their local area after graduation.

2006 оны 10-р сар
Аравдугаар сарын 7-ны өдөр Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр “Оюу толгой” төслийн
талбайд зочилж, төслийн багийнхантай шинэчлэн баталсан Ашигт малтмалын
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх асуудлаар санал солилцов.

October 2006
President N.Enkhbayar visits Oyu Tolgoi site on 17 October. He exchanges opinions with
the project team on the implementation of the newly adopted Minerals Law.
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“Айвенхоу Майнз” компани Оюу толгойн уурхайн бүтээн
байгуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд хамтран
ажиллахаар дэлхийн тэргүүлэх уул уурхайн компани
“Рио Тинто”-той стратегийн түншлэл байгуулахаар
тохиролцов. Тус хоёр компанийн Техникийн хороод
Оюу толгойн уурхайн цогцолборын зураг төсөл, барилга
угсралтын ажлыг гүйцэтгэх, ашиглалтын үйл ажиллагаа
явуулахад хамтран ажиллах юм. “Рио Тинто” эхний
ээлжинд 303 сая ам.долларын хөрөнгө оруулснаар
“Айвенхоу Майнз”-ын 9.95 хувийг эзэмших бөгөөд
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдсаны дараа нэмж
388 сая ам.долларын санхүүжилт хийснээр энэ хэмжээ
19.9 хувь болж өснө. Үүний дүнд “Рио Тинто” компани
нь “Айвенхоу Майнз”-ын хамгийн том хувьцаа эзэмшигч
болох аж.

October 2006
Ivanhoe Mines and leading international mining company,
Rio Tinto, agree to form a strategic partnership for the
construction and operation of Oyu Tolgoi. An Ivanhoe
Mines-Rio Tinto Technical Committee will enable the two
companies to jointly engineer, construct and operate the Oyu
Tolgoi complex. Rio Tinto will own 9.95 per cent of Ivanhoe
Mines’ stake after making an initial investment of US$303m,
which will increase to 19.9 per cent after a further investment
of US$388m, following the signing of an Investment
Agreement. This creates a path for Rio Tinto to become the
largest shareholder in Ivanhoe Mines.
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2007 оны 1-р сар
Нэгдүгээр сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Н.Энхбаярын өгсөн чиглэлийн дагуу Засгийн газраас тогтоол
гаргаж, стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын
ордыг ашиглах үед төрийн оролцоог төрийн өмчит компаниар
дамжуулан хэрэгжүүлэх тухай хууль тогтоомж, журмын төсөл
боловсруулах ажлын хэсгийг томилов.

January 2007
On 31 January, the Cabinet, as directed by President N.Enkhbayar,
forms a Working Group to develop draft laws and regulations for the
implementation of legal provisions on the participation of the state
in “strategically important” minerals assets through a state-owned
company.

2007 оны 1-р сар
Нэгдүгээр сарын 15-ны өдөр Сангийн яамны Төрийн нарийн
бичгийн дарга Ч.Хүрэлбаатараар ахлуулсан Монгол Улсын
Засгийн газрын төлөөлөгчид “Айвенхоу Майнз” болон “Рио
Тинто” компанитай Оюу толгойн ордыг ашиглах Хөрөнгө
оруулалтын гэрээг хэлэлцэж эхлэв.

January 2007

2007 оны 4-р сар
Олон нийт “Оюу толгой” төсөлд илүү анхаарал хандуулж сонирхож байлаа. Ерөнхий сайд М.Энхболд Оюу толгойд
зочилж, төслийн үйл ажиллагаатай танилцав.

April 2007
With growing public interest in the project, Prime Minister M.Enkhbold visits Oyu Tolgoi to learn about the project and receive
an update on ongoing work.

2007 оны 4-р сар
Дөрөвдүгээр сарын 10-ны өдөр “Айвенхоу Майнз”, “Рио Тинто” компаниудтай Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах
асуудлыг судалж боловсруулах ажлын хэсгээс гэрээний эхний хувилбарыг Засгийн газарт танилцууллаа. Энэхүү
хувилбарт ил уурхайн олборлолтыг 2010 оноос, гүний уурхайн олборлолтыг 2014 оноос эхлэхээр тусгажээ.

On 15 January, delegates from the Government of Mongolia, chaired
by the State Secretary of the Ministry of Finance, Ch.Khurelbaatar,
commence negotiations with Ivanhoe Mines and Rio Tinto on an
Investment Agreement for mining the Oyu Tolgoi deposit.

April 2007

2007 оны 2-р сар

2007 оны 5-р сар

Хоёрдугаар сарын 6-ны өдөр УИХ стратегийн ач холбогдол бүхий
15 орд газрын жагсаалтыг баталсны дотор Оюу толгойн орд
багтжээ.

Уурхайчид 18 сар тасралтгүй ажилласны дүнд “Оюу толгой” төслийн хайгуулын зориулалттай босоо амны эхний
1,000 метр нэвтрэлт малталтыг хийж, улмаар тавдугаар сарын 13-ны өдөр босоо амыг нэвтэрч дууссанаар Монголын
уул уурхайн түүхэнд дээд амжилт тогтоов.

February 2007

May 2007

On 6 February, Mongolian Parliament approves a list of 15 “strategically
important” mineral deposits, which includes Oyu Tolgoi.

Following 18 months of non-stop work, miners sink a 1,000metre deep exploration shaft at Oyu Tolgoi. When the full depth is
reached on 13 May, it is a record in the history of the Mongolian mining sector.
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On 10 April, the government’s Working Group responsible for developing an Investment Agreement with Ivanhoe Mines and
Rio Tinto, presents a draft document to Cabinet. The document estimates that open-pit mining will commence in 2010, and
underground mining in 2014.

75

Яриа хэлэлцээ өрнөв 2004 – 2010

Talking it through 2004 – 2010

Ханбогд сумын удирдлага хүүхдийн цэцэрлэгт зочлов.
Local administration visit the local kindergarten.

2007 оны 5-р сар
“Айвенхоу Майнз Монголиа” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслөөс Өмнөговь аймгийн
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Булган, Ноён зэрэг алслагдмал сумдад эрүүл мэндийн төв
байгуулах санхүүжилтийг шийдвэрлэв. 2005 онд эхлүүлсэн Эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөр
болон Эмчийн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн 13 суманд эмнэлгийн
байр, эмчийн орон сууц барьж, Улаанбаатар хотоос 20 гаруй эмчийг тус аймагт ажиллах
цалин хөлс, бусад зардлыг нь даан авчирч ажиллуулсан нь говь нутгийн ард иргэдэд
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ойртуулсан чухал явдал болов.

May 2007
Ivanhoe Mines Mongolia allocates further funding to establish medical centres in isolated
soums, including Khanbogd, Bayan-Ovoo, Manlai, Bulgan and Noyon. Since its establishment
in 2005, Ivanhoe-led Doctors’ Housing Programme and Doctors’ Sponsorship Programme has
constructed medical clinics and doctors’ residences in 13 soums of the South Gobi and funded
salaries and expenses of more than 20 doctors from Ulaanbaatar and across Mongolia to bring
their medical knowledge and expertise to Gobi residents.

2007 оны 5-р сар
Тавдугаар сарын 30-ны өдөр Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын яам “Айвенхоу Майнз”
компанитай Оюу толгой-Гашуун сухайтын чиглэлд хатуу хучилттай зам тавих гэрээ
байгууллаа. Монгол-Хятадын хил хүртэл 105 км үргэлжлэх уг замыг тавих зардлыг
“Айвенхоу Майнз” хариуцан гаргаж, зам тавьж дуусмагц Засгийн газарт хүлээлгэн өгөх
нөхцөлтэй уг гэрээ нь Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдмагц хүчин
төгөлдөр болох юм.
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2007 оны 6-р сар
ИБУИНВУ-ын Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын тусгай төлөөлөгч, Йоркийн гүн, ханхүү
Эндрью Оюу толгойн уурхайд айлчилж, ажилтнуудтай уулзан, геологийн дээжийг үзэж сонирхов.
Мөн Ханбогд суман дахь “Оюу толгой”-н дэмжлэгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг хүүхдийн
цэцэрлэгт зочилжээ.

June 2007
His Royal Highness Prince Andrew, Duke of York and Britain’s Special Representative for International
Trade and Investment, visits Oyu Tolgoi, meeting company workers, inspecting drill samples and visiting
the community. During a visit to Khanbogd, he visits the local kindergarten which has been supported by
Oyu Tolgoi.

2007 оны 6-р сар

May 2007

Сангийн сайд Н.Баяртсайхан Засгийн газрын зургадугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаан дээр
“Оюу толгой” төслийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний шинэчилсэн төслийг танилцуулав.

On 30 May, the Ministry of Roads, Transportation and Tourism and Ivanhoe Mines sign an
agreement to build a 105km paved road between Oyu Tolgoi and Gashuun Sukhait, a crossing
on the Mongolian-Chinese border. Ivanhoe Mines will be responsible for all costs associated
with construction of the road, and will transfer it to the Government as soon as it is completed.
The agreement will be valid when the Investment Agreement is finalised.

June 2007
On 26 June, Minister of Finance, N.Bayartsaikhan, presents a renewed draft Investment Agreement for Oyu
Tolgoi to Cabinet.
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2007 оны 7-р сар

2007 оны 12-р сар

УИХ-ын гишүүн Л.Гүндалай тэргүүтэй иргэний
хөдөлгөөнийхөн Улаанбаатар хот дахь “Айвенхоу Майнз
Монголиа” компанийн байрны гадна “Оюу толгой”
төслийг эсэргүүцсэн жагсаал зохион байгуулав. Энэ үеэр
жагсагчид компанийн бага оврын автобусыг унагасан
ажээ.

“Айвенхоу Майнз Монголиа”, “Рио Тинто” компаниуд Өмнөговь аймгийн
захиргаатай хамтран “Оюу толгой” төслийг орон нутгийн иргэдэд
танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулав. 12 дугаар сарын 1-ний өдөр
болсон тус өдөрлөгт 15 сумын төрийн болон төрийн бус байгууллагын
төлөөлөгчид оролцов.

July 2007
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December 2007

Civil groups, led by MP L.Gundalai, protest outside the
Ivanhoe Mines Mongolia office in Ulaanbaatar about the
development of Oyu Tolgoi. A vehicle owned by Ivanhoe
Mines is damaged in the process.

In order to introduce the Oyu Tolgoi project to the local community, Ivanhoe
Mines Mongolia and Rio Tinto organise an event, in partnership with the
Umnugovi aimag government. Held on 1 December, it is attended by
government and non-government organisations, and wider community
representatives from 15 soums.

2007 оны 8-р сар

2007 оны 12-р сар

“Рио Тинто” компанийн Гүйцэтгэх захирал Том Албаниз
өөрийгөө болон “Рио Тинто” компанийг Монгол
Улсын Засгийн газар, УИХ-д танилцуулах зорилгоор
Монголд ирээд буцав. Энэ үеэр иргэний хөдөлгөөнүүд
эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулжээ.

2,736 метрийн гүнд хүрсэн өрөмдлөгөөр дээд хэсэгтээ молибдений баялаг
бүрхэвчтэй, доод хэсэгтээ зэс-алтны цөм бүхий хүдрийг илрүүлжээ.
Гандантэгчэнлин хийдийн тэргүүн хамба Д.Чойжамц энэхүү ордод
"Херуга" хэмээх нэр хайрласан нь санскрит хэлээр “Дээдийн амар
амгалан” гэсэн утгатай ажээ.

August 2007

December 2007

New Rio Tinto Chief Executive Tom Albanese pays a short
visit to Mongolia to introduce himself, and Rio Tinto, to the
country’s Parliament and Cabinet. Some civil movements
organise protests during the visit.

An ore body topped by a rich cover of molybdenum and core copper-gold ore
bedding is discovered as a result of drilling, reaching 2,736metre at its deepest
level. Khamba Lama D.Choijamts, Head of Gandan Monastery, names the
deposit Heruga, which means “Supreme Happiness” in Sanskrit.

79

Яриа хэлэлцээ өрнөв 2004 – 2010

Talking it through 2004 – 2010

2008 оны 1-р сар
“Оюу толгой” компани нэгдүгээр босоо амыг 1,385 метрийн гүнд хүртэл нэвтэрч,
нэвтрэлтийн ажлыг амжилттай дуусгасан нь Монголд төдийгүй Ази тивд хамгийн
гүнзгий босоо амны нэг болов. Энэхүү босоо амыг хайгуулын зориулалтаар буюу
Хюго Дамметтийн ордын гүнд нэвтэрч, нөөц тогтооход ашиглах бөгөөд цаашдаа
гүний уурхайн агааржуулалтад ашиглах юм.

January 2008
Oyu Tolgoi team celebrates the completion of Shaft 1 to a final depth of 1,385metre –
the deepest underground shaft ever excavated in Mongolia and, at the time, one of the
deepest shafts in Asia. It is designed to provide exploration access to identify reserves and
mining at the Hugo Dummett deposit, and eventually serve as a ventilation shaft for the
underground mine.
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2008 оны 2-р сар
“Оюу толгой” төслийн санаачлан эхлүүлсэн Дэмчогийн
хийдийн суварганы цогцолборыг сэргээн босгож
хүлээлгэн өгөв.

February 2008
Oyu Tolgoi completes restoration of Demchog monastery
and its stupas, a major centre of spiritual energy near the Oyu
Tolgoi site.

2008 оны 2-р сар
Өмнөд Африк дахь Палаборагийн уул уурхайн
компанийн Гүйцэтгэх захирал асан Кит Маршалл
хоёрдугаар сарын 13-ны өдөр “Оюу толгой” төслийн
Гүйцэтгэх захирлаар томилогдов. Тэрээр төслийн ажлыг
удирдан явуулж, Монгол Улсын Засгийн газартай
байгуулах Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэлэлцээг
үргэлжлүүлнэ.

February 2008
On 13 February, Keith Marshall, former CEO of Palabora
Mining Company in South Africa, is appointed as Director
of the Oyu Tolgoi project. He will manage overall project
activities and continue negotiations on the upcoming
investment.
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2008 оны 8-р сар
Наймдугаар сарын 16-ны өдөр Оюу толгойн уурхайн
нэгдүгээр босоо амны өргүүр эвдэрсний улмаас 19
уурхайчин уурхайн гүнд саатсаныг гаргаж авав. Золоор
гэмтэж бэртсэн хүн байсангүй.

August 2008
The elevator for shaft 1 at Oyu Tolgoi breaks down on 16
August, and 19 miners are trapped below ground. With
rapid and effective response, all the miners are rescued with
no injuries.

2008 оны 11-р сар
Арваннэгдүгээр сарын 7-ны өдөр Усны хэрэг эрхлэх
газар Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагаанд Гүний
хоолойн усны нөөцийг ашиглах зөвшөөрөл олгов.
Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах усны хэмжээг
секундэд 870 литр байхаар тогтоожээ. Энэ хэмжээгээр 40
гаруй жил ашиглахад Гүний хоолойн усны нөөцийн 20
хүрэхгүй хувийг л хэрэглэх аж.

November 2008
On 7 November, National Water Authority approves the
use of Gunii Hooloi aquifer for water draw-down for Oyu
Tolgoi’s operations. The industrial-grade water is approved
at a flow rate of 870 litres per second. Used at this rate, less
than 20 per cent of the aquifer’s water reserves will be used
over 40 years.
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2008 оны 10-р сар
Аравдугаар сарын 6-ны өдөр “Айвенхоу Майнз
Монголиа” компани 2008 оны Бээжингийн зуны
олимпийн наадмаас алтан медаль хүртсэн Н.Түвшинбаяр,
Э.Бадар-Ууган, Д.Баатаржав нарт нэг тонн зэсийн үнэтэй
дүйцэх мөнгөн шагнал, мөн олимпийн мөнгөн медаль
О.Гүндэгмаа, П.Сэрдамба нарт хагас тонн зэсийн үнэтэй
тэнцэх мөнгөн шагнал гардуулав.

October 2008
On 6 October, Ivanhoe Mines Mongolia awards
N.Tuvshinbayar, E.Badar-Uugan and D.Baatarjav –
Mongolia’s gold medal winners at the Beijing 2008 Olympic
and Paralympic Games – with cash prizes equal to the price of
a tonne of copper. Cash prizes equal to the price of 0.5 tonnes
of copper are also presented to silver medalists, including
O.Gundegmaa and P.Serdamba.
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2008 оны 12-р сар
Засгийн газрын арванхоёрдугаар сарын 5-ны өдрийн
хуралдаанаас “Хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай”
тогтоол гаргаж, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахаар
гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай яриа хэлэлцээ
хийхийг Сангийн сайд С.Баярцогт, Эрдэс баялаг, эрчим
хүчний сайд Д.Зоригт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
сайд Л.Гансүх нарт даалгав.

December 2008
On 5 December, a Cabinet session passes a resolution
regarding measures on the Investment Agreement . Finance
Minister S.Bayartsogt, Mineral Resources and Energy
Minister D.Zorigt and Nature, Environment and Tourism
Minister L.Gansukh, are assigned to run negotiations with
domestic and international investors.

2008 оны 12-р сар
Арванхоёрдугаар сарын 11-ний өдөр Монгол Улсын
Ерөнхий сайд С.Баяр захирамж гаргаж, Оюу толгой
болон ойролцоо орших Таван толгойн нүүрсний ордын
асуудлаар хөрөнгө оруулагчидтай хэлэлцээ хийж,
гэрээний төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулав.
Ажлын хэсгийг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд
Д.Зоригт ахлав.

December 2008
Prime Minister S.Bayar issues a resolution on 11 December to
establish a Working Group that will negotiate with investors
on issues relating to Oyu Tolgoi and nearby coal deposit
Tavan Tolgoi, and develop a draft agreement. Working
group is chaired by D.Zorigt, Minister of Mineral Resources
and Energy.
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2008 оны 12-р сар
Монголын уул уурхайн салбарын хөгжилд оруулсан
үнэтэй хувь нэмрийг нь үнэлж, Д.Гарамжавыг “Аж
үйлдвэрийн гавьяат ажилтан” цолоор шагнав.

December 2008
Oyu Tolgoi’s lead geologist D.Garamjav is recognised for his
contribution to Mongolia’s mining industry, receiving the
honorary title of Merited Industrial Worker.

2008 оны 12-р сар
2008 онд Херуга болон Өмнөд Оюугийн ордын дунд
орших хэсгээс өндөр агууламж бүхий зэс, алтны
эрдэсжилттэй гүний бүс шинээр илрүүлэв.

December 2008
In 2008, new underground zones with high mineralisation
and content of copper and gold are discovered in the middle
of Heruga and Southern Oyu.
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2009 оны 1-р сар

2009 оны 2-р сар

Нэгдүгээр сарын 13-ны өдөр Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригт Хөрөнгө оруулалтын
гэрээний хэлэлцээ эхний шатандаа яваа учир УИХ-аас үүрэг болгосон хоёрдугаар сарын
1-нээс өмнө амжихгүй болсныг мэдэгдлээ.

Хоёрдугаар сарын 16-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд анхны иж бүрэн тоноглосон шүдний эмнэлэг
нээгдэв. “Оюу толгой” төслөөс орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийнхөө хүрээнд уг эмнэлгийг байгуулсан бөгөөд
үүнээс өмнө хоёр удаа эмнэлгийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажилд дэмжлэг үзүүлж, сумын эмнэлэгт түргэн тусламжийн
машин хандивлажээ.

January 2009
D.Zorigt, the Minister of Mineral Resources and Energy, announces on 13 January that the
Investment Agreement negotiation process is still in its early stages and will exceed the Parliament
assigned deadline of 1 February.

February 2009
On 16 February, the first fully equipped dental clinic opens in Khanbogd soum. Oyu Tolgoi project donated the clinic as part
of its Local Development and Support Programme that also included two major upgrades to the hospital, and the donation of
an ambulance to the town.

2009 оны 2-р сар
Хоёрдугаар сарын 3-ны өдөр Дэлхийн банкнаас Монгол Улсын төсвийн байдалд хийсэн
судалгааны үр дүнгээ Сангийн яаманд танилцуулав. Судалгаагаар Оюу толгойн ордыг
ашиглаж эхэлбэл эдийн засгийн өсөлт 2011 онд 7-9, дараагийн жилүүдэд 12-14 хувьд хүрэх
төлөв гарчээ.

February 2009
On 3 February, the World Bank presents its survey on findings to the Ministry of Finance on the
fiscal status of Government of Mongolia. According to the survey, economic growth may increase to
7-9 per cent in 2011 and 12-14 per cent in the following years if operations at Oyu Tolgoi commence.

2009 оны 2-р сар
Хоёрдугаар сарын 16-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар “Айвенхоу Майнз”, “Рио
Тинто” компаниудтай хийсэн хэлэлцээний үндсэн дээр боловсруулсан Хөрөнгө оруулалтын
гэрээний төслийг хэлэлцэв. Засгийн газар гэрээний төслийг Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөлөөр хэлэлцүүлсний дараа УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтов.

February 2009
A Cabinet meeting on 16 February discusses the draft agreement resulting from preliminary
negotiations with Ivanhoe Mines and Rio Tinto. Cabinet decides to present the draft agreement for
discussion by the National Security Council before submitting it to Parliament for approval.
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Оюу толгойн уурхайн бетон зуурмагийн үйлдвэр.
Concrete mix factory at Oyu Tolgoi.

2009 оны 2-р сар
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хоёрдугаар сарын 17-ны
өдөр Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийг
хэлэлцээд, Засгийн газарт гэрээний төслийг өөрчлөн
сайжруулах зөвлөмж өгөв.

February 2009
National Security Council revises the draft Oyu Tolgoi Investment
Agreement on 17 February, and instructs the Cabinet for further
modifications and improvements to the draft agreement.

2009 оны 3-р сар
УИХ-ын гуравдугаар сарын 9-ний өдрийн ээлжит бус
чуулганаар Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон
Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний төслүүдийг хэлэлцэж
эхэллээ.

March 2009
At an extraordinary session of Parliament on 9 March, commence
discussion on the draft Oyu Tolgoi Investment Agreement and
Shareholders Agreement.

Х.Бадамсүрэн
гишүүнээр
ахлуулсан
УИХ-аас
томилогдсон ажлын хэсэг зургадугаар сарын 3-ны өдөр
Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний төсөлд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал гаргалаа. Уг нэмэлт
өөрчлөлтийг хүлээн авах боломжгүйгээ “Айвенхоу
Майнз” компаниас Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд
Д.Зоригтод бичгээр мэдэгдэв.

June 2009
On 3 June, a Parliamentary Working Group, chaired by MP
Kh.Badamsuren, provides proposals for amendments to the
draft investment Agreement. Ivanhoe Mines explains that
the company can not accept the proposed amendments and
sends note to the Minister of Mineral Resources and Energy,
D.Zorigt, to explain that the company cannot accept the
proposed amendments.

2009 оны 7-р сар

Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээний асуудлаарх
УИХ-ын ажлын хэсэг уг гэрээний төсөлд өгөх саналаа Эдийн
засгийн байнгын хорооны тавдугаар сарын 8-ны өдрийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлээд Засгийн газарт хүргүүллээ.

“Айвенхоу Майнз” компаниас Оюу толгойн ордын
зэсийн нөөцийг 45.032 сая тонн гэж тооцсоныг Эрдэс
баялгийн мэргэжлийн зөвлөл долдугаар сарын 1-ний
өдөр хэлэлцээд эдийн засгийн “үр ашигтай” зэсийн
нөөцийг 25.3 сая тонн хэмээн тооцож, улсын нөөцөд
бүртгэв.

May 2009

July 2009

On 8 May, Parliamentary Working Group on Oyu Tolgoi
investment Agreement discusses its proposal on the draft
agreement with the Economics Standing Committee, followed
by submitting the proposal to Cabinet for revision.

On July 1 the Mineral Resource Professional Council discusses
Ivanhoe Mines’ Oyu Tolgoi deposit resource estimated 45.032
million tonnes of copper, and registered 25.3 million tonnes
of copper as a Oyu Tolgoi’s economically viable reserve.

2009 оны 5-р сар
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2009 оны 6-р сар
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2009 оны 8-р сар

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
“Оюу толгой” төслийг хөдөлгөж, уурхайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхийн тулд Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
байгуулах шаардлагатай болсон юм. Урт хугацаанд хэрэгжих төслийн тогтвортой байдлын гэрээг Монгол Улсын
Ашигт малтмалын тухай хуулиар зохицуулдаг. Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд төсөл хэрэгжих бүхий л
хугацаанд талуудын эдлэх эрх болон хүлээх үүргийг тодорхойлжээ. Уг гэрээнд Монгол Улсын Засгийн газарт төлөх
татвар, нөөц ашигласны төлбөр болон бусад хураамжийг баталгаажуулсны дээр байгаль орчны стандарт, хөдөлмөр
эрхлэлт, дэд бүтэц болон нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтын шаардлагуудыг тусгасан болно. Түүнчлэн энэхүү
гэрээгээр уурхайн бүтээн байгуулалт, цаашид төслийг өргөжүүлэхэд шаардагдах олон тэрбум ам.долларын хөрөнгө
оруулалт хийх бизнес, эрх зүйн орчныг тогтвортой болгосон юм. Зургаан жилийн турш яриа хэлэлцээ хийж, УИХаар нээлттэй хэлэлцсэний үр дүнд 2009 оны аравдугаар сарын 6-ны өдөр Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд
гарын үсэг зуржээ. Талуудын төслөөс хүртэх үр өгөөжийг тодорхой болгосны үндсэн дээр Монгол Улсын Засгийн
газар, “Айвенхоу Майнз” компанийн дундын өмчлөлийн “Оюу толгой” компанийг байгуулав. “Айвенхоу Майнз”-ыг
удалгүй “Туркойз Хилл Ресурс” болгож өөрчлөн зохион байгуулав. Уурхай ашигтай ажиллаж эхэлсний дараагаас
Засгийн газрын эзэмших 34 хувьд ногдол ашиг төлж эхлэх бөгөөд ирээдүйд төрийн эзэмшлийн хувь оролцоог
нэмэгдүүлэх боломжтой юм

The Investment Agreement
In order to set up Oyu Tolgoi and develop the mine, an Investment Agreement was needed. Agreements like this were
regulated under the Mongolian Minerals Law to help deliver projects that would span many years. The Oyu Tolgoi Investment Agreement set forth the rights and responsibilities of all parties for the entire life of the project. The Agreement
guarantees taxes, royalties and fees for the government, as well as guaranteeing environmental standards and requirements
for employment, infrastructure and social investment. The Agreement also created a stable and predictable legal structure
for the business to invest the billions of dollars required to develop the mine and fund the subsequent large expansion
programme. After six years of negotiations and a public review by the Parliament, the Oyu Tolgoi investment Agreement
was signed on 6 October 2009. As well as ensuring that all sides knew what to expect from the project, the agreement
established the joint ownership of Oyu Tolgoi by the Government of Mongolia and Ivanhoe Mines, subsequently renamed
Turquoise Hill Resources. The government’s 34 per cent stake in the business would be paid for after the mine began to
make profits, while the amount of the business owned by the state could be increased in the future.
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Засгийн газрын наймдугаар сарын 7-ны өдрийн ээлжит
бус хуралдаанаар Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын
гэрээний асуудлаар хөрөнгө оруулагчидтай хэлэлцээ
хийж буй ажлын хэсгийн мэдээллийг сонслоо. Гэнэтийн
ашгийн татварын тухайд хэлэлцэгч талууд зарчмын өөр
байр суурьтай байв. Засгийн газар ажлын хэсэгт хөрөнгө
оруулагчидтай хоёр долоо хоногийн дотор гэрээний
нөхцөлүүдийг тохиролцох үүрэг өглөө.

August 2009
An extraordinary session of Cabinet on 7 August reviews the
results of the Working Group, which has been negotiating
with investors the terms and conditions of the Investment
Agreement. The parties have different positions regarding
a windfall tax, and Cabinet instructs the Working Group
to reach an agreement on terms and conditions within
forthnight.

2009 оны 8-р сар
УИХ-ын наймдугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит
бус чуулганаар Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын
гэрээг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх үүднээс
хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж
эхлэв. Иргэний хөдөлгөөнүүд энэхүү гэрээг эсэргүүцэж,
жагсаал зохион байгуулав.

August 2009
In a Parliamentary session on 19 August, discussions
commence relating to draft amendments to various
laws which are necessary in order to conclude the Oyu
Tolgoi Investment Agreement. Civil movements organise
demonstrations and protests to oppose the agreement.
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2009 оны 9-р сар
Засгийн газар есдүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа Оюу толгойн
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийг хэлэлцээд Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөлд танилцуулахаар тогтов.

September 2009
On 30 September, Cabinet discusses the draft Investment Agreement and decides to
present it to the National Security Council for consideration.

2009 оны 10-р сарын 6
Монгол Улсын Засгийн газар болон “Айвенхоу Майнз”, “Рио Тинто” компанийн
хооронд Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулж, гарын үсэг зурснаар
Монголын төр “Оюу толгой” төслийн 34 хувийг эзэмших болов. Эрдэс баялгийн
мэргэжлийн зөвлөл уг төслийн Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг баталсны
дараа гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

6 October 2009
The Investment Agreement is signed by the Government of Mongolia, Ivanhoe Mines
and Rio Tinto, resulting in the government holding 34 per cent of the project. The
agreement is set to take effect once the Feasibility Study is approved by the Mineral
Resource Professional Council.
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2009 оны 10-р сар
Аравдугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж “Рио Тинто” компанийн Гүйцэтгэх захирал
Том Албанизтай уулзахдаа “Оюу толгой” төсөл бол хамгийн хариуцлагатай, нээлттэй, аюул осолгүй бүтээн байгуулалт
болох ёстой бөгөөд хөрөнгө оруулагчид Монголын ард түмний эрх ашгийг хүндэтгэн үзэх учиртайг цохон тэмдэглэв.

October 2009
During a meeting on 7 October with Rio Tinto’s Chief Executive, Tom Albanese, President Ts.Elbegdorj affirms the Oyu Tolgoi
project must be the most responsible, transparent and safe project, and that the investors must respect the interests of the
Mongolian people.

2009 оны 12-р сар
Арванхоёрдугаар сарын 1-ний өдөр “Айвенхоу Майнз Монголиа Инк” ХХК нэрээ “Оюу толгой” ХХК болгож өөрчлөв.

December 2009
On 1 December, Ivanhoe Mines Mongolia Inc changes its name to Oyu Tolgoi LLC.

2010 оны 3-р сар
Гуравдугаар сарын 17-ны өдөр Эрчим хүчний зохицуулах газраас “Оюу толгой” ХХК-д гурван жилийн хугацаатай
“Эрчим хүчний барилга байгууламж барих” тусгай зөвшөөрөл олголоо. Компани 24 мВт-ын хүчин чадалтай дизель
цахилгаан станцыг дамжуулах шугам, дэд өртөөний хамт барихаар төлөвлөжээ.

2009 оны 10-р сарын 20
“Оюу толгой” компани Монгол Улсын Засгийн газрын 100 сая ам.долларын өрийн
бичгийг худалдан авав. Аравдугаар сарын эхээр гарын үсэг зурсан гэрээний дагуу
“Оюу толгой” нийт 250 сая ам.долларын өрийн бичиг худалдан авах бөгөөд өрийн
бичгийн үлдэх хэсэг нь татварын урьдчилгаа төлбөр болсон юм.

20 October 2009
Oyu Tolgoi purchases a Treasury Bill from the Government of Mongolia for
US$100metre. Following the signing of an agreement earlier in October, Treasury Bills
totalling US$250m will be purchased by Oyu Tolgoi, although the subsequent payments
are instead converted to tax pre-payments.
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March 2010
On 17 March, the Energy Regulatory Authority grants a three-year licence to Oyu Tolgoi for the construction of power plant.
Oyu Tolgoi plans to construct a 24MW diesel power plant, together with transmission lines and a sub-station.

2010 оны 3-р сар
УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэл "Оюу толгой" төслийн талбайд ажиллав. Тэрээр компанийн ажилтнуудтай уулзаж, бүтээн
байгуулалтын үйл явцын талаар өргөн хүрээтэй мэдээлэл авав.

March 2010
Parliament Speaker D. Demberel visits Oyu Tolgoi. During the visit, he meets with company workers and receives a wideranging update on the progress of construction.
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2010 оны 3-р сар
Монгол Улсын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл
Техник, эдийн засгийн үндэслэлд 12 нэмэлт өөрчлөлт
оруулсны эцэст гуравдугаар сарын 25-ны өдөр тус
Зөвлөлийн 32 гишүүн болон иргэний нийгмийн
төлөөлөл, судлаачид оролцсон хуралдаанаараа “Оюу
толгой” төслийн Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг
эцэслэн баталлаа. Зарим онцлох өөрчлөлтөөс дурдвал,
ордын зэсийн нөөцийг 5.7 сая тонноор өсгөж, 31.3 сая
тонноор тогтоосон бөгөөд олборлох боломжтой хүдрийн
нөөцийг 2.6 тэрбум тонноор тогтоогоод байсныг 3.3
тэрбум тонн болгожээ.

Рио Тинто
“Рио Тинто” нь цэвэр металл, эрдсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн шат дамжлага бүрт үйл
ажиллагаа явуулдаг, дэлхийд тэргүүлэх уул уурхайн компани юм. Лондонд төвтэй тус группт
Лондонгийн болон Нью Йоркийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Рио Тинто ПиЭлСи” болон
Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй “Рио Тинто Лимитед” компаниуд багтдаг.
Компанийн үйл ажиллагаа гол төлөв Австрали, Хойд Америк тивд төвлөрсөн бөгөөд Ази,
Европ, Африк, Өмнөд Америкт томоохон төслүүд хэрэгжүүлдэг. Компани нь ил болон далд
уурхай, баяжуулах, цэвэршүүлэх, хайлуулах үйлдвэр, цахилгаан станцуудтай. “Рио Тинто”-гийн
гол бүтээгдэхүүн нь хөнгөн цагаан, зэс, алмааз, эрчим хүчний болон металлургийн нүүрс, уран,
алт, үйлдвэрлэлийн зориулалттай ашигт малтмал (боракс, титаны давхар исэл, давс), төмрийн
хүдэр юм. “Рио Тинто” 2010 оноос эхлэн “Оюу толгой” төслийн үйл ажиллагааг удирдах болсноор
техникийн хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлж, салбарын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлж байна.

Rio Tinto
Rio Tinto is a leading global mining and metals company involved in every stage of metal and
mineral production. Headquartered in London, the group combines Rio Tinto Plc, dual listed on the
London and New York Stock Exchanges, and Rio Tinto Limited, an Australian Securities Exchangelisted company.
Rio Tinto is strongly represented in Australia and North America, and has significant businesses in
Asia, Europe, Africa and South America. The operations include open pit and underground mines,
mills, refineries, smelters and power stations. Rio Tinto’s major products are aluminium, copper,
diamonds, thermal and metallurgical coal, uranium, gold, industrial minerals (borax, titanium
dioxide and salt) and iron ore. In 2010, Rio Tinto became manager of the Oyu Tolgoi project,
bringing operating and technical capabilities, and some of the best experience in the industry, to
the development.
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March 2010
After making 12 amendments and modifications, the Mineral
Resource Professional Council approves the Oyu Tolgoi
Feasibility Study at a meeting on 25 March, attended by 32
members of the Council, as well as civil society representatives
and researchers. Amendments include increase of copper
reserves by 5.7 million tonnes to 31.3 million tonnes, and
increase of mineable ore reserves of 2.6 billion tonnes to 3.3
billion tonnes respectively.

2010 оны 3-р сар
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ гуравдугаар сарын 31-ний
өдөр хүчин төгөлдөр болж, Монгол Улсын Засгийн
газар “Оюу толгой” компанийн 34 хувийг албан ёсоор
эзэмшиж эхэллээ. Талууд гэрээ хэрэгжиж эхэлснээс
хойших зургаан сарын хугацаанд хэд хэдэн ажил хийхээр
тохиролцов.

March 2010
Oyu Tolgoi Investment Agreement becomes formally valid
effective from 31 March, with the Government of Mongolia
owning 34 per cent of Oyu Tolgoi LLC. As implementation
commences, parties to the Investment Agreement agree to
complete a number of tasks within six months.
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2010 оны 4-р сарын 1
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Г.Мөнхбаяр, “Оюу
толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Кит Маршалл нар нийслэлийн 3,000 иргэнийг
ажилд зуучлах гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

1 April 2010
Mayor of Ulaanbaatar City G.Munkhbayar, and the CEO of Oyu Tolgoi Keith Marshall, sign
an agreement to facilitate jobs for 3,000 residents of the capital city.

2010 оны 4-р сар
Дөрөвдүгээр сарын 7-ны өдөр “Оюу толгой” ХХК Хөрөнгө оруулалтын гэрээний
урьдчилгаа төлбөрийн хоёр дахь хэсэг болох 50 сая ам.долларын татварын урьдчилгаа
төлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газарт төллөө.

April 2010
Oyu Tolgoi makes a tax pre-payment of US$50m to the Government of Mongolia on 7 April.
This is the second advance payment made in accordance with the Investment Agreement.
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2010 оны 7-р сар

Зүүн гараас: Эндрью Хардин (Рио Тинто), Сэм Риггалл (Айвенхоу Майнз), Петер Мередит (Айвенхоу
Майнз), Ч.Ганболд, Ерөнхийлөгч Н.Багабанди, Г.Батсүх, Жон Макэй, П.Цагаан, Уиллиам Вэлд
L-R Andrew Harding (Rio Tinto), Sam Riggall (Ivanhoe Mines), Peter Meredith (Ivanhoe Mines), Ch.Ganbold,
former President N.Bagabandi, G.Batsukh, John Macken, P.Tsagaan, William Weld

2010 оны 5-р сар
Тавдугаар сарын 5-ны өдөр Eрөнхийлөгч асан
Н.Багабанди, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх П.Цагаан,
бизнесмэн Ч.Ганболд нарыг “Оюу толгой” ХХК-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлд Монгол Улсын Засгийн
газрыг төлөөлөн ажиллах гишүүдээр томилов.

May 2010
On 5 May, former President N.Bagabandi, Advisor to
the incumbent President, P.Tsagaan and businessman
Ch.Ganbold are appointed as Directors in the Oyu Tolgoi’s
Board, representing the Government of Mongolia.

2010 оны 6-р сар
Зургадугаар сарын 10-ны өдөр хуралдсан “Оюу
толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн анхны
хуралдаанаар дипломатч Г.Батсүхийг ТУЗ-ийн даргаар
сонгов.

June 2010
At the first meeting of the Board of Directors of Oyu Tolgoi
on 10 June, former career diplomat G.Batsukh is appointed as
Chairman of the Board of Directors.
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Г.Батсүх
Галсангийн Батсүх 2010 оны зургадугаар сард “Оюу толгой”
компанийн ТУЗ-ийн даргаар сонгогдсон. Тэрээр 2010 оны
гуравдугаар сар хүртэл Монгол Улсын Гадаад харилцаа,
худалдааны яаманд тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайдаар
ажиллаж байв. Үүнээс өмнө 2001-2005 онд Монгол Улсаас
Канад улсад суух Элчин сайд бөгөөд Перу, Бразил, Парагвай
улсыг хавсран суух Элчин сайд, 2005-2009 онд Монгол Улсаас
БНХАУ-д суух Элчин сайд бөгөөд Австрали, Шинэ Зеланд,
Пакистаныг хавсран суух Элчин сайдын алба хашиж байлаа.
Мөн Монголын үндэсний аялал жуулчлалын газарт ажилласан
найман жилийн хугацаандаа тус газрын дэд дарга, даргын
албан тушаалыг хашиж байжээ. Тэрээр 1992 оноос дипломат албанд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд
олон улсын худалдааны магистр, олон улсын харилцааны докторын зэрэгтэй.

G.Batsukh
G.Batsukh was appointed as Chairman of the Board of Directors of Oyu Tolgoi in June 2010. Until
March 2010, he served as the Ambassador-at-large at the Ministry of Foreign Affairs and Trade of
Mongolia. Prior to this, from 2005 to 2009 he was Mongolia’s Ambassador to China, with additional
accreditations to Australia, New Zealand and Pakistan, while between 2001 and 2005, he was the
country’s Ambassador to Canada, also representing Peru, Brazil and Paraguay. For eight years –
including two as Chairman – he was an Executive with Mongolia’s National Tourism Administration. A
career diplomat since 1992, Mr. Batsukh holds a Master’s degree in International Trade and a Doctoral
degree in International Relations.

Долдугаар сарын 10-ны өдөр Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны яам болон “Оюу толгой” компани Мэргэжлийн
сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүд (МСҮТ)-ийг дэмжих
чиглэлээр хамтран ажиллах Харилцан ойлголцлын санамж
бичигт гарын үсэг зурлаа. Санамж бичгийн хүрээнд “Оюу
толгой” ХХК 3,000-3,500 хүнийг сургаж, мэргэжлийн ур
чадвар олгон, ажлын байраар хангах, Мэргэжлийн сургалт,
үйлдвэрлэлийн хөтөлбөрүүдэд 78 тэрбум төгрөг (58 сая
ам.доллар)-ийн хөрөнгө оруулалт хийнэ.

June 2010
Oyu Tolgoi and the Ministry of Education, Culture and Science
sign a Memorandum of Understanding (MoU) on 9 July for the
support of Technical, Vocational education and Training (TVeT)
schools. Under the MoU, Oyu Tolgoi will make an investment
of MNT78 billion (US$58m) for technical, vocational, education
and training programmes which will train 3,000-3,500 workers,
providing them with certain skills and job competency.

2010 оны 7-р сар
Долдугаар сарын 26-ны өдөр АНУ-ын “Флуор” корпорац
“Оюу толгой” төслийн уурхайн цогцолбор болон дэд
бүтцийн байгууламжийг барих ажлыг гүйцэтгэхээр
сонгогдов.

July 2010
On 26 July, the US-based Fluor Corporation is selected
as a contractor to build the mine complex and associated
infrastructure at Oyu Tolgoi.
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Оюу толгойн бүтээн байгуулалтад олон орны мэргэжилтнүүд оролцсон юм.
Experts from all over the world took part in Oyu Tolgoi construction.

ГОВЬД сүндэрлэх шинэ бүтээн байгуулалт 2010 – 2012

Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулснаар Монголын эдийн засгийн онцгой өсөлтийн үе эхлэв. Монгол
Улсын ДНБ богинохон хугацаанд огцом өсч, 2011 онд 17.5 хувьд хүрч дээд амжилт тогтоосон нь дэлхий нийтийг
гайхашруулав. Ертөнцийн алс бөглүү хязгаар гэж төсөөлөгддөг байсан Монгол Улс олон улсын хөрөнгө оруулагчид
хошуурдаг орон болжээ. Дэлхийн зах зээлд нүүрсний үнэ өссөн, “Оюу толгой” төсөл урам өгсөн зэргээс улбаалаад
Оюу толгойгоос холгүй орших Таван толгойн коксжих нүүрсний орд хөгжлийн шинэ шатанд гарч, олон улсын хөрөнгө
оруулагчдын анхаарлыг татах болов. 2010 онд Таван толгойн уурхайг ашиглах олон улсын нээлттэй тендер зарласан
боловч хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах явцад олон бэрхшээл тулгарсан юм. Удаан жил үргэлжилсэн улс төрийн
мэтгэлцээнээс болж эл асуудал шийдэгдээгүй хэвээр үлджээ.
Монгол орон даяар дараагийн том ордыг нээх эрэл хайгуул эрчимтэй өрнөж байтал 2010 онд Ерөнхийлөгч
Ц.Элбэгдорж уул уурхайн салбарын эрх зүй, зохицуулалтын орчныг хянаж үзэх, уг салбараас эдийн засгийн хөгжилд
үзүүлэх нөлөөг тэнцвэржүүлэх зорилгоор хайгуулын лиценз олгохыг түр зогсоох үүрэг өгөв. Гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтын их урсгал эерэг болоод сөрөг талтай байлаа. Нийгэм, эдийн засгийн огцом өөрчлөлт олон нийтийг
битүүхэн түгшээх болсны илэрхийлэл нь Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн хайгуулын лицензтэй холбоотой дээрх
шийдвэр болжээ. Энэ түгшүүр эцэстээ УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн босгон дээр баталсан хэд хэдэн хууль, журамд
тусгалаа олж, үүний улмаас гадаадын хөрөнгө оруулалт буурах, ялангуяа БНХАУ-ын төрийн өмчит компаниуд хөрөнгө
оруулалтаа хумихад хүргэжээ. Ерөнхийлөгч асан Н.Энхбаяр дэмжигчдээ аван намаасаа гарч, шинэ нам байгуулав.
МАХН цоо шинэ дүр төрх бий болгохоор нэрнээсээ “Хувьсгалт” гэх үгийг хасч, Монгол Ардын Нам (МАН) нэртэй
боллоо. УИХ-ын сонгуулиар Ардчилсан нам дийлэнх суудлыг авч, шинэ МАХН тэргүүтэй “Шударга ёс” эвсэлтэй
хамтарсан Засгийн газар байгуулав. Сүүлийн хэдэн жилийн эдийн засгийн хурдацтай өсөлтөөс үүдэлтэй нийгэмэдийн засгийн асуудлуудыг шийдэх үүрэг шинэ Засгийн газарт ногдов. Бодлогын баримт бичигт тусгасан асуудлуудын
дотор 2009 оны Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг эргэн харах асуудал багтаж байв.
Үүний зэрэгцээ Засгийн газраас олон улсын зах зээлд “Чингис” бонд гаргаж, 1.5 тэрбум ам.доллар босгосон нь
Монгол Улс их хэмжээний хөрөнгө бие даан босгох чадавхтайгаа харуулсан хэрэг болжээ. Олон улсын бондын зах
зээлд хөл тавьснаар Монголын Улс төрийн дотоод асуудал нь олон улсын анхааралд өртөх болж, улмаар улс төрийн
мэдэгдлүүд бондын хүү болон өгөөжид огцом савлагаа үүсгэсэн байна. Ийнхүү Монгол Улс түүхэндээ анх удаа олон
улсын санхүүгийн зах зээлтэй нягт холбогдов.
Нөхцөл байдал эгзэгтэй байсан хэдий ч Оюу толгойд бүтээн байгуулалтын ажил тасралтгүй өрнөж, Монголын
түүхэн дэх хамгийн том бүтээн байгуулалтын төслүүдийн нэг өдөр өдрөөр өсөн торниж байлаа. Монголын хамгийн
алслагдмал, буурай хөгжилтэй энэ хязгаарт бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэхэд тоног төхөөрөмж авчрахаас
өгсүүлээд хангамжийн сүлжээ бий болгох хүртэл бараг бүх зүйлийг тэгээс эхлэх шаардлагатай болсон юм. Монголын
болон гадаадын 40 гаруй орны ажилчдын нөр их хөдөлмөр, хичээл зүтгэлийн дүнд говийн хөрснөө жигдхэн хөх
цэнхэр өнгөтэй аварга том олон барилга байгууламж, агуулах сав, уурхайн цамхаг бүхий аж үйлдвэрийн цогцолбор
сүндэрлэн босов.
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The signing of the Oyu Tolgoi investment Agreement kicked off an extraordinary economic growth of Mongolia. In a very
short period of time, Mongolia began to raise eyebrows around the world for its astonishing GDP growth figures,which
topped 17.5 per cent in 2011. Mongolia, regarded as distant, remote place in other parts of the world, was suddenly the
destination of choice for international investors.
Not far from Oyu Tolgoi, the Tavan Tolgoi coking coal deposit also entered a new phase of development as rising
coal prices and the excitement generated from Oyu Tolgoi made it an attractive project to international investors. An
international tender to develop and manage the property was organised in 2010, but a number of issues stood in the way
of an Investment Agreement. Over the ensuing years, the project remained mired in political controversy.
In other parts of the country, prospectors expanded exploration efforts to find the next big deposit. However, President
Ts.Elbegdorj order to temporarily suspend the issuance of new licenses in 2010 in order to review the legal and regulatory
framework of the industry and to ensure balanced economic growth from mining.
The influx of foreign direct investment had both negative and positive consequences, and President Ts.Elbegdorj’s decision
on new exploration licenses was an echo of growing unease and concerns in the country about the rapid socio-economic
changes underway. This unease manifested itself in a series of laws and measures in a lead up to the 2012 Parliamentary
elections which resulted in the slowing of foreign investment, particularly from Chinese state-owned companies.
Longstanding divisions in the Mongolian People’s Revolutionary Party (MPRP) finally resulted in the party splitting,
with former-President N.Enkhbayar leaving with a core group of supporters to form a new party. The MPRP, as part of
a rebranding exercise, dropped the “Revolutionary” from its name to become the Mongolian People’s Party (MPP). In the
parliamentary elections, the DP won plurality of seats, forming a government with the Justice Alliance, a coalition of parties
led by the new MPRP.
The new government took the responsibility to confront socio-economic issues linked with the rapid economic growth
of the previous years. Renegotiating the 2009 Oyu Tolgoi Investment Agreement was among the core policy agenda. At
the same time, the government raised an unprecedented US$1.5b by issuing “Chinggis” bonds on the international market,
seemingly demonstrating the country’s ability to raise significant capital on its own. Stepping into the international bond
market brought international attention on Mongolia’s domestic politics in a significantly new way. Political statements,
which in the past went unnoticed by the world outside, suddenly drove swings in the bond interest rates and yield. For the
first time in its history, Mongolia was fully linked to the international finance market.
Even though the socioeconomic situation was crucial, construction at Oyu Tolgoi continued in earnest, ramping up to be
one of the biggest development projects in Mongolia’s history. Located in one of the most isolated and underdeveloped
parts of the country, almost everything had to be built from scratch, from heavy equipment to supply chain feeding the
work. With the dedication and hard work of the construction workforce made up of Mongolians and international workers
from over 40 countries, an industrial complex of gigantic blue clad buildings, warehouses, and shaft head frames began
rising from the desert.
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Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах
Ore Storage of Concentrator

Ц.Цэрэнхүү

2010 оны 7-р сар
“Оюу толгой” компани долдугаар сарын 28-ны өдөр 1.2
тэрбум ам.долларын өртөг бүхий зэс-алтны баяжуулах
үйлдвэрийн суурийг цутгаж эхлэв. Баяжуулах үйлдвэр
нь буталсан хүдрийг боловсруулж, баяжмал хэмээх
нарийн ширхэгтэй хар өнгөтэй нунтаг гарган авч, цааш
хайлуулах болон цэвэршүүлэх ажиллагааг гүйцэтгэх
хэрэглэгчдэд худалддаг. Тус үйлдвэр нь хоногт 100
мянган тонн хүдэр боловсруулж, жилд 450 мянган тонн
баяжмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм.

July 2010
On 28 July, construction for the foundations of the US$1.2
billion copper-gold concentrator plant begins. The
concentrator plant processes crushed ore to produce a
fine black powder called concentrate, which is then sold to
customers for smelting and refining. The plant will have the
capacity to process 100 thousand tonnes of ore per day and
produce around 450 thousand tonnes of concentrate per year.
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Ц.Цэрэнхүү 2002 оноос “Оюу толгой”
компанид ажиллаж байгаа бөгөөд
компанийн үндэс суурийг тавихад
чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Тэрээр
төслийн удирдлагын багт ахлах
менежерээр ажиллаж байгаад 2010
онд “Оюу толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийг байгуулснаас
хойш ТУЗ-ийн нарийн бичиг бөгөөд
Компанийн хэрэг эрхлэх газрын
даргаар ажиллаж байна. Оюу толгойн эрэл, хайгуулын жилүүдэд
төслийн хөрөнгө оруулагчидтай харилцах болон Хөрөнгө оруулалтын
гэрээг байгуулах ажилд чухал үүрэгтэй оролцож байв. Энэхүү ажлын
үр дүнд хайгуулын ажил амжилттай үргэлжилж, улмаар “Оюу
толгой” компанийн суурь тавигдсан билээ. Ц.Цэрэнхүү Компанийн
хэрэг эрхлэх газар, ТУЗ-ийн ажлын албыг удирдан ТУЗ, гүйцэтгэх
удирдлагын баг, хувь нийлүүлэгчдэд компанийн сайн засаглалыг
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Ts.Tserenkhuu
Ts.Tserenkhuu has been with Oyu Tolgoi since 2002 and was critical in
the establishment of the business. She was initially the Senior Manager of
the Administration and Executive Office, and, subsequently, the Company
and Board Secretary since the establishment of the Oyu Tolgoi Board of
Directors in 2010. During the period of exploration and discovery at Oyu
Tolgoi, she was closely involved with the project’s investor relations and
the negotiations that led to the Investment Agreement. She continues
to lead the Corporate Affairs and Company Secretarial team, especially
in supporting the Board of Directors, management and shareholders in
strengthening the company’s good corporate governance.

2010 оны 8-р сар
Наймдугаар сарын 15-ны өдөр “Оюу толгой” компани
Финландаас “Нормет Трансмиксер” болон “Нормет
Спрэймек” төрлийн гурван машин импортлов. Нийтдээ
1.3 сая ам.долларын өртөг бүхий, дизель хөдөлгүүрт
эдгээр машин нь бетон бэхэлгээ хийх зориулалттай бөгөөд
өрөмдсөн мөргөцгийн бэхэлгээгүй хэсэгт ажиллахдаа
шороонд дарагдах эрсдэлээс хамгаалагдсанаараа онцлог.
Нэг нь 10 хүний ажлыг аюулгүй, хурдан гүйцэтгэх
чадвартай юм.

August 2010
On 15 August, Oyu Tolgoi imported three new machines
from Finland, in two different types: the Normet Transmixer
and the Normet Spraymec. The diesel-powered machines,
worth US$1.3 million, are designed for setting concrete
construction, and are applied with feature that protects from
dirt overlay when working in unreinforced drilled areas.
They are capable of performing the duty of ten workers safely
and quickly.
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Боловсрол, сургалт
“Оюу толгой” компани Монгол Улсад шинэ технологи, уул уурхайн арга барил нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ ажиллах
хүчнийг урт хугацаанд хөгжүүлэх, сургахад хөрөнгө оруулах нь төслийн амжилтад нэн чухал үүрэгтэй гэж ямагт үзсээр
ирсэн билээ.
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон 2010 онд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамтай байгуулсан Харилцан ойлголцлын
санамж бичиг зэрэг бусад олон гэрээнд “Оюу толгой”-н олон салбар дахь сургалт, хөгжлийн хэрэгцээг хангах цөөнгүй
үүрэг амлалт, төлөвлөгөөг тусгасан нь бий. “Оюу толгой” компани Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн дагуу улсын
хэмжээнд коллеж, уул уурхайн сургуулиуд барьж байгуулах, шинэчлэн сайжруулах зэрэг техникийн боловсролын
салбарт томоохон өөрчлөлт оруулах хөрөнгө оруулалт хийх үүрэг хүлээсэн юм.
Түүнчлэн “Оюу толгой” компани техник болон уул уурхайн холбогдолтой сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах, олон
улсын стандартад нийцсэн нарийн мэргэжлийн багшаар сургалт явуулахаар төрийн байгууллагууд, боловсролын салбар,
бие даасан сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.
2015 он гэхэд компани үндэсний болон олон улсын 250 гаруй тэтгэлгийг монгол оюутнуудад олгоод байв. Энэхүү
хөтөлбөр нь эдгээр оюутныг уул уурхай, инженер болон бусад чиглэлээр “Оюу толгой” компанид ажиллуулах зорилготой
юм. Өмнийн говийн бүс нутагт чиглэсэн, бүс нутгийн хөгжилд нэн шаардлагатай байгаа ур чадварыг тодорхойлж,
суулгах нэмэлт тэтгэлгийн хөтөлбөрийг мөн хэрэгжүүлсэн билээ.
Үйл ажиллагааны эхний жилүүдэд Монгол Улсын боловсролын салбарт хийх ажлууд дээр нэмээд мэргэжилтэй ажилтан
бэлтгэх, дагалдуулан сургах цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Монголын шинэ үеийн залуу уурхайчид, мэргэжилтэй
ажилчдад дэлхийн хэмжээний шилдэг арга барилыг олгох юм.

Education and training
Along with the new technology and mining approach brought to Mongolia by Oyu Tolgoi, investing in long-term workforce
development and training has always been regarded as critical to the success of the project.
Contained in the Investment Agreement and assorted other agreements such as the Memorandum of Understanding signed
with the Ministry of Education in 2010, are a range of commitments and plans to meet Oyu Tolgoi’s and the industry’s training and
development needs.
The Memorandum of Understanding committed Oyu Tolgoi to a transformative investment in the technical education sector,
including construction and reinnovation of colleges and mining schools across the country.
Additionally, Oyu Tolgoi cooperates government agencies, education sector, and third party training providers to improve the
technical and mining related curriculum while providing them withforeign teachers with international standards.
By 2015, the company is expected to provide almost 250 domestic and international scholarships to Mongolian students. Intention
of the programme is soof the fellows would go on to work in mining, engineering or related fields at Oyu Tolgoi. An additional
scholarship programme focused on the South Gobi region to ensure and develop crucial to the development of the area was also
implemented.
The work across the Mongolian education sector in the early years of operations was complemented by a comprehensive
trades and apprentice training programme, bringing the best global practice to new generation of young Mongolian miners and
tradespeople.
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2010 оны 8-р сар

2010 оны 9-р сар

Наймдугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Сү.Батболд
танхимын зарим гишүүнийхээ хамт Өмнөговь аймагт ажиллах үеэрээ Оюу
толгойн уурхайн бэлтгэл ажилтай танилцав. Энэ үеэрээ Даланзадгад суманд
“Оюу толгой”-н санхүүжилтээр барих Техник мэргэжлийн сургуулийн шав
тавьжээ.

Есдүгээр сарын 24-ний өдөр “Оюу толгой” компани зах зээлийн нөхцөлд
өрсөлдөхүйц мэргэжлийн ур чадвартай ажиллах хүч бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх
зорилгоор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам болон Нийгмийн хамгаалал,
хөдөлмөрийн яамтай хамтран төсөл хэрэгжүүлэх Санамж бичигт гарын үсэг
зурав. Санамж бичгийн хүрээнд “Оюу толгой” компани уг хөтөлбөрт 85 сая
ам.долларын санхүүжилт олгоно.

August 2010
During his go-over visit of mine development to the Umnugovi with his cabinet
members, Prime Minister Su.Batbold lays the foundation stone of the Oyu Tolgoi
funded Technical and Vocational Education Centre in Dalanzadgad.

September 2010
On 24 September, a Memorandum of Understanding on developing competitive
national workforce in market economy is signed between Ministry of Education,
Science and Culture, Ministry of Social Welfare and Labour and Oyu Tolgoi, with Oyu
Tolgoi committing US$85 million to the programme.
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Камерон МакРей

2010 оны 9-р сар
“Айвенхоу Майнз Монголиа” компани "Оюу толгой"-н
төслийн талбайд алт, зэсийн орд нэмж илрүүлэв. Нэг
км орчим сунаж тогтсон энэхүү шинэ орд нь Өмнөд
Херугагийн бүлэг ордод хамаарна.

September 2010
Ivanhoe Mines Mongolia discovers additional gold-copper
reserves in the Oyu Tolgoi area. The new deposit, stretching
over a 1km area, belongs to the Southern Heruga group of
deposits.

2010 оны 10-р сар
Аравдугаар сарын 12-ны өдөр “Оюу толгой” ХХК-ийн
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирлаар
Камерон МакРейг томилов.

October 2010
On 12 October, Cameron McRae is appointed as the new
President and CEO of Oyu Tolgoi.
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Камерон МакРей 2010 оноос 2013 оны аравдугаар сар хүртэл “Оюу
толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал, “Рио
Тинто” компанийн Монголыг хариуцсан захирлаар ажиллаж байв. Тэрээр
энэ хугацаанд “Оюу толгой” төслийг бүтээн байгуулалтаас үйлдвэрлэлийн
үе шатанд гаргаж, зэсийн баяжмал экспортолж эхлэх ажлыг удирджээ.
Камерон МакРей тус төсөлд томилогдохоосоо өмнө Өмнөд Африк дахь
“Ричардс Бей Минералс” болон Зимбабве дахь “Мурова Даймондс”
компанийн Ерөнхий захирлын албыг хашиж байв. Тэрээр “АрТиЗи” болон
“СиАрЭй” компаниудыг нэгтгэн “Рио Тинто” группийг үүсгэн байгуулахад
голлох үүрэгтэй оролцож, “Рио Тинто Энержи” компанийн салбарыг
БНХАУ-д нээх ажлыг хариуцан ажиллаж байжээ. К.МакРей уул уурхайн
салбарын арвин туршлагатай бөгөөд 31 жилийн турш, дэлхийн зургаан
оронд ажиллажээ.

Cameron Mcrae
From 2010 until October 2013, Cameron McRae was President and
Chief Executive Officer of Oyu Tolgoi, and Rio Tinto’s Country Director
for Mongolia. During this period, he put the Oyu Tolgoi project
throughconstruction phase to production phase and initialized the inaugural
shipping of copper concentrate. Prior joining Oyu Tolgoi, McRae was the CEO
at Richards Bay Minerals in South Africa and Murowa Diamonds in Zimbabwe.
He was centrally involved in merging RTZ and CRA, which initially created the
Rio Tinto group, and was also responsible for establishing Rio Tinto Energy’s
presence in China. With extensive experience in the industry, McRae has lived
and worked in six countries during a career spanning more than 31 years.

115

ГОВЬД сүндэрлэх шинэ бүтээн байгуулалт 2010 – 2012

Rising from the desert 2010 – 2012

2010 оны 12-р сар
12 дугаар сарын 8-ны өдрөөс “Оюу толгой” төслийг “Рио Тинто”
удирдахаар боллоо. “Айвенхоу Майнз” болон “Рио Тинто”
компанийн хооронд шинээр байгуулсан гэрээнд “Оюу толгой”
төслийн менежментийг “Рио Тинто” хариуцан гүйцэтгэж,
үүнийхээ хариуд “Айвенхоу Майнз” компанид санхүүжилт
олгохоор болсон байна.

December 2010
Rio Tinto becomes manager of the Oyu Tolgoi project, on 8 December.
Rio Tinto and Ivanhoe Mines sign a new agreement, which entitles
Rio Tinto to manage the Oyu Tolgoi project in return for providing
financing to Ivanhoe Mines.

2011 оны 2-р сар
“Оюу толгой” төслийн бүсэд орших Ханбогд, Баян-Овоо,
Манлай, Даланзадгад сумдын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих
“Говийн шим” хөтөлбөр эхэллээ. Энэ хөтөлбөр нь орон нутгийн
бизнесийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зорилготой юм.
“Хөгжлийн шийдэл” ТББ мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, сургалт
явуулан жижиг бизнесийг дэмжих зорилгоор бага хүүтэй зээл
олгох зэрэг бичил санхүүгийн санаачилгыг хэрэгжүүлнэ.

February 2011
Oyu Tolgoi starts the “Goviin Shim” programme, which aims to
support economic development in areas impacted by the Oyu Tolgoi
project, including Khanbogd, Bayan-Ovoo, Manlai and Dalanzadgad
soums. The programme’s goal is to develop and support sustainable
local businesses. “Development Solutions”, a non-governmental
organisation, will provide professional consulting and training, and
implement a micro-finance initiative such as low-interest loans to
help small business growth.
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2011 оны 6-р сар
Зургадугаар сарын 5-ны өдөр Ханбогд суманд “Оюу толгой” төслийн санхүүжилтээр барих Мэргэжлийн сургалт,
үйлдвэрлэлийн төвийн шав тавих ёслол болов.

June 2011
A ceremony is held at Khanbogd soum on 5 June to lay the foundation for the town’s Oyu Tolgoi funded TVET School.
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Зүүн гараас: Камерон МакРей, А.Мөнхбат, Г.Батсүх, Д.Зоригт, С.Баярцогт
L-R Cameron McRae, A.Munkhbat, G.Batsukh, Minister D.Zorigt, S.Bayartsogt

2011 оны 6-р сар
Зургадугаар сарын 7-ны өдөр Оюу толгойн Хөрөнгө
оруулалтын
гэрээний
урьдчилгаа
төлбөрийн
гуравдугаар хэсэг 100 сая ам.долларын татварын
урьдчилгаа төлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газарт
төлөв.

June 2011
Oyu Tolgoi makes a pre-payment of US$100 million to the
Government of Mongolia on 7 June. This is the third advance
tax payment made by Oyu Tolgoi.

2011 оны 6-р сар
Зургадугаар сарын 8-ны өдөр Оюу толгойн хөрөнгө
оруулагч талуудыг хувьцаагаа худалдах, шилжүүлэхийг
хязгаарласан Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний нэмэлт,
өөрчлөлтийг баталж, гарын үсэг зурлаа.

June 2011
At a ceremony on 8 June, amendments to the Oyu Tolgoi
Shareholders Agreement are signed, restricting the parties
from transferring and sale of shares in Oyu Tolgoi.

2011 оны 7-р сар
Өмнөд Оюугийн ордод эрдэсжсэн хүдрийн биет анх
олдсоны 10 жилийн ойг долдугаар сарын 19-ний өдөр
ёслон тэмдэглэлээ.

July 2011
On 19 July, Oyu Tolgoi commemorates the 10th anniversary
of the discovery of the first mineralised ore body at Southern
Oyu.
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2011 оны 7-р сар
Нийслэлийн Налайх дүүрэгт “Оюу толгой”-н санхүүжилтээр барих Мэргэжлийн сургалтын төвийн барилгын
ажлыг эхлүүлэх ёслол болов. Монголын мэргэжлийн боловсролын салбарын хамгийн орчин үеийн байгууламжийн
нэг болох тус сургуулийн шавыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ё.Отгонбаяр, “Оюу толгой” компанийн
удирдлага Г.Батсүх, Камерон МакРей нар тавилаа.

July 2011
A ceremony takes place in Nalaikh, east of Ulaanbaatar, for the commencement of construction of an Oyu Tolgoi-funded
Vocational Training Centre. Minister of Education Yo.Otgonbayar, Oyu Tolgoi Chairman G.Batsukh and CEO Cameron
McRae launched the commencement of construction of the Centre, which will become one of the most up-to-date training
centres in Mongolia.
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2,7 км урт хүдрийн туузан дамжуулга

Бүтээн байгуулалтын нөр их ажил

2.7 km overland ore-transporting conveyor

Оюу толгойд барьсан барилга байгууламжийн хэмжээ дамжаа, цар хүрээ маш том. Оюу
толгойн баяжуулах үйлдвэр Монголын аж үйлдвэрийн хамгийн том цогцолбор, ил уурхайгаас
баяжуулах үйлдвэр рүү хүдэр тээвэрлэх 2.7 км туузан дамжуулга мөн л хамгийн уртад тооцогдоно.
Төслийн үр дүнд ямар ч дэд бүтэцгүй зэлүүд талд хамгийн сүүлийн үеийн технологитой
уурхайн цогцолбор 30 сарын дотор бүрэн ашиглалтад орлоо. Бүтээн байгуулалт ид өрнөж
байсан 2011 оны аравдугаар сард барилгын ажилчдын тоо 14,760-д хүрч, хоногт 130 мянга гаруй
хүн/цагийн хөдөлмөр зарцуулж байв.
Зөвхөн баяжуулах үйлдвэрийг барихад 62 мянган тонн бетон зуурмаг, 23 мянган тонн ган
ашигласан нь Эйфэлийн цамхгаас даруй гурав дахин их юм. Бүтээн байгуулалтын шатанд
уурхайн үйл ажиллагаанд зориулж зургаан сая шоо метр шороо зөөж, 550 км зайд орших
Улаанбаатар хот хүрэх дайны кабель утас ашиглажээ.

2011 оны 8 сар
THE CHALLENGE OF CONSTRUCTION
The size, magnitude and scale of the facilities built at Oyu Tolgoi are truly remarkable. The Oyu
Tolgoi concentrator is the biggest industrial complex in Mongolia, whereas the 2.7 km long overland
conveyer, carries the ore from the open pit mine to the concentrator.
As a result of the project, wilderness with no infrastructure turned a state-of-the-art, fully
operational mining complex within just 30 months. The construction workforce peaked at 14,760 in
October 2011, with more than 130 thousand man-hours being spent on the project every day.
Construction of the Concentrator alone required 62 thousand tonnes of concrete and 23 thousand
tonnes of steel, three times more than the Eiffel Tower. During the construction period, workforce
moved more than six million cubic metres of earth to prepare for mining, and laid enough cable to
reach all the way to Ulaanbaatar, located at 550 km distance.
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Жүдо бөхийн үндэсний шигшээ багийн тамирчин , хөдөлмөрийн баатар Х.Цагаанбаатарыг 2012 оны Олимпийн
их наадамд “Оюу толгойн элч” тамирчнаар оролцуулахаар сонгосныг “Оюу толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
Г.Батсүх, Гүйцэтгэх захирал Камерон МакРей нар наймдугаар сарын 9-ний өдөр албан ёсоор зарлав. Тус компани элч
тамирчныхаа Лондонгийн олимп хүртэл бэлтгэл сургуулилалтаа хангах, уралдаан тэмцээнд оролцох бүх зардлыг
ивээн тэтгэх юм.

August 2011
On 9 August, Chairman G.Batsukh and CEO Cameron McRae formally announce Kh.Tsagaanbaatar, a member of the
Mongolian National Judo Team and Labour Hero, will be an Oyu Tolgoi Ambassador Athlete at the 2012 Summer Olympic
Games. Oyu Tolgoi will sponsor all costs associated with training and participation in the contests in the lead-up to the London
Olympics for its Ambassador Athlete.
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Зүүн гараас: Жан дү Плесси (Рио Тинто), Д.Зоригт, Ерөнхийлөгч Н.Багабанди
L-R Jan du Plessis, Minister D.Zorigt, President N.Bagabandi

2011 оны 10-р сар
Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
талаар УИХ дээр өрнөсөн хэлэлцүүлгийн хариуд
Монгол Улсын Засгийн газар “Айвенхоу Майнз” болон
“Рио Тинто” компаниудтай хамтарсан мэдэгдэл гаргаж,
Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг Монгол Улсын
хууль, тогтоомжтой бүрэн нийцүүлж байгуулсныг
бататгав.

October 2011
In response to a Parliamentary debate about the possibility
of amending the Investment Agreement, the Government of
Mongolia, together with Ivanhoe Mines and Rio Tinto, makes
a joint statement on 6 October, affirming that the Oyu Tolgoi
investment Agreement has been signed in full compliance
with Mongolian laws and legislation.

2011 оны 8-р сар

2011 оны 9-р сар

Наймдугаар сарын 31-ний өдөр Гандантэгчэнлин хийдийн тэргүүн хамба
Д.Чойжамц Оюу толгойн уурхайд зочилж, ил уурхайн газар хөндөх ёслолд
оролцон ном айлдав. Уг ёслолд орон нутгийн удирдлагын төлөөлөл, иргэд
оролцлоо.

Есдүгээр сарын 25-ны өдөр Оюу толгойн бүтээн байгуулалт 50 хувийн босгоо
давлаа. Энэ тэмдэглэлт үйл явдалд “Рио Тинто” компанийн ТУЗ-ийн дарга Жан ду
Плесси хүрэлцэн ирж оролцов.

August 2011
Khanbogd soum residents and employees at the Oyu Tolgoi mine enjoy a day of
tradition and culture on 31 August, when his eminence D.Choijamts, the Khamba
Lama, Head of Gandan Monastery, attends the groundbreaking ceremony for the open
pit mine and performs a special blessing ceremony of the entire Oyu Tolgoi project.
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September 2011
On 25 September, construction at Oyu Tolgoi passes the 50 per cent milestone. Rio Tinto
Chairman Jan du Plessis visits Oyu Tolgoi to celebrate the achievement.

2011 оны 12-р сар
12 дугаар сарын 6-ны өдөр Засгийн газар “Эрдэнэс Оюу
толгой” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компанийг “Эрдэнэс Монгол” компанийн охин компани
хэлбэрээр байгуулахаар шийдвэрлэв. Энэхүү компани
нь “Оюу толгой” төслийн төрийн мэдлийн хувьцааг
эзэмшиж, эрхийг нь хэрэгжүүлэх юм.

December 2011
On 6 December, Cabinet decides to establish Erdenes
Oyu Tolgoi, a state-owned limited liability company, as a
subsidiary of Erdenes Mongol. This new company will control
of and exercise rights to the Government of Mongolia’s stake
in Oyu Tolgoi.
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2012 оны 1-р сарын 2
“Оюу толгой” ХХК 2012 оны Лондонгийн олимпод
оролцох Монголын паралимпийн холбооны зургаан
тамирчныг ивээн тэтгэхээр боллоо.

2 January 2012
Oyu Tolgoi announces its sponsorship of six Mongolian
athletes from the Mongolian Paralympic Association, who
will compete in the London 2012 Paralympics.

2012 оны 1-р сар
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж нэгдүгээр
сарын 21-ний өдөр Оюу толгойд зочлов.

January 2012
On 21 January, President Ts.Elbegdorj visits Oyu Tolgoi.

2012 оны 1-р сар
Нэгдүгээр сарын 25-ны өдөр “Рио Тинто” компаниас
“Айвенхоу Майнз” компанийн дийлэнх хувьцааг
эзэмших болсноо зарлалаа. Үүнээс өмнө “Рио Тинто” тус
компанийн хувьцааны 49 хувийг эзэмшиж байсан юм.

January 2012
Rio Tinto announces on 25 January that it has acquired a
majority stake in Ivanhoe Mines. Prior to this, Rio Tinto had
already increased its ownership to 49 per cent.
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2012 оны 4-р сар
Дөрөвдүгээр сарын 18-ны өдөр “Айвенхоу Майнз”
компанийн Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Роберт Фридланд
албан үүргээсээ чөлөөлөгдөж, компанийн удирдлагыг
“Рио Тинто” компанид шилжүүллээ. “Айвенхоу Майнз”
компанийн зургаан захирал, менежментийн багийн
дөрвөн гишүүний оронд “Рио Тинто” компанийн
төлөөлөл бий болов. “Айвенхоу Майнз”-ын Гүйцэтгэх
ерөнхий захирлын албан тушаалд “Рио Тинто”-гийн
Зэсийн группын Санхүү эрхэлсэн ерөнхий захирал
Кей Пристлийг томилов. Хоёр компанийн хооронд
байгуулсан гэрээний дагуу “Айвенхоу Майнз”-ын
хувьцаа эзэмшигчдийн эрх хэвээр хадгалагдах бөгөөд тэд
ногдол ашиг хүртэх эрхтэй байна.

April 2012
On 18 April, Robert Friedland resigns from his position as
CEO of Ivanhoe Mines, shifting corporate management to
Rio Tinto. Six executives and four members of the Ivanhoe
Mines management team are replaced by representatives
from Rio Tinto, including Rio Tinto Copper’s former CFO
Kay Priestly, who is appointed as the new CEO of Ivanhoe
Mines. According to a bilateral agreement between the
companies, the rights of shareholders will remain valid, and
shareholders will be entitled to receive dividends.
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Уул уурхай ба ус
Өмнийн говийн бүсэд хамгийн үнэтэй байгалийн нөөц бол ус билээ. Нутгийн малчид болон тэдний мал сүргийн амьдралыг тэтгэхийн хамт усны
нөөц, хур тунадас хомс, хатуу ширүүн уур амьсгалтай энэхүү алслагдмал хязгаарт хүн зохицон амьдрах гол нөхцөл нь ус болдог. Ус нь уурхайн үйл
ажиллагаанд ч амин чухал.
Орон нутгийн ард иргэдийн амьдрал ахуйд сөргөөр нөлөөлөхгүй, “Оюу толгой” төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой усны бие даасан эх
үүсвэрийг хайж олох ажил арав гаруй жилийн тэртээгээс эхэлжээ. Усны хайгуул хийх явцдаа гидрогеологичид гурван том усны орд (газрын доорх ус
агуулсан геологийн хурдас) илрүүлсэн юм. Эдгээр ордын нэг болох Гүний хоолой нь уурхайн цогцолбороос 35 км-ийн зайд, газрын гадаргаас доош
150-400 метрийн гүнд оршдог. Уг орд “Оюу толгой” төслийн усны гол эх үүсвэр болж байна.
Нутгийн айл өрх, малчдын ундаалдаг худгуудтай холбоогүй, газрын дор нэлээд гүнд орших Гүний хоолойн усны орд нь ихээхэн эрдэсжилттэй. Иймээс
Монгол Улсын Засгийн газар тус ордын усыг уурхайн хэрэгцээнд ашиглах зөвшөөрлийг “Оюу толгой”-д өгчээ. “Оюу толгой” төсөл 40 гаруй жилийн
хугацаанд Гүний хоолойн усны 20 хүрэхгүй хувийг ашиглах учир усны нөөцийн дийлэнх хэсэг хойч үед өвлөгдөн үлдэх болно. Оюу толгойн уурхайн
цогцолборыг барихдаа дэлхийн ижил төрлийн уурхайнуудтай харьцуулбал усыг хамгийн хэмнэлттэй ашигладаг байхаар анхнаас нь төлөвлөсөн юм.
Тус уурхай нутгийн иргэдийн усны эх үүсвэрт ямар ч сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх бодлого баримталдаг бөгөөд ахуйн бохир ус болон үйлдвэрлэлд
хэрэглэсэн усныхаа 80 гаруй хувийг дахин ашиглаж байна.
“Оюу толгой” компанийн хүлээсэн үүрэг амлалт хэдийнэ уурхайн хил хязгаараас давжээ. Тус компани Оюу толгойн уурхайн ойр орчимд байх
цооног, худаг, усны бусад эх үүсвэрийн тоо, чанарыг хадгалан хамгаалах, орон нутгийн хэрэгцээнд ашиглах ундны усны шинэ эх үүсвэрийг олж
илрүүлэхээр нутгийн иргэд, малчид, орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран ажиллаж байна.

Exploration and water
Water is, quite simply, the most precious natural resource in the South Gobi region. It sustains the life of herders and their animals and wildlife, and allows
local families to survive in this remote and harsh enviroment, where water resources are limited and annual rainfall is low. It is also essential to the operation
of a mine.
The search for an independent water supply that would support the Oyu Tolgoi project without impacting the lifestyle of local community began more than
a decade ago. Through their investigations, hydrogeologists identified three large aquifers (geological formations containing ground water). One of these
aquifers – named Gunii Hooloi – is 35 km from the mine and located 150-400 metres below the surface. It has since become the main source of water for
Oyu Tolgoi.
Deep beneath – and separate from – shallow wells used by households and herders, the water from Gunii Hooloi is highly mineralized. The Government
of Mongolia, therefore, gave approval for Oyu Tolgoi to service the mine using water from Gunii Hooloi. Under permitted levels, less than 20 per cent will be
used over 40 years, thereby safeguarding the majority of the water supply for future generations. Oyu Tolgoi is designed to be one of the most water-efficient
mines compared to others since the start of its development. The mine is commited to policies which ensure the local water sources from mining operation
impacts and reuse of all domestic wastewater and more than 80 per cent of production processing water.
Oyu Tolgoi’s commitments also extend far beyond the mine’s boundaries. The mine cooperates with herders, local administration and people to discover and
develop new community water sources and protect the quality and quantity of wells, water boreholes and other water sources.
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Rising from the desert 2010 – 2012
Баяжуулах үйлдвэрийн тээрэм
Concentrator ball mill

2012 оны 4-р сар
Роберт Фридландыг ажлаа хүлээлгэн өгсний дараа
“Рио Тинто” компани төслийн үйл ажиллагааг хэвийн
үргэлжлүүлэхийн тулд “Айвенхоу Майнз” компанид
1.8 тэрбум ам.долларын завсрын санхүүжилт, 3-4 тэрбум
ам.долларын зээл олгохоор болов.

April 2012
Following Robert Friedland’s departure, Rio Tinto agrees to
provide US$1.8 billion bridge financing to Ivanhoe Mines,
and to disburse US$3-4 billion credit for the continuation of
the project.

2012 оны 6-р сарын 15

2012 оны 7-р сар
“Рио Тинто” компани 2012 оны Лондонгийн зуны олимп, паралимпийн наадмын медалиудыг Олон улсын олимпийн
хороонд гардуулав. “Рио Тинто” компаниас олимпийн наадмын ялагчдад гардуулах 4,700 ширхэг медалийг урлах
алт, мөнгө, зэсийг нийлүүлсний дотор Оюу толгойн уурхайн дээж багтжээ.

Оюу толгойн бүтээн байгуулалтын ажил 90 хувьд хүрэв.

July 2012
15 June 2012
Construction of Oyu Tolgoi reaches 90 per cent of its
completion milestone.

2012 оны 6-р сар

On 2 July, Rio Tinto presents International Olympic Committee with the medals that will be awarded at the London 2012
Olympic and Paralympic Games. Rio Tinto’ supplies the metal to make the 4,700 gold, silver and bronze medals that will be
awarded to the winning athletes. A small amount of metal from Oyu Tolgoi drill core samples are added to the medals.

“Айвенхоу Майнз” компани дотоод бүтэц, үйл
ажиллагаандаа хэд хэдэн өөрчлөлт хийлээ. Зургадугаар
сарын 30-ны өдөр “Айвенхоу Майнз” компанийн нэрийг
“Туркойз Хилл Ресурс” болгон өөрчлөв.

2012 оны 7-р сар

June 2012

July 2012

Ivanhoe Mines makes several changes in its structure and
operations, including changing the company name from
Ivanhoe Mines to Turquoise Hill Resources,on 30 June.

Rio Tinto becomes an official partner of the Mongolian National Olympic Committee, supporting Mongolia’s Olympic Team.
Mongolian judokas, Kh.Tsagaanbaatar and P.Lkhamdegd and freestyle wrestler G.Mandakhnaran named as Rio Tinto
Ambassador Athletes.
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“Рио Тинто” компани олимпод оролцох Монголын баг тамирчдыг ивээн тэтгэх Монголын үндэсний олимпийн
хорооны албан ёсны түнш боллоо. Жүдогийн тамирчин Х.Цагаанбаатар, П.Лхамдэгд, чөлөөт бөхийн тамирчин
Г.Мандахнаран нарыг “Рио Тинто”-гийн элч тамирчнаар өргөмжлөв.
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2012 оны 8-р сар
Наймдугаар сарын 15-ны өдөр “Оюу толгой” компаниас бүтээн байгуулалтын ажил 94
хувьд хүрч, төгсгөлийн шатандаа орсныг мэдэгдэв. Оюу толгойн уурхай оны сүүлчээр
үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлнэ.

August 2012
Oyu Tolgoi announces on 15 August that the construction phase has surpassed 94 per cent of its
scheduled milestones, and construction has now entered its final stage. Oyu Tolgoi will become
operational at the end of the year.

2012 оны 11-р сар
Монгол Улсын төвийн эрчим хүчний систем ойрын хугацаанд Оюу толгойд шаардагдах
эрчим хүчийг хангаж чадахгүй, ОХУ-аас эрчим хүч импортоор авахад дэд бүтэц
хангалтгүй, өртөг өндөр учир эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй хэмээн үзсэний үндсэн
дээр “Оюу толгой” компани 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр БНХАУ-аас эрчим хүч худалдан
авах гэрээ байгуулснаа мэдэгдэв.

November 2012
After concluding that Mongolia’s central electricity network is unable to supply the required
electricity to Oyu Tolgoi in the short term and importing it from Russia is economically unviable
due to excessive costs and lack of infrastructure, on 5 November, Oyu Tolgoi announces the
signing of an agreement to purchase power from China.

130

131

ГОВЬД сүндэрлэх шинэ бүтээн байгуулалт 2010 – 2012

Rising from the desert 2010 – 2012

Симфони, дуу төрсөн түүх
Монголын хөгжмийн урлагийн тэргүүн эгнээнд 40 гаруй жил зүтгэж буй нэрт хөгжмийн зохиолч Н.Жанцанноровын
туурвисан “Оюу эрдэнийн говь” симфони чуулбар бол Монголын хөгжил, бүтээн байгуулалтыг магтан дуулсан
хөгжмийн бүтээл юм.
Өмнийн говийн хөх тэнгэр, хулангийн тоос, говийн зэрэглээ хийгээд хөг аялгууг шингээсэн энэхүү симфони
чуулбарт говь нутгийн эрдэнэ болсон хүн зон, ан амьтад, эрдэс баялаг хийгээд Оюу толгойн бүтээн байгуулалтын
тухай өгүүлжээ.
Уг симфонийг 2013 оны аравдугаар сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын Морин хуурын чуулга, Хөгжим, бүжгийн
коллежийн цохиур хөгжмийн чуулга, Монгол Улсын филармонийн симфони найрал хөгжмийн үлээвэр хөгжимчидтэй
хамтран тоглосон юм. Монголын хөгжмийн урлагийн нэрт зүтгэлтэн Ц.Батчулуун симфонийг удирдан тоглуулжээ.
Оюу толгойд өрнөсөн их бүтээн байгуулалт Монголын ард түмний гэрэлт ирээдүйн бэлгэдэл болж буйг илэрхийлсэн
"Оюу толгой" дуу төрөн гарав. Энэ дууг “Voice” хамтлаг анх дуулж, Universe Best Songs уралдааны шилдэг оролцогч
залуу дуучид клип хийлгэн олны хүртээл болгосон юм. “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн дарга Г.Батсүхийн шүлэг,
соёлын гавьяат зүтгэлтэн Л.Балхжавын аялгуу “Оюу толгой” нь компанийн албан бус сүлд дуу юм.

Symphony and song
The Gobi of Turquoise Treasure symphony is a musical celebration of Mongolia’s development, composed by one of
Mongolia’s renowned composer, N.Jantsannorov, who has been at the forefront of Mongolian music and culture for more
than 40 years.
Encompassing the blue skies of South Gobi, the dust of the Khulan, and the mirages and melodies of Mongolia, the
symphony celebrates the natural treasures of the country, including its people, wildlife, and minerals, and Oyu Tolgoi’s
resulting presence.
The symphony was performed for the first time on 16 October 2013 by the State Morin Khuur Ensemble and the
Percussion Ensemble of the Music and Dance College, with Wind Instrument musicians from the Mongolian Symphony
Orchestra. Professor Ts.Batchuluun, a highly respected and honoured Mongolian artist, conducted the performance.
Separately, the Oyu Tolgoi song tells the story of how the development has become a symbol of a prosperous future
for the Mongolian people. The song was first performed by the Mongolian band “Voice” and made into a music video by
a group of young singers who were finalists in the popular television singing contest, “Universe Best Songs”. Composed
by Mongolia’s Merited Artist L.Balkhjav, and with lyrics by G.Batsukh, Chairman of the Oyu Tolgoi Board of Directors, the
song is regarded as Oyu Tolgoi’s unofficial anthem.
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2012 оны 11-р сар
УИХ-ын гишүүн С.Баярцогт, С.Ганбаатар нар Оюу
толгойн асуудлаар телевизийн халз мэтгэлцээн
өрнүүлсэн нь олон нийтийн анхаарлыг ихэд татав.

November 2012
Live television debate by MPs S.Bayartsogt and MP
S.Ganbaatar over issues related to Oyu Tolgoi and the
Investment Agreement anticipates massive public attention.

2012 оны 12-р сар
Арванхоёрдугаар сарын 25-ны өдөр “Эрдэнэс Оюу
толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирлаар УИХ-ын
гишүүн асан Ц.Сэдванчигийг томиллоо.

December 2012
On 25 December, former MP, Ts.Sedvanchig, is appointed
CEO of Erdenes Oyu Tolgoi.

2012 оны 12-р сар
Арванхоёрдугаар сарын 27-ны өдөр Монголын хамгийн
том, хамгийн дэвшилтэт технологи бүхий “Оюу толгой”
ХХК-ийн баяжуулах үйлдвэрийн нээлтийн ёслол
болж, Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг үйлдвэрийг асаах
товчлуурыг дарав.

December 2012
On 27 December, Mining Minister D.Gankhuyag switches
on Oyu Tolgoi’s Concentrator Plant, the largest and most
advanced industrial plant in Mongolia.
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УИХ-ын 2012 оны сонгуулиас эхтэй хөл хөдөлгөөн 2013 он хүртэл үргэлжлэв.
2013 оноос Ардчилсан нам тэргүүтэй шинэ Засгийн газар бодлого зорилтоо
боловсруулж дуусаад хэрэгжүүлэхээр ажиллаж эхэллээ. “Оюу толгой”-н хөрөнгө
оруулагчид болох “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл Ресурс” болон Монгол Улсын
Засгийн газрын хооронд 2009 оны Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт
оруулах, уурхайн цаашдын бүтээн байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэх явц
сунжирснаар гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2013 оны долдугаар
сараас асуудал шийдэгдэх хүртэл түр хугацаагаар зогсооход хүрэв.
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг түр зогсоохоос хэдхэн долоо хоногийн
өмнө “Оюу толгой” зэсийн баяжмалаа олон улсын зах зээлд гаргаж эхэлсэн
нь тус төслийн түүхэн дэх онцгой чухал үйл явдал боллоо. Ингэснээр “Оюу
толгой” төсөл бүтээн байгуулалтаас үйлдвэрлэлийн үе шатанд шилжсэн юм.
Хоёр тонноор савласан зэсийн баяжмал ачсан анхны цувааг савлах үйлдвэрээс
үдэн гаргах ёслолд Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын бусад төлөөлөгчдөөс
гадна “Оюу толгой”, “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл Ресурс” компанийн
удирдлагууд, “Оюу толгой” компанийн олон зуун ажилчид оролцов. Үүссэн
асуудлыг шийдвэрлэхээр “Оюу толгой”-н хувь нийлүүлэгчдийн дунд өрнөсөн
яриа хэлэлцээ хоёр жил шахам үргэлжилжээ. Энэ хугацаанд “Оюу толгой”-н
хамт олон ил уурхайн үйл ажиллагаандаа гол анхаарлаа хандуулж, аюулгүй
ажиллагааг эрхэмлэж, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоохоор
зорьж ажиллав. Түүхий эдийн үнэ нь арав шахам жилийн турш өндөр байсны
эцэст дэлхийн эдийн засаг, ялангуяа Хятадын эдийн засгийн өсөлт саарсны
улмаас огцом унаж эхэллээ. Олон улсын зах зээлд гарсан өөрчлөлт Монголын
эдийн засагт нөлөөлж, үнийн өсөлт саарсаар 2010 оноос өмнөх үеийнхтэй адил
түвшинд очив.
Зах зээлийн нөхцөл байдал хүндэрсний улмаас гүний уурхайн бүтээн
байгуулалт анхаарал татах болж, улмаар 2015 оны тавдугаар сард “Оюу толгой”-н
хувь нийлүүлэгчид “Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө”-нд гарын
үсэг зурсан нь эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий бүтээн байгуулалтыг
сэргээн эхлүүлэхэд чухал алхам болов. “Оюу толгой”-н хамт олон дэлхийн зах
зээлд өрсөлдөхүйц жинтэй тоглогч болохын тулд сүүлийн хоёр жилийн турш
чармайн ажилласны дүнд 1.5 сая гаруй тонн зэсийн баяжмал экспортолсонтой
зэрэгцэн энэхүү төлөвлөгөө батлагдсан нь “Оюу толгой” төсөл болоод түүний
хувь нийлүүлэгчдэд үйл ажиллагаагаа өргөтгөх үлэмж том боломж нээж байна.
Хөгжлийнхөө шинэ замд ийнхүү орсноор говийн хөрсөн дор нойрсох аварга
орд сэрэх цаг ойртов.
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The turbulence generated from the 2012 parliamentary elections continued into
2013 as the newly formed Democratic Party (DP) led government focused on
its broad policy agenda. The need for further discussions between Oyu Tolgoi’s
shareholders, Rio Tinto, Turquoise Hill Resources, and the Government of Mongolia
over the structure of the 2009 Investment Agreement and the future development
of the mine led to the suspension of the underground mine development in July 2013
until the outstanding issues could be resolved. A few weeks before the suspension
of underground mine development, Oyu Tolgoi crossed another significant
milestone, shipping its first batch of copper concentrate to international markets.
This marked the transition of Oyu Tolgoi from a construction project to an operating
business. The first trucks laden with two tonne bags of copper concentrate left
the bagging plant in a ceremony attended by senior leadership of Oyu Tolgoi, Rio
Tinto, and Turquoise Hill Resources, the Prime Minister and other representatives of
the Government of Mongolia, and hundreds of Oyu Tolgoi employees. Discussions
between Oyu Tolgoi’s shareholders to resolve the issues continued for nearly two
years. During this time, Oyu Tolgoi’s workforce focused on transforming the open
pit operation into a safe and globally competitive copper business. After nearly a
decade of high commodities prices, the market began a significant slide as the
result of slowing economic performance across the globe and in China in particular.
The changes in the international market also began to affect the wider Mongolian
economy, and growth began to slow to pre-2010 levels. As a result of the difficult
market conditions, there was a renewed focus on getting the underground mine
development underway, and in May 2015 Oyu Tolgoi’s shareholders signed the
“Underground Development Plan” (UDP) to establish a pathway to restart this
economically important development.
After two years of full operations, with a workforce striving to establish Oyu
Tolgoi as a formidable competitor in the global market, and having shipped more
than 1.5 million tonnes of copper concentrate, the UDP represented a significant
growth opportunity for the business and its shareholders. On the cusp of a new era
for the business, the sleeping giant in the Gobi Desert was at long last awakening.
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Баяжуулах үйлдвэрийн баяжмал савлах, хадгалах агуулах
Concentrate bagging plant and ore storage

2013 оны 1-р сар
Нэгдүгээр сарын 31-ний өдөр “Оюу толгой” ХХК анхны зэсийн баяжмалаа үйлдвэрлэв.

January 2013
On 31 January, Oyu Tolgoi produces its first copper concentrate.

2013 оны 1-р сар

2013 оны 2-р сар

Оюу толгойн уурхайн дэргэд “Хан бумбат” нисэх
буудлыг барьж ашиглалтад орууллаа. Шинэ нисэх
буудлын хөөрч, буух зурвас нь 3,250 метр урт, 45 метр
өргөн бөгөөд цагт 240 зорчигчид зэрэг үйлчлэх хүчин
чадалтай, зорчигч тээврийн "Боинг 737-800W", ачааны "С
130" онгоц буух боломжтой ажээ.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж УИХ-ын чуулганы хоёрдугаар сарын 4-ний өдрийн
нэгдсэн хуралдаанд хэлсэн үгэндээ “Оюу толгой” төсөл болон түүний менежменттэй холбоотой хэд
хэдэн асуудал, тэр дундаа төслийн зардал, анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ тодорхойгүй байгаа
зэрэг асуудлаар байр сууриа илэрхийлэв. Засгийн газар эдгээр асуудлыг шийдэх эрмэлзэлтэйгээ
илэрхийлж, хувь нийлүүлэгчдийн ажлын хэсэг болон “Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлд асуудлыг хэлэлцэх үүрэг өгөв. Хоёр тал асуудлыг шийдэж, төслийн бүтээн байгуулалтыг
үргэлжлүүлэх эрмэлзэлтэй байсан ч энэ хэлэлцээ жилийн турш үргэлжилсэн байна.

January 2013

February 2013

Construction of Khanbumbat Airport, close to Oyu Tolgoi,
is complete. The new airport features a 3,250metre-long,
45metre-wide runway, and has the capacity to serve 240
passengers per hour and handle civil aviation aircraft
including the Boeing 737-800W and cargo planes such as the
C130.
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In a speech to an open session of Parliament on 4 February, President Ts.Elbegdorj lists a number of
issuesrelating to Oyu Tolgoi and its management, including project costs and perceived uncertainty about
the level of initial investment. The Government expresses its desire to resolve the issues and instructs a
shareholders’ working group and the Oyu Tolgoi Board of Directors to discuss them. Negotiations
continue throughout the year, with both sides committing to resolving the issues and continuing with the
development of the project.
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Зүүн гараас: Ц.Ганзориг, Р.Бадамханд, Т.Мөнхбат, Ц.Цэрэнхүү, О.Отгонбаатар,
Д.Олжмэдэх, Ж.Төмөрхуяг, Т.Энхтунгалаг
L-R Ts.Ganzorig, R.Badamkhand, T.Munkhbat, Ts.Tserenkhuu, O.Otgonbaatar,
D.Oljmedekh, J.Tumurkhuyag and T.Enkhtungalag

Эхний эгнээнд зүүн гараас: Д.Ганхуяг, Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг, Г.Батсүх, Камерон МакРей
Front row L-R D.Gankhuyag, Prime Minister N.Altankhuyag, G.Batsukh and Cameron McRae

2013 оны 7-р сар
Долдугаар сарын 9-ний өдөр “Монголд үйлдвэрлэв” гэсэн шошготой 576 тонн зэсийн баяжмал
ачсан 16 машин бүхий анхны цуваа БНХАУ-ын хилийн зүг хөдөлснөөр “Оюу толгой” компани
зэсийн баяжмалаа экспортод албан ёсоор гаргаж эхэллээ. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл
борлуулалтын гэрээнүүдийг хянаж үзээд, тээвэрлэлт хийх зөвшөөрөл олгосноор зэсийн баяжмал
экспортлох үүд хаалга ийнхүү нээгдсэн юм. Зэсийн баяжмалын экспортын эхний хэсэг 5,800
орчим тонн болжээ.

2013 оны 3-р сар
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн зарлигаар “Оюу толгой” компанийн есөн
ажилтан төрийн дээд одон, медалиар шагнуулав. Компанийн Хэрэг эрхлэх газрын дарга
Ц.Цэрэнхүү, Ерөнхий нягтлан бодогч Р.Бадамханд, дэд захирал Т.Мөнхбат, гидрогеологич
Г.Өлзийбаяр, Даланзадгад сум дахь офисын менежер Д.Олжмэдэх нар “Алтан гадас” одон,
Орон нутгийн хэлтсийн ажилтан Т.Энхтунгалаг, Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Ганзориг, жолооч О.Отгонбаатар, операторч Ж.Төмөрхуяг нар Хөдөлмөрийн хүндэт
медаль гардав. Компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Камерон
МакРей энэхүү шагналыг “Оюу толгой”-н нийт ажиллагсад болон шагнал хүртсэн хүмүүст
өндөр итгэл хүлээлгэсэн үйл явдал боллоо" гэж тодорхойлов.

March 2013
Nine Oyu Tolgoi employees are awarded Presidential medals by President Elbegdorj. Company
Secretary Ts.Tserenkhuu, Chief Accountant R.Badamkhand, Deputy Director T.Munkhbat,
Hydro-Geologist G.Ulzibayar, and Dalanzadgad Representative Office Manager D.Oljmedekh
receive the Order of the Polar Star, while Communities team member T.Enkhtungalag, Media
Relations Specialist Ts.Ganzorig, Driver O.Otgonbaatar and Crane Operator J.Tumurkhuyag
receive Honorary Labour Medals. President and CEO Cameron McRae describes the awards as a
huge vote of confidence in both the individual recipients and the Oyu Tolgoi workforce as a whole.
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July 2013
On 9 July, a convoy consisting of 16 trucks loaded with 576 tonnes of copper concentrate labelled “Product
of Mongolia” leaves for the Mongolia- Chinese border, marking the start of export shipping from Oyu
Tolgoi. Having reviewed the concentrate sales agreements and given shipments the green light, the Board
of Directors ensures the door to exports is open. The first export of copper concentrate totals approximately
5,800 tonnes.

2013 оны 7-р сар
Монгол Улсын Засгийн газар болон “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл Ресурс” компаниудын хоорондох
хэлэлцээ сунжирснаас гүний уурхайн төслийн санхүүжилт, бүтээн байгуулалтын ажлыг түр
зогсоохоор болов. Уг шийдвэр гарснаар гүний уурхайн бүтээн байгуулалтад оролцож байсан
үндсэн болон гэрээт ажилтнуудын олонх нь төслийг орхив.

July 2013
As discussions to resolve outstanding issues continue between the Government of Mongolia, Rio Tinto
and Turquoise Hill Resources, funding and development of the underground project is put on hold.
Majority of the underground construction workforce, both employees and contractors, leave the project
in the following weeks.
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2013 оны 10-р сар
“Оюу толгой” компанийг гурван жил удирдсан Камерон
МакРей ажлаа хүлээлгэн өглөө. Компанийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр түүний оронд “Рио
Тинто”-гийн Зэсийн группийн Маркетингийн асуудал
эрхэлсэн захирал асан Крэйг Киннелийг томиллоо.

2013 оны 8-р сар
Наймдугаар сарын 19-ний өдөр “Эрдэнэс Оюу толгой”
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Сэдванчигийг албан
тушаалаас нь чөлөөлж, Монгол Улсын Шадар сайд асан,
эдийн засагч Да.Ганболдыг томилов.

October 2013

August 2013

Крэйг Киннел

On 19 August, the CEO of Erdenes Oyu Tolgoi, Ts.Sedvanchig
leaves the company and is replaced by former Deputy Prime
Minister and economist, Da.Ganbold.

Уул уурхайн салбар, тэр дундаа “Рио Тинто” компанид 30 гаруй жил
ажилласан туршлагатай Крэйг Киннел 2013 онд “Оюу толгой” компанийн
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирлын албан тушаалд
томилогджээ. Өмнө нь тус компанийн борлуулалтын гэрээ болон
эрчим хүч худалдан авах гэрээний хэлэлцээг хариуцан ажиллаж байв.
Тэрээр “Оюу толгой” төсөл дээр ганцхан жил ажиллаад “Рио Тинто”
компанийн Зэс, нүүрсний группийн удирдах албан тушаалдаа буцаж
очсон боловч хамгийн эгзэгтэй шилжилтийн үед нь уг төслийг амжилттай
удирдаж байлаа. Тухайлбал, тэрээр “Оюу толгой” төслийг удирдаж байх
хугацаандаа ложистикийн үйл ажиллагааг сайжруулж, агуулах дахь
баяжмалын үлдэгдлийг зохистой хэмжээнд хүртэл бууруулж чадсанаар
төслийн чөлөөт мөнгөн урсгал анх удаа эерэг үзүүлэлттэй гарчээ. 2015
оны зун тэрээр “Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүнээр дахин томилогдсон юм.

2013 оны 9-р сар
Засгийн газар “Оюу толгой” ХХК-ийн ТУЗ-д Монгол
Улсыг төлөөлөн ажиллаж байсан Ч.Ганболд, Н.Багабанди,
П.Цагаан нарыг чөлөөлж, Да.Ганболд, уул уурхайн
компаниуд дахь төрийн мэдлийн хувьцааг эзэмшдэг
“Эрдэнэс Монгол” компанийн Дэд захирал Г.Тэмүүлэн,
Уул уурхайн яамны Газрын дарга Ч.Отгочулуу нарыг
томилов.

September 2013
Government of Mongolia changes its representatives on the Oyu
Tolgoi Board of Directors, replacing Ch.Ganbold, N.Bagabandi
and P.Tsagaan. Following the removal of Directors, Government
of Mongolia appointed Da.Ganbold, G.Temuulen, Deputy
CEO of Erdenes MGL, the company that oversees state stakes
in mining companies, and senior Mining Ministry official
Ch.Otgochuluu as new Directors representing its interest in Oyu
Tolgoi.
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Cameron McRae leaves Oyu Tolgoi after three years with
the company. The Board of Directors appoints Craig Kinnell,
formerly Rio Tinto Copper Group’s Chief Marketing Officer,
to the role.

2013 оны 10-р сар
“Оюу толгой” компанийн санхүүжилтээр Ханбогд
сумын төвд хатуу хучилттай таван км зам тавьж эхлэв.

October 2013
Work begins to pave five kilometres of road in Khanbogd
soum centre, sponsored by Oyu Tolgoi.

Craig Kinnell
A mining industry and Rio Tinto veteran of 30 years, Craig Kinnell had already led negotiations on Oyu Tolgoi’s
customer contracts and power supply when he joined the business as President and Chief Executive Officer in
2013. While only serving for a year before returning to a senior role with the Rio Tinto Copper and Coal Group, he
oversaw a period of major transition for Oyu Tolgoi. In particular, improvements in outbound logistics allowed the
drawdown of a significant product inventory, allowing Oyu Tolgoi to move towards a positive cash-flow for the
first time. He subsequently joined the Oyu Tolgoi Board of Directors in the summer of 2015.
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2013 оны 11-р сар
Оюу толгойн уурхайн зэсийн баяжмалын дээжийг Монголын үндэсний музейд байрлуулав.

November 2013
Samples of the first copper concentrate produced at Oyu Tolgoi are placed on display at the Mongolian National Museum.

2013 оны 11-р сар

2013 оны 12-р сар

40 км урт, 35 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөө, холбогдох байгууламжийг барьж дуусган, улсын комисст хүлээлгэн өгснөөр “Оюу толгой”
компани Ханбогд сумыг цахилгаан эрчим хүчний байнгын эх үүсвэртэй болгох үүрэг амлалтаа биелүүллээ. Ханбогд сум нь улсын хэмжээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн
цөөхөн сумын нэг байсан бөгөөд уг шугам ашиглалтад орохоос өмнө эрчим хүчээ “Оюу толгой” компанийн хандивласан дизель цахилгаан үүсгүүрээс авч байжээ.

Арванхоёрдугаар сарын 25-ны өдөр Оюу толгойн уурхайн цогцолборын үүдэнд говь нутгийн уламжлалт соёл,
өвөрмөц зан заншлыг уурхайн ажилчид болон зочдод сурталчлан таниулах зорилгоор “Ёс заншлын өргөө”-г нээв.
Ханбогд сумын ахмадууд “Оюу толгой” компанитай хамтран тус өргөөг хариуцан ажиллуулах юм.

November 2013

December 2013

Oyu Tolgoi fulfills its commitment to connect the town of Khanbogd with power as two 40 kilometre, 35 kW lines, substations and other infrastructure are transferred to the State Power
Commission. Khanbogd was one of the few remaining soum centres unconnected to power, with Oyu Tolgoi supplying diesel generators and fuel prior to the connection.

On 25 December, Oyu Tolgoi’s Ger of Gobi Culture and Tradition is opened just outside the mine’s entrance. The ger is
designed to help employees and visitors to Oyu Tolgoi learn more about the South Gobi, its history and its traditions. Elders
from Khanbogd community agree to run the ger.
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Аюулгүй ажиллагаа
Бизнесийн байгууллагад эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэх үүрэг дэлхий даяар өсөн нэмэгдсээр байна.
Харин “Оюу толгой” компанийн хувьд аюулгүй ажиллагааг компанийн үндсэн үнэт зүйл болгож хэвшүүлснээр уул
уурхайн салбарын зайлшгүй эрсдэлийг хазаарлаж байна. “Рио Тинто” компанийн удирдлага, зааврын дор “Оюу
толгой” дэлхийн жишигт нийцсэн аюулгүй ажиллагааны соёлыг бий болгож байна. Аюулгүй ажиллагаа нь компанийн
бүхий л үйл ажиллагаанд хамгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой.
“Оюу толгой” компанийн үндсэн болон гэрээт ажилтан бүр “Ажлаа үргэлжлүүлэхэд аюултай байвал нэн даруй
зогсоо” гэсэн зарчмыг чанд мөрдөж ажилладаг. Уул уурхайн салбарт аюул ослын эрсдэл үргэлж байдаг. Харин “Оюу
толгой” компанид ажиллаж буй хүн бүр өөрийн болон бусдын эрүүл энхэд байнга санаа тавьж, аюулгүй ажиллагааны
аливаа эрсдэлийг үргэлж тооцож, улмаар хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хамтын соёлыг төлөвшүүлснээр
ээлжийн ажлынхаа дараа гэртээ өдөр бүр эсэн мэнд, эрүүл саруул харих нөхцөл бүрдсэн байдаг.

Safety
Health and safety is increasingly playing a central role in many businesses around the world. But at Oyu Tolgoi, the inherent risks of the mining industry have seen safety entrenched as the company’s core value.
Under the stewardship and guidance of Rio Tinto, Oyu Tolgoi has developed world-class processes and a safety culture
that is the single most important part of the company’s operations.
Employees and contractors have been empowered by the motto: “If a job can’t be done safely at Oyu Tolgoi, it won’t be
done at all.” Mining will always be a dangerous industry, but the creation of a culture of safety, in which everyone takes
responsibility for the wellbeing of themselves and their colleagues, and in which no safety risk will ever go unchallenged,
is ensuring that the Oyu Tolgoi workforce is focused squarely on returning home safely to their families after each and
every shift.
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Баяжуулах үйлдвэрийн дотоод байдал
Inside the Concentrator

2014 оны 4-р сар
“Оюу толгой” компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хооронд хэлэлцээ үргэлжилсээр
байгаа учир олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудаас төсөлд санхүүжилт
хийх эцсийн хугацааг есдүгээр сар хүртэл сунгав.

April 2014
The deadline for Project Financing, the package secured with international banks and
financial institutions to develop the underground mine, is extended until September as
discussions continue between Oyu Tolgoi’s shareholders.

2014 оны 6-р сар
2014 оны 3-р сар
2014 оны 1-р сар
“Эрдэс баялаг 2025” хэлэлцүүлгийн үеэр зохион байгуулсан Монголын уул уурхайн оны шилдгийг шалгаруулах
дөрөв дэх удаагийн “Mining Journal Awards” ёслолын үеэр “Оюу толгой” компани “2013 оны шилдэг эко уурхай”
шагнал хүртлээ.

January 2014
The fourth Mongolian Mining Awards, part of the Government’s “Minerals- 2025” conference, names Oyu Tolgoi as the best
green mine of year 2013.

2014 оны 3-р сар
Гуравдугаар сарын 26-ны өдөр “Туркойз Хилл Ресурс” компаниас “Оюу толгой” төслийн эхний жилийн үйлдвэрлэл,
борлуулалтын тайланг танилцууллаа. “Оюу толгой” 2013 онд 76,700 тонн зэс агуулсан 290 мянган тонн баяжмал
үйлдвэрлэсэн байна.

March 2014
On 26 March, Turquoise Hill Resources announces Oyu Tolgoi’s first year production and sales figures. Oyu Tolgoi produced
76,700 tonnes of copper, contained in 290 thousand tonnes of concentrate during 2013.
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Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн зарлигаар
С.Санждоржийг “Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан”
цолоор шагнав. “Алтан гадас” одонгоор ахлах геологич
Т.Отгонбаяр, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар жолооч
Ч.Төмөрбаатар, биологийн олон янз байдал хариуцсан
ерөнхий зөвлөх С.Дорждэрэм, уурхайн төлөвлөлт
хариуцсан ахлах инженер Г.Идэр, үйлчлэгч Б.Одгэрэл,
мужаан Б.Баяраа, баяжуулах үйлдвэрийн менежер
М.Ганболд, мэдээлэл технологийн ахлах ажилтан
Н.Нанжид, ТУЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтэн
Т.Баасанцэрэн нар шагнуулав.

March 2014
By order of President Ts.Elbegdorj, S.Sanjdorj is awarded the
honorary title of Merited Industrial Worker. Additionally,
Senior Geologist T.Otgonbayar receives the Order of the
Polar Star. Driver Ch.Tumurbaatar, Principal Advisor,
Biodiversity S.Dorjderem, Senior Engineer of Mine Planning
G.Ider, Service Employee B.Odgerel, Carpenter B.Bayaraa,
Concentrator Manager M.Ganbold, Site Supervisor N.Nanjid,
and Board Secretariat Officer T.Baasantseren are awarded
with the Honorary Medal of Labour.

Татварын ерөнхий газар (ТЕГ)-аас “Оюу толгой” компанид татварын акт тавьсныг
компани эс зөвшөөрч, маргаан үүсгэлээ. Удалгүй ТЕГ-ын татварын маргаан таслах
механизмаар хэлэлцээ хийж, талууд дараа оны тавдугаар сард тохиролцоонд хүрэв.

June 2014
The Mongolian Tax Authority (MTA) issues a tax act against Oyu Tolgoi, which the
company disputes. Discussions through the MTA’s appeals mechanism begin shortly
afterwards and the issue is resolved the following May.

2014 оны 7-р сар
“Оюу толгой”-н Ерөнхийлөгч Крэйг Киннел зэсийн баяжмалаа экспортод гаргасны
нэг жилийн ойн ёслол дээр ажилтнуудад хандан хэлсэн үгэндээ "компанийн хувь
нийлүүлэгчдийн хэлэлцээ амжилттай үргэлжилж байгаа бөгөөд асуудлыг эцэслэн
шийдэхэд хугацаа орохоор байна" гэв. Тэрээр компанийн ололт амжилтыг онцлоод,
“Оюу толгой” компани зэс хоолойгоор дэлхийн бөмбөрцгийг тавантаа ороохуйц
хэмжээний зэс үйлдвэрлэснийг дурдсан юм.

July 2014
In a speech marking the first anniversary of the commencement of shipments, President
and CEO Craig Kinnell tells the Oyu Tolgoi workforce that the company’s shareholders’
discussions are progressing well and should be given time and space to continue. He
also pays tribute to the work already done, stating that Oyu Tolgoi has produced enough
copper to run a pipe around the world five times.
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2014 оны 8-р сар

2014 оны 8-р сар

Таван толгойд цахилгаан станц барих ажлын эхлэл болгож Монгол Улсын Засгийн газар “Оюу толгой” компанитай
Цахилгаан эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурав. Уг гэрээний дагуу “Оюу толгой”
компани, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар барьж, ашиглах цахилгаан станцын үндсэн хэрэглэгч болсноор
төслийн эрчим хүчний нийт хэрэгцээгээ Монгол Улсаас хангах үүргээ биелүүлэх юм.

Наймдугаар сарын 9-ний өдөр Ханбогд сум 90 жилийн ойгоо тэмдэглэж, наадам зохион байгуулав. Энэ үеэр “Рио
Тинто” компанийн санхүүжилтээр тус сумын төвд байгуулсан “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нээлт боллоо.
“Рио Тинто” компанийн Зэсийн группийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Роб Аткинсон ёслолыг нээж хэлсэн
үгэндээ “энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэн нь уурхай болон орон нутгийн иргэдийн хамтын ажиллагаа бэхжиж байгаагийн
илэрхийлэл болж байна” гэжээ. Зэргэлдээх Манлай, Баян-Овоо сумд мөн “Оюу толгой” компанийн дэмжлэгтэйгээр
90 жилийнхээ ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

August 2014
The Government and Oyu Tolgoi sign a Power Sector Cooperation Agreement, aimed at paving the way for construction of
a power station at the Tavan Tolgoi deposit. Under the plans, Oyu Tolgoi would become a major customer of the privately
constructed and run project, allowing the company to fulfil its commitment to source its power within Mongolia.
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August 2014
On 9 August, Khanbogd soum celebrates its 90th anniversary with a special Naadam celebration. During the event, the Galba
Public Park, funded by Rio Tinto, opens in the soum centre. Rio Tinto Copper Chief Operating Officer Rob Atkinson opens the
park, proclaiming it as a sign of the strengthening partnership between the mine and local community. Nearby Manlai and
Bayan-Ovoo soums also celebrate their 90th anniversaries with support from Oyu Tolgoi.
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2014 оны 9-р сар

2014 оны 9-р сар
Нийслэлийн Налайх дүүрэгт “Оюу толгой” ХХК-ийн
10 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан
Технологийн их сургуулийн нээлт боллоо. Тус сургууль
нь Германы сургалтын хөтөлбөрийн дагуу инженер,
техникийн мэргэжлээр 600 орчим хүн нэгэн зэрэг сургах
хүчин чадалтай.

Эндрью Вүдлэй
Эндрью Вүдлэй Мозамбик дахь “Рио Тинто” компанийн уурхайгаас
2014 оны аравдугаар сард “Оюу толгой” компанийн Ерөнхийлөгч
бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирлын албан тушаалд томилогджээ.
Тэрээр “Рио Тинто” компанид хорь гаруй жил ажиллахдаа олборлох,
боловсруулах, хайлуулах үйлдвэрүүдэд бизнесийн асуудал
эрхэлсэн удирдах албан тушаалуудыг хашиж, арвин туршлага
хуримтлуулжээ.“Оюу толгой” компанийг удирдсан эхний жилээсээ
Монголын бизнесийн болон олон нийтийн байгууллагуудтай нягт
хамтрах болсон бөгөөд Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн
танхим, Монголын уул уурхайн ассоциац, Улаанбаатар хотын
Худалдааны танхим, Монголын бизнесийн зөвлөл, Монголын олборлох
үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачилга, Монголын урлагийн зөвлөл
зэрэг байгууллагын ТУЗ-ийн гишүүн юм.

September 2014
Nalaikh Technology School, built with a US$10 million
investment from Oyu Tolgoi, opens. The facility will train
up to 600 engineers and technical specialists to a specially
designed German curriculum.

2014 оны 9-р сар
Есдүгээр сарын 4-ний өдөр “Оюу толгой” ХХК-ийн
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирлаар
Эндрью Вүдлэй томилогдлоо. Тэрээр Мозамбик дахь
“Рио Тинто” компанийн уурхайгаас “Оюу толгой”
компанид ирж ажиллах болжээ.

September 2014
On 4 September, Andrew Woodley is appointed as Oyu
Tolgoi’s new President and CEO, replacing Craig Kinnell. He
joins Oyu Tolgoi from Rio Tinto in Mozambique.
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“Оюу толгой” ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан
захирал Айвен Велла, мөн компанийн ууган ажилтан,
геологич Д.Гарамжав, Т.Мөнхбат нарт “Ханбогд сумын
хүндэт иргэн” цол олгосон нь “Оюу толгой” болон
нутгийн иргэд хоорондын түншлэл улам бэхжиж буйн
илэрхийлэл боллоо.

September 2014
In a sign of the continuing strengthening partnership between
Oyu Tolgoi and the local community, Chief Operating
Officer, Ivan Vella and long-standing Oyu Tolgoi employees
D.Garamjav and T.Munkhbat are awarded honourary
citizenships of Khanbogd soum.

2014 оны 10-р сар
Andrew Woodley
Andrew Woodley became Oyu Tolgoi President and Chief Executive Officer in October 2014, joining the
business from Rio Tinto’s operations in Mozambique. After two decades within Rio Tinto, he brought extensive
experience in a range of mining, minerals processing, and smelting leadership and commercial roles. In his
first year with Oyu Tolgoi, Andrew embraced the Mongolian civic and business community, serving on the
boards of Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, Mongolian National Mining Association,
Ulaanbaatar Chamber of Commerce, Business Council of Mongolia, Extractive Industry Transparency Initiative
Mongolia, and Arts Council of Mongolia.

“Аэро Монголиа” компани “Оюу толгой”-н “Хан бумбат”
нисэх онгоцны буудал руу анхны арилжааны нислэг
үйлдсэнээр орон нутгийг Улаанбаатар хоттой холбож,
орон нутгийн иргэд зорчих шууд нислэг бий болов.

October 2014
Aero Mongolia launches the first flight to Oyu Tolgoi’s
Khanbumbat Airport, providing a direct link to Ulaanbaatar
for local people.
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ГҮНИЙ уурхай
Оюу толгойн ордын хамгийн өндөр агуулгатай, хамгийн их нөөцтэй хэсэг болох Хюгогийн ордуудыг зөвхөн гүний
уурхайн аргаар олборлох боломжтой юм. Гүний уурхайг ашиглалтад оруулснаар “Оюу толгой” ордын нийт үнэ
цэнийн 80 хүртэл хувийг тэндээс олборлох ажээ. Оюу толгойн гүний уурхайд блокчлон олборлох технологи ашиглах
юм. Өрөмдлөг, тэсэлгээний аргаар хүдрийн биетийн доод хэсгийг хөндийлөн малтсанаар хүдрийн биетийг өөрийн
жингээр нь доош нураан суллаж авах энгийн зарчимд суурилсан уг аргыг хэрэглэдгээрээ “Рио Тинто” дэлхийд
тэргүүлэгч билээ. Блокчлон олборлох арга нь бүтээмж өндөртэй, хэмжээ томрох тусам хэмнэлт улам нэмэгдэж, нэгж
хүдрийг олборлох зардал буурах, цаашлаад үйлдвэрлэлийн үр ашиг нэмэгдэх онцлогтой ажээ. Түүнчлэн байгаль
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө бага, өртөг зардал хямд бөгөөд аюулгүй ажиллагаатай орчин үеийн дэвшилтэт технологи
юм.
Энэ нь гүний уурхайн олборлолтод ашиглаж байгаа зургаан үндсэн аргын нэг боловч одоогоор дэлхийн хэмжээнд
харьцангуй цөөн уурхайд хэрэглэж байгаагийн нэлээд нь “Рио Тинто”-гийн эзэмшлийн, эсхүл удирдлага дор
ажилладаг уурхайнууд юм.

Underground mining
The richest and most extensive parts of Oyu Tolgoi, the Hugo Dummett deposits, can only be accessed through the
construction of an underground mine. Once the underground mine is complete, up to 80 per cent of the value of Oyu
Tolgoi will come from this part of the development. Underground mining at Oyu Tolgoi will utilise the block caving method.
Rio Tinto is an industry leader in this method, which is an innovative process based on a simple principle: once a sufficiently
large area of a block of ore has been undercut by drilling and blasting, the overlying block will start to cave under the
influence of gravity. Block caving is characterised by high-productivity factors, allowing economies of scale as the cost per
unit of output decreases on the back of increased operational efficiency. This method has a low impact on the environment
and is considered to be both cost-effective and safe, utilising advanced technology.
Block cave mining is one of the six main methods used in underground ore mining, but is currently only used at a
relatively small number of mines in the world – several of which are owned or managed by Rio Tinto.
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2014 оны 11-р сар
“Оюу толгой” компанийн ажилтан Б.Хаш-Эрдэнэ,
П.Болд нар малчдад цахилгаан хайчаар тэмээ ноослох
сургалт явуулж эхлэв. Тэд Австрали улсад очиж, хонь
хяргах уралдааны аварга Рожэр Мисфудаас хонь хяргах
орчин үеийн арга техникийг суралцаж ирсэн аж. Энэхүү
техник нь ноосны чанар болон гарцыг нэмэгдүүлэхийн
зэрэгцээ тэмээний ноос боловсруулах үйлдвэрлэлийн
бүтээмжийг сайжруулж, ашгийг нэмэгдүүлэх учиртай.

November 2014
Oyu Tolgoi employees B.Khash-Erdene and P.Bold begin
training local herders to use electric shears for camel wool
production. The programme follows their visit to Australia
where they learn modern shearing techniques from champion
sheep shearer Roger Misfud. The techniques are expected to
increase the quality and quantity of wool production and
help the Gobi camel wool industry improve productivity and
profitability.

2014 оны 12-р сар
12 дугаар сарын 3-ны өдөр баяжуулах үйлдвэрт гарсан
бага хэмжээний галыг аюулгүй унтраав. Засвар хийхийн
тулд баяжуулах үйлдвэрийг цөөхөн долоо хоногоор
хэсэгчлэн хаахаар болжээ.

December 2014
On 3 December, a small fire in the concentrator is safely
extinguished. The concentrator is partially shut down for
several weeks for repairs to take place.
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2015 оны 1-р сар
“Оюу толгой” 2014 оны үйлдвэрлэл, борлуулалтын
тайлангаа танилцуулав. 2014 онд 148,400 тонн зэс,
589 мянган унци алт бүхий баяжмал үйлдвэрлэжээ.
Ложистикийн үйл ажиллагааг сайжруулснаар агуулах
дахь баяжмалын үлдэгдлийг зохистой хэмжээнд хүртэл
бууруулж чадсан байна. 2015 онд “Оюу толгой” компани
175,000-195,000 тонн зэс, 600,000-700,000 унци алт бүхий
баяжмал үйлдвэрлэх төлөвлөгөөгөө танилцуулжээ.

January 2015
2014 production and sales figures are announced, with Oyu
Tolgoi producing 148,400 tonnes of copper and 589,000 ounces
of gold. Continued improvements to outbound logistics have
led to the drawing down of concentrate inventories. For 2015,
Oyu Tolgoi announces that it expects to produce 175,000 to
195,000 tonnes of copper, and 600,000 to 700,000 ounces of
gold in concentrates.

2015 оны 2-р сар
Хоёрдугаар сарын 18-ны өдөр “Оюу толгой” компани
нэг сая дахь тонн баяжмалаа экспортлов. Компани анхны
баяжмалаа экспортод гаргаж эхэлснээс хойш 18 сарын
дараа энэхүү амжилтад хүрчээ.

February 2015
Oyu Tolgoi reaches the millionth tonne of concentrate
shipped on 18 February. The milestone comes just 18 months
after the very first shipment of product to customers.
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Сэм Уолш
Sam Walsh

2015 оны 4-р сар

2015 оны 3-р сар
“Рио Тинто” группийн Гүйцэтгэх захирал Сэм Уолш тус албан тушаалд томилогдсоноосоо хойш анх удаа Монгол
Улсад ирж, “Оюу толгой” төсөлтэй танилцлаа. Тэрээр “Оюу толгой” компани нэг сая дахь тонн зэсийн баяжмалаа
экспортолсон амжилтыг тэмдэглэж, ажилтнуудад шагнал гардуулсан юм. Сэм Уолш ажилтнуудад хандаж хэлсэн
үгэндээ “Оюу толгой” төсөл болон Монгол Улсын өмнө хүлээсэн “Рио Тинто”-гийн үүрэг амлалтыг цохон тэмдэглэв.

March 2015
Sam Walsh visits Mongolia and Oyu Tolgoi for the first time since becoming Rio Tinto’s Chief Executive. During his visit to
Oyu Tolgoi, he presents awards to employees to mark the recent millionth tonne of concentrate shipped. During his speech to
employees, he states that Rio Tinto is committed to both the project and Mongolia.

2015 оны 3-р сар
Гуравдугаар сарын 6-ны өдөр УИХ-ын дарга З.Энхболд
Оюу толгойн уурхайн цогцолборт зочилж, төслийн
үйл ажиллагаатай танилцан үндсэн болон гэрээт
ажилтнуудтай уулзав.

March 2015
On 6 March, Parliament Speaker Z.Enkhbold visits Oyu
Tolgoi, touring the facilities and meeting employees and
contractors.
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2015 оны 4-р сар
“Оюу толгой” компани “Эрдэнэт” үйлдвэртэй эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн
харилцааны асуудлаар хамтран ажиллахаар тохиролцож, Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Энэхүү санамж бичиг нь дээр дурдсан чиглэлээр салбарын стандартыг сайжруулахад чиглэжээ.

April 2015
Oyu Tolgoi and Erdenet Mining Corporation sign a Memorandum of Understanding (MoU), committing to work together on
Health, Safety, Environment and Communities. The MoU aims to raise standards across the industry in these areas.

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг болон
тус аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдын
удирдлагатай Хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг
зурав. Энэхүү гэрээ нь орон нутгийн ус, байгаль орчин,
бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, соёлын өвийг
хамгаалах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, орон нутгийн
бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, тэднээс бараа, үйлчилгээ
худалдан авах зэргээр орон нутгийн тогтвортой
хөгжлийг хангахад талууд хэрхэн хамтран ажиллахыг
тодорхойлсон баримт бичиг юм. Гэрээний хүрээнд “Оюу
толгой” ХХК нь орон нутгийн төлөөлөлтэй хамтран
удирдах “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаар
дамжуулан жил бүр таван сая ам.долларын санхүүжилт
олгоно.

April 2015
Oyu Tolgoi signs a Cooperation Agreement with the
Umnugovi aimag and Khanbogd, Bayan-Ovoo and Manlai
soums. The agreement sets forth how the parties will
work together towards sustainable development in areas
such as water, environment, pastureland management,
cultural heritage, tourism, local business development and
procurement. Oyu Tolgoi also commits to providing US$5
million of funding each year to a “Gobi Oyu Development
Support Fund”, jointly administered by the company and the
community.
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Зүүн гараас: Г.Батсүх, Да.Ганболд, Б.Бямбасайхан (Эрдэнэс МГЛ),
Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг, Жан-Себастьян Жак, Жеффри Тайгэсэн
L-R G.Batsukh, Da.Ganbold, B.Byambasaikhan (Erdenes MGL), Prime
Minister Ch.Saikhanbileg, Jean-Sébastien Jacques and Jeffrey Tygesen

2015 оны 5-р сар
Тавдугаар сарын 19-ний өдөр Дубай хотноо болсон уулзалтын үеэр
Монгол Улсын Засгийн газар болон “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл Ресурс”
компанийн төлөөлөгчид Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг
үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурлаа. Гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтын төлөвлөгөө нь тулгамдаж асан асуудлуудыг эцэслэж,
төслийг санхүүжүүлэх үндсэн тохиролцоог тусгажээ. “Оюу толгой” ХХКийн Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Эндрью Вүдлэй “хувь нийлүүлэгчид
эцсийн бэлтгэлээ хангасны дараа “Оюу толгой” компанийн хамт олон
гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх боломжтой болно”
гэж тэмдэглэв.

May 2015
At a meeting in Dubai, UAE, on 19 May, representatives of the Government
of Mongolia, Rio Tinto and Turquoise Hill Resources sign an agreement on
the pathway forward for starting development of the underground mine. The
Underground Development Plan (UDP) resolves the remaining issues under
discussion and sets out an agreement on the funding of the project. Oyu Tolgoi
CEO Andrew Woodley says that the Oyu Tolgoi team will be ready to begin
construction of the underground as soon as the shareholders complete final
preparations.
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Уурхайн үйл ажиллагаа
Оюу толгойн уурхайн бүтээн байгуулалтын эхний шатанд хүдрийг ил уурхайгаас олборлож
байна. Чингэхдээ тэсэлгээний аргаар хүдрийг суллаж, зохих хэмжээнд хүртэл жижиглэн хүнд
даацын машинаар анхдагч бутлуур руу тээвэрлэдэг. Анхдагч бутлуур нь хүдрийг жижиглэн
буталж, газар дээрх туузан дамжуулгаар баяжуулах үйлдвэр рүү тээдэг.
Баяжуулах үйлдвэрт зэс, алт, мөнгө агуулсан баяжмал гарган авах үйл явц нь буталсан хүдрийг
нарийн ширхэгтэй нунтаг болтол тээрэмдэхээс эхэлнэ. Улмаар нунтаг болсон хүдрийг ус, химийн
бодис, агаартай хольж, хөвүүлэн баяжуулах бортого руу шилжүүлдэг. Бортого доторх хийн
бөмбөлгүүд нь зэс агуулсан эрдсийг өөртөө нааж, гадарга дээр хөвөн гарч ирээд бортогоны
гадна талын давхар сав руу хальж орно. Ийнхүү ялгаж авсан шингэн баяжмал нь 27 орчим
хувийн зэс агуулдаг. Уг шингэн баяжмалаа өтгөрүүлж хатаагаад, уутанд савлаж, дараагийн
шатны боловсруулалт хийх (эрдсийг салгах) хэрэглэгчдэд экспортолно. Төслийн нэгдүгээр үе
шатанд баяжуулах үйлдвэр хоногт 100 мянган тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай.

Mining operation
An open pit mine supplies the ore for the first phase of Oyu Tolgoi’s development. Initially the ore
is broken free and reduced to a manageable size by blasting. Trucks then haul the ore to the primary
crusher, where the ore is broken into smaller pieces and transported via the overland conveyor to the
concentrator.
In the concentrator, the process of producing copper, gold and silver concentrate begins when mills
grind the crushed ore until it is a fine powder. The ground ore is then mixed with water, chemicals
and air, and piped to a bank of flotation cells. The copper-bearing minerals stick to air bubbles in
th cells, which float to the surface and are collected as liquid concentrate, containing roughly 27
per cent copper. Thickeners are added to produce a concentrate that, after drying, is bagged and
shipped to international customers for further processing to separate the minerals. During phase one
of production, the concentrator will handle 100 thousand tonnes of ore every day.
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2015 оны 9-р сар
“Оюу толгой” компани есдүгээр сарын дундуур 1.5
сая дахь тонн зэсийн баяжмалаа тээвэрлэв. Хоёрдугаар
сард нэг сая дахь тонн баяжмалаа үйлдвэрлэснээс
хойш нэмээд хагас сая тонн зэс үйлдвэрлэж чадсан
ажлын хурдаас харахад уурхай, баяжуулах үйлдвэр нь
бүтээмжид томоохон ахиц дэвшил авчирч байна.

September 2015
Oyu Tolgoi ships its 1.5 millionth tonne of copper concentrate
in mid-September. The speed at which a further half million
tonnes has been produced since the millionth tonne in
February, demonstrates the mine and concentrator are
making significant improvements to productivity.

2015 оны 11-р сар
Үндэсний, олон улсын хөрөнгө оруулагчид, бизнесийн
байгууллагыг төлөөлдөг Монголын бизнесийн зөвлөлөөс
“Оюу толгой” компанийг “Оны шилдэг компани”-аар
шалгаруулж, тус компанийн Монгол Улсын эдийн засагт
оруулсан хувь нэмрийг өндрөөр үнэлсэн бөгөөд гүний
уурхайн бүтээн байгуулалтын цаашдын ажилд итгэл
найдвар хүлээлгэж буйгаа онцолсон юм.

November 2015
The Business Council of Mongolia, which represents
domestic and international investors and businesses, names
Oyu Tolgoi as its Company of the Year, praising the project’s
role in the Mongolian economy and looking forward to the
development of the underground. BCM highlighted its belief
on Oyu Tolgoi’s further successful work for underground
development.
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2015 оны 12-р сар
“Оюу толгой”-н хувь нийлүүлэгчид “Рио Тинто”, “Туркойз Хилл Ресурс”, “Эрдэнэс Оюу толгой” компаниудын удирдлага гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтыг сэргээн эхлүүлэх 4.4 тэрбум ам.долларын санхүүжилтийн багцад арванхоёрдугаар сарын 16-ны өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг
зурав. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг сэргээн эхлүүлэх гэрээнд олон улсын 20 тэргүүлэх банк, санхүүгийн
байгууллагатай хамтран гарын үсэг зурсныг энэхүү ёслолын үеэр баталгаажуулсан юм. Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг ёслол дээр “Оюу толгой”, Монгол
Улс хоёр бизнесийн тавцанд дахин гарч ирлээ” хэмээн дэлхий нийтэд зарлав.

December 2015
On 16 December in Ulaanbaatar, Oyu Tolgoi’s shareholders, Rio Tinto, Turquoise Hill Resources, and Erdenes Oyu Tolgoi, which manages the Government’s stake,
hold a signing ceremony for a US$4.4 billion financing package to develop the underground mine. The signing ceremony marks an agreement with 20 leading
international banks and financial institutions which will allow the underground mine to be developed as soon as Board approvals are received. Speaking at the event,
Prime Minister Ch.Saikhanbileg declares Oyu Tolgoi, and Mongolia, as being “back to business.”
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2016 оны 1-р сар

2016 оны 2-р сар

2016 оны 4-р сар

“Оюу толгой” ХХК-иас НҮБ-ын Хүн амын сантай
хамтарч Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд хэрэгжүүлж
буй “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд сум
дундын эмнэлэг дээр өсвөр үеийнхэнд зориулсан
клиникийг нээв.

200 хүний суудалтай, цэвэр, бохир усны шугамд
холбогдсон, спорт, соёл урлагийн төрөл бүрийн уралдаан
тэмцээн зохион байгуулах, бэлтгэл сургуулилт хийх
боломжтой, иж бүрэн танхим бүхий спортын ордныг
“Оюу толгой” компаниас санхүүжүүлэн бариулж,
Өмнөговь аймгийн Манлай суманд хүлээлгэн өгөв.

Оюу толгойн Гүний уурхайн төслийн захирлын албан
тушаалд Марко Пирэсийг томилов. Тэрээр энэ албан
тушаалын хүрээнд Оюу толгойн гүний уурхайн төслийг
хариуцан ажиллах юм.

January 2016
A youth-focused health clinic opens at the Inter-soum
Hospital in Khanbogd as a part of the Youth Development
Programme, implemented jointly by Oyu Tolgoi and UNFPA
Mongolia.

February 2016
An Oyu Tolgoi-funded sports facility, with 200 spectator
seats and facilities for organizing sports and cultural events,
competitions and other leisure activities, is handed over to
the community of Manlai.

2016 оны 5-р сар
“Оюу толгой” компанийн хувьцаа эзэмшигчид гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг
сэргээн эхлүүлэхэд шаардлагатай бүхий л зөвшөөрлийг авч, 5.3 тэрбум ам.долларын
хөрөнгө оруулалт хийхээр шийдвэрлэв.

January 2016

May 2016

Oyu Tolgoi appoints Marco Pires as Chief Development
Officer - Underground with responsibility for the Oyu Tolgoi
Underground project.

Oyu Tolgoi and its shareholders obtain all the necessary approvals to restart the development
of the underground mine and an investment of US$5.3 billion finalized.

Марко Пирэс

2016 оны 1-р сар

“Smart cap” буюу “Ухаалаг малгай” хэмээх орчин үеийн
дэвшилтэт технологи бүхий аюулгүй ажиллагааны
хөтөлбөрийг “Оюу толгой” компанийн үйл ажиллагааны
зарим хэсэгт хэрэгжүүлж эхлэв. “Smart cap” нь алжаал
ядаргааг хянах боломжийг хэрэглэгчдэд олгож, улмаар осол
гарах эрсдэлийг бууруулах орчин үеийн технологи юм.

January 2016
Oyu Tolgoi rolls out an innovative safety programme across
several areas of the operation using ‘SmartCap’ technology.
SmartCap uses innovative and cutting edge technology that
significantly reduces the risk of safety incidents by helping users
to manage their fatigue – one of the biggest risks in the mining
industry.
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Тэрээр Бразил, Канад, Австрали улсад зэс, алт, никель, коксжих нүүрсний
чиглэлээр 30 гаруй жил ажилласан арвин туршлагатай. Марко Пирэс нь
“Рио Тинто”-д орохоос өмнө “BHP Billiton Mitsubishi Alliance” компанийн
Нүүрсний төслүүд хариуцсан захирлын албан тушаалд нөөц илэрсэн
төслүүдийн хөгжил, бүтээн байгуулалтыг хариуцан ажиллаж байв.
Түүнээс өмнө “Vale” болон “Anglo American” компаниудад бизнесийн
хөгжил болон төслүүд хариуцсан ахлах албан тушаалуудыг хашиж байв.
Уул уурхай, металлургийн инженер мэргэжлээр бакалавр, бизнесийн
удирдлагаар магистрын зэрэгтэй.

2016 оны 5-р сар

Оюу толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт гараанаас гарлаа. Монгол Улсын Ерөнхий
сайд Ч.Сайханбилэг, Уул уурхайн сайд Р.Жигжид тэргүүтэй төр, засгийн хүндэт зочид
энэхүү ёслолд оролцов. Ч.Сайханбилэг “Монголчуудын хувьд бахархууштай өдөр тохиож
байна. Учир нь өнөөдөр Монгол Улс бизнесийн тавцанд эргэж ирснийг нотолж байна” гэж
хэлэв.

Marco Pires
Marco Pires has more than 30 years of global mining experience in copper,
gold, potash, nickel and metallurgical coal, working in Brazil, Canada and
Australia. Marco joins Oyu Tolgoi from BHP Billiton Mitsubishi Alliance, where he was head of Projects, BMA
Coal and responsible for sustaining and brownfield projects from early development to construction. Prior to that,
he held senior operations, business development and projects roles with Vale and Anglo American. He holds a
Bachelor of Engineering with major in metallurgy and mining, and a Masters of Business Administration.

May 2016
Representatives of the Government of Mongolia, led by Prime Minister Ch.Saikhanbileg
and Mining Minister R.Jigjid, participated in an event at the Oyu Tolgoi site marking start of
underground construction and development. Prime Minister Ch.Saikhanbileg, speaking at
the event, said “This is a proud day for Mongolia and a clear demonstration that the country
is back to business".
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Зүүн гараас: Жан ду Плесси, Жан-Себастьян Жак
L-R Jan du Plessis, Chairman of Board, and Jean-Sébastien Jacques

2016 оны 5-р сар

2016 оны 6-р сар

2016 оны 7-р сар

Гааль, татварын ерөнхий газраас “Оюу толгой”
компанийг 2015 оны шилдэг татвар төлөгчөөр
шалгаруулав. “Оюу толгой” компани мөн онд Монгол
Улсын Засгийн газарт 558.9 тэрбум төгрөгийн татвар
төлснөөр улсад тэргүүлэв.

“Оюу толгой” компани “Жэйкобс инженеринг”
компанийн хооронд инженерийн ажил, ханган
нийлүүлэлт, барилга угсралт, менежментийн гэрээ
байгуулав. Тус групп нь ойрын 5-7 жилийн хугацаанд
дотоодын оролцогч талуудтай хамтран энэхүү гэрээнд
заасан ажлыг гүйцэтгэнэ. “Жэйкобс инженеринг”
дэлхийд тэргүүлэгч компани юм.

“Оюу толгой” компани “Тийс-Хишиг арвин” компанитай
гүний уурхайн налуу ам, үйлчилгээний хонгил барих
гэрээ байгуулав. Энэхүү байгууламжийг барихад
барагцаалбал 240 мянган шоо метр газар шорооны ажил
хийх юм. Налуу амны барилгын ажлын хүрээнд тус бүр
нь 5.5 метр өргөн, 6 метр өндөр, 6.5 км урттай зэрэгцээ
орших хоёр хонгил барина.

June 2016

July 2016

Oyu Tolgoi signed an engineering, procurement, construction
and management (EPCM) contract with Jacobs Engineering
Group, one of the world's largest providers of technical,
professional and construction services, for the underground
mine development. Under the contract Jacobs will work with
Mongolian companies and other partners to support the
development of the underground mine for Oyu Tolgoi in the
upcoming 5 - 7 year period.

Oyu Tolgoi signed a contract with Thiess-Khishig Arvin (a
Mongolian joint venture between Thiess Pty Ltd and Khishig
Arvin) to build the Boxcut and Decline for the conveyor
system from the underground mine to the surface and related
facilities. This development involves approximately 240,000
cubic metres of bulk earthwork and major excavation, the
construction of two parallel tunnels, each approximately 5.5
metre wide and 6 metre high, running approximately 6.5 km
from the surface to the underground mine.

May 2016
Oyu Tolgoi was named as a Top Taxpayer of Mongolia for
2015 by the General Authority of Customs and Taxation, with
the company contributing MNT558.9 billion for the year in
taxes, royalties and other payments to the Government of
Mongolia.
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2016 оны 10-р сар

“Рио Тинто” компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх
удирдлагын багийнхан бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ Монгол
Улс, Оюу толгойн уурхайд анх удаа зочлов. Айлчлалын
бүрэлдэхүүнд “Рио Тинто” группийн ТУЗ-ийн дарга
Жан ду Плесси, Гүйцэтгэх захирал Жан-Себастъян
Жак болон бусад удирдлага багтжээ. Жан-Себастъян
Жак уг айлчлалын үеэр Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатад
бараалхав.

October 2016
Members of the Rio Tinto Board of Directors and Executive
Committee visited Oyu Tolgoi and Mongolia for the first
time in October, 2016. The team included Jan du Plessis,
Chairman of Board, Jean-Sébastien Jacques, Chief Executive
and, Directors on the Board. Jean-Sébastien Jacques also met
Prime Minister of Mongolia J.Erdenebat during the visit.
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Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат Оюу толгойн уурхайд зочлов.
Prime Minister J.Erdenebat visits Oyu Tolgoi Mine.

2016 оны 10-р сар

2016 оны 11-р сар

“Оюу толгой” компани “Хасу мегаватт”, “Редпаф
Монгол” компанийн хамтарсан “Даян контракт
майнинг” компанитай гүний уурхайн бүтээн байгуулалт
болон туслах үйлчилгээний гэрээ байгуулав. Энэхүү
гэрээний дагуу Оюу толгойн уурхайн 1,284 метр гүн, 10
метр голчтой хоёрдугаар, 1,178 метр гүн, 6.7 метр голчтой
тавдугаар босоо амны нэвтрэлтийн ажлыг гүйцэтгэнэ.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат, Уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн сайд Ц.Дашдорж, Эрчим хүчний сайд
П.Ганхүү, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Д.Ганбат, УИХын гишүүн Н.Амарзаяа, Л.Энхболд, Н.Цэрэнбат болон
Засгийн газрын албаны хүмүүс Оюу толгойн уурхайд
зочилж, түүний үйл ажиллагаа, гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтын явцтай танилцав.

October 2016

November 2016

Oyu Tolgoi entered into an underground mining and
support services contract with Dayan Contract Mining,
a joint venture between Hasu Megawatt and Redpath
Mongolia. The contract entails the sinking of Shaft 2 with 10
metre diametre to the depth of 1,284 metres, and Shaft 5 with
6.7 metre diametre to the depth of 1,178 metres.

Prime Minister J.Erdenebat, Mining and Heavy Industry
Minister Ts.Dashdorj, Minister of Energy P.Gankhuu,
Minister of Road and Transportation D.Ganbat, Members
of Parliament N.Amarzaya, L.Enkhbold, N.Tserenbat and
other government officials visited Oyu Tolgoi to see firsthand
the mine operation and the progress of the underground
development.

2016 оны 11-р сар
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас санхүүжүүлсэн
Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын хүн эмнэлгийг
нээв. 400 ам метр талбай бүхий барилга байгууламжтай,
орон нутагтаа хамгийн анхны орчин үеийн 10 ортой,
хоёр давхар энэхүү эмнэлэгт 18 эмч, сувилагч, асрагч
ажиллана.

November 2016
A hospital, financed by the “Gobi Oyu Development Support
Fund”, was inaugurated in Bayan-Ovoo soum. The hospital
of 400 square metre, the first modern facility of its kind in
the region, is two-storey building with 10 beds and 18 staff
including doctors, sisters and nurses.
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2016 оны 12-р сар
“Оюу толгой” компани 2016-2017 оны тэтгэлэгт
хөтөлбөрт шалгарсан 21 оюутанд батламж гардуулав.
2010 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн энэхүү хөтөлбөрийн
хүрээнд 220 оюутанд дотоодын, 30 оюутанд гадаадын их,
дээд сургуульд суралцах тэтгэлэг олгожээ.

Зүүн гараас: П.Сэргэлэн, Стивен Жонс, Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат, Л.Оргил
L-R P.Sergelen, Stephen Jones, J.Erdenebat. L.Orgil

December 2016
Oyu Tolgoi announced the winners of 2016- 2017 scholarship
programme and awarded scholarships to 21 Mongolian
students. 220 domestic and 30 international scholarships
were awarded between 2010 and 2016 under the programme.

2017 оны 4-р сар
Ханбогд суманд барьсан Цэвэр ус хангамжийн
цогцолборыг ашиглалтад оруулж хүлээлгэн өгөв. 13
мянган хүн амыг ундны усаар хангах хүч чадалтай
уг цогцолборыг “Оюу толгой” компанийн 6.9 сая
ам.долларын санхүүжилтээр барьсан юм. Энэхүү
цогцолбор нь цаашид 30,000 – 35,000 хүний ундны усны
хэрэгцээг хангах боломжтой. Мөн Өмнөговь аймгийн
зүүн бүсийн сумдын малчдад үйлчлэх Малын эрүүл
мэндийн төвийн шав тавив.

April 2017
An Oyu Tolgoi-funded Bulk Water Facility is formally
handed over to the community of Khanbogd. The facility can
supply clean drinking water to over 13 thousand people, with
further possibility of extension for 30,000 – 35,000 people, and
was built with US$6.9 million investment from Oyu Tolgoi.
Oyu Tolgoi also broke ground for a Inter-Soum Animal
Health Care Centre, which will be a critical future resource
for the community.
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2017оны 5-р сар
“Оюу толгой” компани гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтыг сэргээн эхлүүлэх шийдвэр гарснаас
хойших нэг жилийн хугацаанд 210.6 сая ам.долларын
татвар төлж, улсад хоёр дахь жилдээ тэргүүлэв. Мөн
ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн хоёрдугаар байрт хоёр дахь
удаагаа шалгарав.

May 2017
Oyu Tolgoi was recognized as the top taxpayer in Mongolia
for the second consecutive year with US$210.6 million in taxes
paid for 2016. Oyu Tolgoi also ranked second in Mongolia’s
Top-100 business rankings.
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Армандо Торрес
Армандо Торрес 2016 оноос эхлэн “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн
гишүүнээр ажиллаж байгаа бөгөөд 2016 оны наймдугаар сараас Рио
Тинто компанийн “Оюу толгой” компанийг хариуцсан захирлаар
ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1990 онд процессын инженерээр ажлын
гараагаа эхэлж “Алкоа” компанийн Латин Америк, Европ болон
Баруун Австрали зэрэг бүс нутаг хариуцсан удирдах албан тушаалд
ажиллаж байв. Мөн “Рио Тинто”-д Боксит-Хөнгөн цагааны үйл
ажиллагаа хариуцсан захирлаар 2011 онд нэгдэн орж, Австрали,
Канад болон олон улс дахь үйл ажиллагаа хариуцан ажиллаж байв.
Армандо 2016 оны 3 дугаар сараас Рио Тинтогийн Хөнгөн цагааны
группт Үйл ажиллагаа, өөрчлөлт хариуцсан захирлаар ажиллаж
байв.

2017оны 5-р сар
“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Армандо
Торресийг томилов. Үүнтэй холбогдуулан Гүйцэтгэх захирлын
үүрэг гүйцэтгэгчээр найман сар ажилласан Стивен Жонсыг Үйл
ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар томилов. Тэрээр уурхайн үйл
ажиллагаа, дэд бүтцийн үйлчилгээ, орон нутгийн харилцааны
асуудлыг эрхэлнэ.

May 2017
Armando Torres was appointed as the Chief Executive Officer of
Oyu Tolgoi in May 2017. Stephen Jones who had led the Oyu Tolgoi
business as acting CEO for more than eight months, became the
Chief Operating Officer of Oyu Tolgoi, with responsibility for the
operations, infrastructure services and communities, reporting to
Armando.

Armando Torres
Armando Torres previously held the role of Rio Tinto Managing Director of Oyu Tolgoi, and member of
the Oyu Tolgoi Board. Armando started his career in 1990 as a process engineer and was subsequently
promoted to management positions at Alcoa in Latin America, Europe, and Western Australia. In 2011, he
moved to Rio Tinto, as Chief Operations Officer - Bauxite Alumina, responsible for the global operations,
Australia and Canada. In March 2016, he was appointed as Head of Operations and Transformation
Leader of the Alumina Segment in Rio Tinto Aluminium.

2017 оны 5-р сар
Оюу толгойн уурхайд газар лус аргадах, “Алтангэрэл”
судар залах ёслолыг Гандантэгчэнлин хийдийн дэд
хамба асан, соёлын гавьяат зүтгэлтэн, гавж Ё.Амгалан
удирдан явуулав. Энэхүү үйл явдал нь “Оюу толгой”
компани монголчуудын түүх соёл, уламжлалыг хүндлэн
дээдэлдгийн нэгэн тод жишээ бөгөөд Оюу толгойн
уурхайн музейд хадгалагдаж буй уг судрыг Ханбогд
хайрхны тахилгын үеэр жил бүр сэргээн айлдаж байх
юм. Уг ёслол нь Говийн ноён хутагт Д.Данзанравжаагийн
үеэс уламжлагдан иржээ.

May 2017
A ceremony of calming the deity of nature and exalting
the “Golden Light” sutra took place at Oyu Tolgoi mine.
Former Deputy Khamba Lama of “Gandantegchinlen”
monastery, a Merited Cultural Worker, Gabju, Yo.Amgalan
led the ceremony. The ceremony shows the devotion of Oyu
Tolgoi LLC to the Mongolia’s history, culture and customs.
The sutra, on display at Oyu Tolgoi Mine Museum, is to
be delivered at the worshipping ceremony for Khanbogd
Mountain, a long-lasting tradition since the Fifth Noyon
Khutuktu, the Lama of the Gobi, D.Danzanravjaa.

2017 оны 5-р сар
“Оюу толгой” компани “Цахилгаан дамжуулах үндэсний
сүлжээ” ТӨХК-тай “Эрчим хүч худалдах, худалдан авах тухай
гэрээ” байгуулав. Зургаан жилийн хугацаатай энэхүү гэрээ нь
компанийн үйл ажиллагаа, ирээдүйд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

May 2017
Oyu Tolgoi signed a new power purchase agreement with the
National Power Transmission Grid of Mongolia for six-year terms,
underscoring the strong support and collaboration between the
Government of Mongolia and Oyu Tolgoi – and securing the future
of the business, and its long term contribution to Mongolia.
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2017 оны 6-р сар
“Оюу толгой” компани гурван сая дахь тонн зэсийн
баяжмалаа олон улсын зах зээлд нийлүүлэв.

June 2017
Oyu Tolgoi shipped its three millionth tonne of copper
concentrate to the international market, within less than four
years after the first shipment of concentrate from Oyu Tolgoi.

175

аварга орд сэрэв 2013 – 2018

the giant awakes 2013 – 2018

2017 оны 8-р
Ханбогд суманд 640 хүүхдийн багтаамжтай сургууль,
200 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолборын шав тавив. Уг
цогцолборыг “Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” 6.08 тэрбум
төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.

August 2017
A ground-breaking ceremony held in Khanbogd Soum
marking the commencement of a construction of ‘Khanbogd
School and Kindergarten Complex’ project, funded by the
Gobi Oyu Development Support Fund. The complex comprise
of a secondary school that can accommodate 640 students, and
a kindergarten for up to 200 children. GDSF will fund US$6.08.

2017 оны 8-р сар
“Оюу толгой” компаниас хэрэгжүүлдэг “Шинэ төгсөгч”
хөтөлбөрт шалгарсан 15 оюутанд тус компанид ажиллах
эрх олгов. Тэд дөрвөн жилийн хугацаанд мэргэжлийнхээ
чиглэлээр Оюу толгойн уурхайд ажиллах юм.

2017 оны 8-р сар
“Оюу толгой” компани нийгмийн хариуцлагынхаа
хүрээнд Монгол оронд тулгараад буй онцгой байдал,
цаг зуурын хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад
туслах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газарт “Ланд
крүйзэр” авто машин хоёр, хөдөлмөр хамгааллын хувцас
359, 30 метрийн урттай, америк стандартын галын шланг
найм, нэг тоннын багтаамжтай усны хуванцар сав 200,
зургаан тоннын багтаамжтай усны эвхэгддэг сав нэг, гал
командын сунадаг шат хоёр, хүрз 35 ширхгийг тусламж
болгон хандивлалаа.

August 2017
Oyu Tolgoi, under its corporate social responsibility, makes
a donation to the Government of Mongolia, in support of
fighting wildfire situations and meeting the emergency
related challenges encountered in Mongolia. The donation
includes two Land Cruiser vehicles, 359 sets of safety clothes,
eight American standard fire-hose reels with 30 metre hose,
200 one-tonne water tanks, one six-tonne collapsible water
tank, two extending ladders and 35 hand shovels.

August 2017
15 graduate students obtain employment at Oyu Tolgoi
under the “Graduate Development Programme”. They are
provided with opportunities to work at Oyu Tolgoi in their
respective disciplines for four years.
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2017 оны 9-р сар
“Оюу толгой”-н санхүүжилттэй “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас
“Говийн оюу-оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөрийг сангийнхаа “Өмнөговийн
ирээдүй хойч үеийн төлөө” дэд сангаас санхүүжүүлэн хоёр дахь
жилдээ амжилттай хэрэгжүүлэв. Энэхүү хөтөлбөрт дотоодын магадлан
итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулиудад Өмнөговь аймагт хэрэгцээтэй байгаа
мэргэжлээр амжилттай суралцаж буй оюутнууд хамрагдаж, шалгарсан
оюутнуудын хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр, орон нутагтаа ирж,
очих унааны зардлыг олгож байгаа юм.

September 2017
Oyu Tolgoi-funded "Gobi Oyu Development Support Fund” successfully
implements its “Gobi Oyu-Student Scholarship” programme for the second year,
with financing from its “Sub-Fund for Umnugovi Future Generations”. Students
studying at the accredited national universities and colleges, majoring in key
skills and professions needed in Umnugovi aimag, receive the scholarships,
which cover tuition fees and travel costs.

2017 оны 10-р сар
“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд
суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, компанийнхаа үйл ажиллагаа,
Оюу толгойн уурхайн бүтээн байгуулалтын талаар дэлгэрэнгүй
танилцуулж, орон нутгийнхны санаа бодлыг сонссон юм. Өдөрлөгт
тус компанийн Байгаль орчин, Худалдан авалт, Хүний нөөц, Орон
нутгийн харилцааны зэрэг долоон хэлтэс, баяжуулах үйлдвэр, гүний
уурхайн багийнхан, “Оюу толгой”-н түнш “Жи Си Ар”, “Хишиг арвин
индустриал”, “Даян контракт майнинг”, NBIK, “Максам” зэрэг компанийн
төлөөлөл оролцов.

October 2017
Oyu Tolgoi LLC organizes its “Open Day” event at Bayan-Ovoo, Manlai and
Khanbogd soums to introduce in detail the Oyu Tolgoi open pit operations
and underground development and to listen to the local communities. Seven
OT departments, including Environment, Procurement, Human Resources and
Communities, teams of Concentrator and Underground, and the representatives
of OT contractor companies, including GCR, Khishig Arvin Industrial, Dayan
Contract Mining, NBIK and Maxam, joined the event.
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2017 оны 11-р сар
“Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн оюу
хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 296 сая 729 мянга 260 төгрөгөөр
санхүүжүүлж, Ханбогд суманд шинэ уурын зуух барив. Уг
барилгыг орон нутгийн “Очир энерги” компани барив. Энэ
бүтээн байгуулалтын хүрээнд 100 мянган шоо метр талбайг
халаах 1.8 мВт-ын хүчин чадалтай хоёр уурын зуухыг иж
бүрнээр барьсан юм. Энэ бол Өмнөговийн аль ч суманд
байхгүй, анхдагч том уурын зуух болов.

November 2017
Oyu Tolgoi-funded "Gobi Oyu Development Support Fund”
finances the construction of a boiler house at Khanbogd soum
with MNT296,729,260. A local company, Ochir Energy LLC,
constructs the boiler house, which has two boilers with a total
capacity of 1.8MW to heat 100,000 sq. meter floor areas. This
is the first-and-one-of-a-kind large boiler house in Umnugobi
aimag.

2017 оны 11-р сар
Үлэг гүрвэлийн мөрт газар Шар цав, цайны замын түүхийг өгүүлэх Хүрдэт агуйн соёлын өвийг
аялал жуулчлалтай хослуулан хөгжүүлэх төслийн эхний шат амжилттай дуусав. Уг төслийг аймгийн
ЗДТГ, Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн санаачилж, “Говийн оюу
хөгжлийг дэмжих сан” санхүүжүүлэн хэрэгжүүллээ. Төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Манлай,
Ханбогд сумын нутгийн заагт орших эдүгээгээс 90 орчим сая жилийн тэртээ амьдарч байсан 4-5
төрлийн үлэг гүрвэлийн 18,000 орчим мөрийг хадгалсан, байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газарт
хадгалалт хамгаалалт хийж, жуулчдад үзүүлэх аяллын шинэ маршрут бий болгох ажил хийлээ.

May 2017
Project on the tourism-oriented preservation of dinosaur footprint site at Shar Tsav and Tea Roads cultural heritage site
at Khurdet Cave successfully completes its first phase. The project was initiated by the Governor’s Office of Umnugobi
Aimag and the Institute of Palaeontology and Geology of the Mongolian Academy of Sciences, and implemented with
financing from the “Gobi Oyu Development Support Fund”. The project covers preservation and route development at a
natural heritage site, located near the boundaries of Manlai and Khanbogd soums, Umnugobi aimag, which holds 18,000
tracks and footprints of 4-5 different types of dinosaurs, lived 90 million years ago.
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2017 оны 11-р сар
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар Оюу толгойн
уурхайд зочилж, баяжуулах үйлдвэр, ил уурхайн үйл ажиллагаа,
гүний уурхайн бүтээн байгуулалттай танилцав. Тэрээр “Өмнийн
говьд хөдөлмөр бүтээл оргилон байгааг харах таатай байна. Монгол
залуусаараа бахархаж байна. Тэдэнд маань ийм боломж олгон эрдэм
мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлж буй хөрөнгө оруулагчдадаа талархал
илэрхийлье. “Оюу толгой” бол Монгол Улсын хөгжил дэвшил, хүн
ардын ахуй амьдралд хувь нэмэр оруулж, эдийн засгийн өндөр үр
өгөөжтэй төсөл байх учиртай. Манай улсын төсвийн орлогод үнэтэй
хувь нэмэр оруулж байгаа, цаашид ч өсөн нэмэгдэх зарчмаар явах
учиртай. “Оюу толгой” компани Монголын уул уурхайн салбарыг
дэлхийн жишигт хүргэн хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулна
гэдэгт итгэж байна. Монголын уул уурхайн салбарын 95 жилийн
ойн баярыг та бүхэндээ хүргэхийн ялдамд ажил бүтээл нь үргэлж
өөдөө өсөн дэвжихийн өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье” гэв.

November 2017
D.Sumiyabazar, Minister of Mining and Heavy Industry, visits Oyu
Tolgoi mine to get acquainted with the concentrator and open pit
operations and eyewitnesses underground mine development. “I am
pleased to see such a massive development taking place in the Southern
Gobi,” said Mr. Sumiyabazar, and continued his speech “and I am
proud of young Mongolian employees working here. I am grateful to
the investors as well, for empowering the Mongolian employees and
developing their knowledge and skill. Oyu Tolgoi shall be a project with
enormous economic benefits and massive contributions to the prosperity
of Mongolia and well-being of Mongolian people. Oyu Tolgoi is currently
making a valuable contribution to the state budget, and it shall follow
an incrementally growing trend. I believe that Oyu Tolgoi will play an
important role in bringing the mining industry in Mongolia into the world
standard. I congratulate you on the 95th anniversary of mining sector in
Mongolia and wish you an ever-growing success in your business.”
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2017 оны 12-р сар
“Оюу толгой” компанийн санхүүжилттэй “Говийн оюу
хөгжлийг дэмжих сан”-гаас нэг тэрбум гаруй төгрөгөөр
санхүүжүүлж, Манлай суманд шинэ уурын зуух барив.
Шинэ уурын зуух хоёр тогоотой, нэг нь ажиллаж байхад
нөгөө нь нөөцөд байж байх учраас саатал доголдол огт
гарахгүй.

December 2017
Oyu Tolgoi-funded "Gobi Oyu Development Support Fund”
finances the construction of a boiler house at Manlai soum
with over MNT1 billion. The house has two boilers, one in
operation and one in standby, to ensure the most reliable
operation and on-going supply of heat to the local community.
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Ирээдүй
The future

Ирээдүй

Оюу толгойн зэсийн баяжмалыг олон улсын зах зээлд анхлан
гаргасан 2013 оны долдугаар сарын 9-ний өдөр бол олон
жилийн хичээл зүтгэлийн аяны амжилт байлаа. Агаарын зургаас
илрүүлсэн өвөрмөц формацийг судлахаар геологич Д.Гарамжав
Оюу толгойд анх хөл тавьснаас хойш 31 жил, Монгол Улс
ардчилсан тогтолцоонд шилжсэнээс хойш 23 жил, өндөр
агууламжтай хүдрийн биетийг илрүүлснээс хойш 12 жилийн дараа
Оюу толгойн уурхай ийнхүү мэндлэв. Нөгөө талаар 2013 оны
долдугаар сарын 9-ний өдөр бол түүхийн хуудаснаа нэгэн шинэ
үеийг эхлүүлсэн өдөр байлаа. “Оюу толгой” компанийн ТУЗ-ийн
дарга Г.Батсүх энэ өдрийн ёслол дээр хэлсэн үгэндээ “Өнгөрсөн
дөчин жилийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" Монголын зэсийн
баяжмалын экспортын нэрийн хуудас болж ирсэн бол өнөөдөр
“Оюу толгой” Монголыг дэлхийн тавцанд шинэ бүтээгдэхүүнээрээ
таниулж байна” хэмээв. Оюу толгойн ордыг 40, 60, тэр ч бүү хэл
100 жил ч ашиглах боломжтой. Говийн шаргал элсэн дор орших
энэхүү орд бол урьд хожид байгаагүй асар баялаг нөөцтэй
зэс-алтны цөөн ордын нэг юм. Түүнчлэн “Оюу толгой” төсөлд
бизнесийн өвөрмөц түншлэл бий болж, хөгжин бэхэжсээр байна.
“Оюу толгой” бол олон улсын тэргүүн туршлага, техникийн ноухауг эх орондоо амжилттай нутагшуулж буй монгол компани юм.
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвүүдийг барьж байгуулахаас
эхлээд хайгуул, бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар
үргэлжлүүлэх хүртэл тус компанийн бизнесийн бүхий л үйл
ажиллагаа улс орны ирээдүйд чиглэсэн байдаг. “Оюу толгой”
болон Монгол Улсын ирээдүй өөдрөг бөгөөд тод гэрэлтэж байна.
Манай уурхайд ирсэн зочид маань эн түрүүнд эх орноо гэсэн
элгэн халуун сэтгэлтэй, хүсэл тэмүүлэлтэй, ажил мэргэжилдээ
дуртай идэр залуу Оюу толгойчуудыг онцлон бахархдаг. Тэд
бол “Оюу толгой”-н амжилт ололтын салшгүй гол хэсэг бөгөөд
ирээдүйд тэдний үр хүүхэд, ач зээ нар ч мөн “Оюу толгой”той амьдралаа холбох нь дамжиггүй. Энэ бол “Оюу толгой”-н
түүхийн оршил болой. Түүх цааш үргэлжилнэ...
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When Oyu Tolgoi commenced concentrate shipments on 9 July
2013, it marked the end of a long journey and outcome of longlasting work. Thirty one years after geologist D.Garamjav visited the
area to study strange formations and anomalies which had been
identified by an aerial survey, 23 years after Mongolia began its
transformation into a vibrant democracy and 12 years after the scale
of potential was first identified, Oyu Tolgoi, the working mine was
born. But 9 July 2013 also marked the beginning of a new age of
history.
Chairman of Oyu Tolgoi’s Board, G.Batsukh highlighted in his
speech at that event: “For 40 years, Erdenet Copper Mine represented
the business card of the Mongolian people, but today Mongolia has
a proud new product to represent us on the world arena.” Oyu
Tolgoi will run for 40, 60 or even 100 years. Underneath the golden
sand of the Gobi lays one of the greatest copper-gold deposits
ever discovered. And in the Oyu Tolgoi project, a unique business
partnership is being forged, grown and strengthened. Oyu Tolgoi is a
proudly Mongolian company, supported by some of the world’s best
international expertise and technical know-how. Every part of the
business is focused on the future – from the significant investment
the company is making in technical and vocational training across
Mongolia, to the multiple phases of continued exploration and
development. Oyu Tolgoi and Mongolia have a bright and strong
future.
Visitors to the mine often remark on the youth of the workforce,
on the young men and women who are patriotic, passionate, and
filled with pride. They are all an extraordinary part of Oyu Tolgoi,
but in the coming years, their children and their grandchildren will
find their own proud place in the Oyu Tolgoi story. This story so far
is not, in fact, the history of Oyu Tolgoi – it is the prologue.
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Оюу толгойн уурхай Улаанбаатар хотоос 600 орчим,
Монгол Улсын өмнөд хилээс хойш 80 гаруй км зайд
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт оршдог.
Дэлхийн 44 орны 18 мянга орчим ажилчны нөр их
хөдөлмөрөөр “Оюу толгой” төслийн бүтээн байгуулалтын
эхний үе шат буюу баяжуулах үйлдвэр, ус, цахилгаан
дамжуулах шугам, авто зам, нисэх онгоцны буудлыг барьж
ашиглалтад оруулсан юм.
Одоо манай уурхай 14 мянга гаруй ажилчинтай, тэдний 94
хувь нь монголчууд.
"Оюу толгой" компанийн ашиглалтын лиценз 10х8 ам км
талбайтай.
Нисэх онгоцны “Хан бумбат” буудлын барилгыг XIII зууны
Монголын өргөө гэр болон орчин үеийн архитектурыг
хослуулан барьж 2013 онд ашиглалтад оруулсан юм. Олон
улсын стандартад нийцсэн энэхүү нисэх онгоцны буудал
“БОИНГ-737”, “C-130” зэрэг агаарын том хөлгийг хүлээн
авах боломжтой. Цагт 200 хүртэл зорчигч хүлээн авч
үйлчлэх бололцоотой.
Баяжуулах үйлдвэр хоногт 100 мянган тонн зэсийн хүдэр
боловсруулан зэс, алтны агуулгатай баяжмал үйлдвэрлэх
хүчин чадалтай, аж үйлдвэрийн том байгууламж юм. Тус
үйлдвэрийг бүтээн байгуулахад 51 сая хүн/цаг шаардсан.
Энэ нь ганц хүн өдөрт 10 цаг ажилласан бол уг баяжуулах
үйлдвэрийг барихад таван сая жил шаардах байсан гэсэн
үг юм.
Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэрт Эйфелийн цамхаг гурвыг
барихтай тэнцэхүйц ган төмөр ашигласан байна. Ашигласан
кабель утасны хэмжээ 581 мянган метр урт бөгөөд энэ
нь Оюу толгойн уурхайгаас Улаанбаатар хүртэлх зайтай
дүйцнэ. Баяжуулах үйлдвэрийг барьж байгуулахад дөрвөн
орцтой, есөн давхар 346 барилга барих хэмжээний цемент,
бетон ашигласан тооцоо байдаг.
Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр 2017 онд нэг тонн хүдэр
боловсруулахдаа дунджаар 0.4 шоо метр ус ашиглажээ.
Дэлхийн бусад орны ижил төрлийн баяжуулах үйлдвэрүүд
тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 1.2 шоо метр ус
ашигладаг байна. Энэ нь Оюу толгойн уурхайн усны хэрэглээ

OYU TOLGOI MINE COMPLEX - KEY FACTS
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Oyu Tolgoi mine is located in Khanbogd soum, Umnugobi
aimag, at 600 km distance from Ulaanbaatar city and 80 km
from the southern border of Mongolia.
First phase of Oyu Tolgoi mine, comprising concentrator
complex, water and power transmission lines, road and airport
was built by 18,000 workers from 44 countries, resulting
from their onerous work.
Oyu Tolgoi currently employs more than 14,000 workers, 94
per cent of which is Mongolian nationals.
Oyu Tolgoi mine lease covers ten by eight km area.
Khanbumbat Airport, a mixture of the 13th century “Ger
Palace” and modern architecture, was built in 2013. The airport
meets international standards and is capable of receiving large
aircrafts, such as Boeing 737 and Lockheed C-130, and serves
for up to 200 passengers in an hour.
The concentrator is a colossal industrial complex, capable of
processing 100 thousand tonne ore a day and produces goldcopper concentrate. Construction of the concentrator facility
required 51 million man hours of labor, which means that one
person, working 10 hours a day, would take 5 million years
to build it.
Oyu Tolgoi concentrator facility contains enough steel
to construct the Eiffel Tower three times. A total of 581
thousand metres of electric cables were used, which is equal
to a distance between Oyu Tolgoi mine and Ulaanbaatar
city. Construction of the concentrator required the laying of
enough concrete to build 346 apartment buildings, each with
four entrances, nine-storey high.
In 2017, Oyu Tolgoi concentrator consumed 0.4 cubic metres of
water in order to process one tonne of ore. Other comparable
facilities in the world consume 1.2 cubic metres of water in
order to process the same amount of ore. It demonstrates
that Oyu Tolgoi is consuming two times less water than the
world average. Water recycling rate at the concentrator was
86,2 per cent in 2017. In other words, every litres of water
were used five times.
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дэлхийн дунджаас хоёр дахин бага байгааг харуулж байна.
Баяжуулах үйлдвэрийн ус дахин ашиглалтын хэмжээ 2017
онд 86,2 хувьтай байлаа. Өөрөөр хэлбэл, нэг литр усыг
таван удаа дахин ашиглажээ.
Уурхайн усны хэрэгцээг 35 км зайтай орших Гүний хоолойн
ордоос татдаг. Таван багцад хамаарах 30 шахам худаг
бүхий ус татах байгууламж бий.
Оюу толгойн ил уурхайгаас 2012 оны долдугаар сараас
анхны хүдэр олборлож эхэлсэн юм. Ил уурхай экскаваторавтосамосвал болон утгуурт ачигч-автосамосвал гэсэн
технологийн хослолоор 15 метр өндөртэй доголоор
олборлолт явуулж байна.
Ил уурхай 2.2x2.5 ам км талбайтай, 690 метр орчим
гүнтэй байна. Ил уурхайд ажилладаг “Комацу 930Е-4SЕ”
автосамосвал 3500 морины хүчин чадалтай, 8.69 метр
өргөн, 15.6 метр урт. Нэг удаа 290 тонн хүдэр ачдаг, 24
цагт дөрвөн тонн шатахуун зарцуулдаг. Шатахууны сав
нь 5.3 тонны багтаамжтай. Цахилгаан хөтлөгч мотортой,
хөдөлгүүр нь тосон хөргүүртэй.
Ил уурхайд ийм автосамосвал 28 ажиллаж байна. Мөн
“CAT6060” маркийн хоёр экскаватор, “CAT7495” маркийн
хоёр ачигч байдаг. Цахилгаанаар ажилладаг “CAT7495”
маркийн ачигч нь өндөр бүтээмжтэй, нэг удаа 110 гаруй
тонн хүдэр хутгаж ачдаг. Өөрөөр хэлбэл, ганцхан удаагийн
хутгалтаар 26 “Зил-130” машины тэвшийг дүүргэнэ гэсэн
үг. Дэлхийд хамгийн томд тооцогдох “Комацу WA1200”
маркийн хүнд даацын дугуйт ачигч хоёр, тэсэлгээний
өрмийн машин тав, усны цистерн дөрөв, дугуйт ачигч хэд
хэд бий.
Буталсан хүдрийг 2.7 км урт туузан дамжуулагчаар
баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахад аваачдаг. Энэ
нь Монгол Улсад барьсан хамгийн урт туузан дамжуулагч
бөгөөд Энх тайваны гүүрээс долоо дахин урт юм.
Оюу толгойн уурхайн эхний босоо амыг 2009 онд барьж
байгуулсан юм. Газрын гадаргаас доош 1385 метр гүн
бөгөөд хоёр, гурав, тавдугаар дахь босоо амыг барьж
байгаа. Хоёрдугаар босоо ам газрын гадаргаас дээш 96
метр өндөр.
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Mine water demand is met from the Gunii Khooloi borefield,
located 35 km from the mine, where water is extracted from
30 boreholes in five rays.
Oyu Tolgoi open pit mine commenced mining its first ore in
July 2012. The open pit mine extracts ore in 15 metre high
benches, with excavator to dump truck and electric rope
shovel to dump truck combination.
Open pit mine currently covers 2.2 by 2.5 km area and reached
690 metre in depth. Komatsu 930E-4SE dump truck, used at
open pit mine, has a 3,500 HP diesel engine, is 8.69 metre
wide and 15.6 metre long, and carries 290 tonne at once,
consuming four tonnes of diesel fuel in every 24 hours of
operation. Its fuel tanks has a capacity of 5.3 tonne diesel
fuel. The dump truck has an oil-cooled AC electric drive train.
The open pit mine operates 28 of these dump trucks.
Used at the open pit are two CAT6060 excavators and two
CAT7495 electric rope shovels. A high-capacity CAT7495
electric rope shovel is capable of loading 110 tonnes at once,
or capable of loading 26 times the load the Russian ZIL-130
truck can carry. Two Komatsu WA1200 wheel loaders, the
biggest in the world, five blast hole drilling rigs, four water
trucks and several wheel loaders are also used.
Crushed ore is conveyed to the concentrator’s coarse ore
storage facility through a 2.7 km overland conveyer, the
longest belt conveyer ever built in Mongolia, seven times the
length of the Peace Bridge in Ulaanbaatar.
• Shaft 1 for the Oyu Tolgoi underground mine was completed
in 2009 reaching final depth of 1,385 metre. Shaft 2, 3 and 5
are under construction. Shaft 2 headframe extends 96 metre
above the surface.
Underground mine will untap 80 per cent of the value of the
Oyu Tolgoi mine. It will employ a block caving method, which
is one of the best methods for underground mining that is
recently introduced to the mining industry.
17 underground mines around the world use block caving, two
of which are managed by Rio Tinto.
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Оюу толгойн уурхайн нийт баялгийн 80 гаруй хувь
нь газрын гүнд бий. Энэ баялгийг блокчлон олборлох
аргаар олборлоно. Энэ нь дэлхий дахинд гүнийн уурхайн
олборлолтод сүүлийн үед нэвтрүүлж байгаа хамгийн
шилдэг тэргүүний аргачлалын нэг юм.
Одоогийн байдлаар дэлхий даяар блокчлон олборлох
аргаар олборлолт явуулдаг 17 уурхай байгаагаас “Рио
тинто” компани хоёрыг нь удирдан зохион байгуулдаг.
Газрын гадаргаас 1,385 метрийн гүнд байх далд уурхайд
авто засварын газар, аврах төхөөрөмж, хоргодох байр,
ажилчдын цайны газар, офис, шатахуун түгээх газар гээд
хэрэгцээт бүхнийг байгуулна.
Дулааны станц 72 мегаваттын хүчин чадалтай. Станц
нь эцсийн хэрэглэгчид халаалт болон халуун ус хүргэх
зориулалттай, орчин үеийн өндөр технологийн дөрвөн
зуухтай. Халаалт гаргах болон халуун усны хэрэгцээнд жилд
15,000 тонн нүүрс хэрэглэдэг. Уг станц 100 метр өндөр, олон
шүүлтүүрт яндантай учир агаар бохирдуулдаггүй, байгальд
ээлтэй.
2013 оны 11 дүгээр сард Ханбогд, Баян-Овоо сумыг 24
цагийн байнгын эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй
холбосон юм.
Спортын танхим нь хэмжээ, тохижилт, тоног төхөөрөмж,
хүчин чадлаараа Монгол Улсад хоёрдугаарт ордог. Энэхүү
төв дотроо сагс, гар бөмбөгийн дөрвөн талбай, гимнастик,
бялдаржуулах танхим, дасгалжуулагч, сургагчид, ариун
цэврийн болон хувцас солих өрөө, kафе, хүлээн авах
хэсэгтэй,гаднаа спорт тоглоомын өвөл, зуны талбайтай.
“Оюу толгой” компани ажилчдынхаа чөлөөт цагийг зөв
боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж, 2015 оны хоёрдугаар
сарын 7-нд “Зэрэглээ” кинотеатраа уурхайд нээсэн юм.
Энэхүү кинотеатрыг сүүлийн үеийн техник хэрэгслээр иж
бүрэн тоноглосон бөгөөд нэг ээлжид 128 хүнд үйлчлэх
хүчин чадалтай юм.
SОS эмнэлэг уурхайн ажилчдад эрүүл мэндийн анхан
шатны тусламж үйлчилгээ болон яаралтай тусламжийг өдөр
бүр, хоногийн 24 цагийн турш үзүүлдэг. 48 ажилтан хоёр
ээлжээр ажилладаг. Халдвар судлаач, дүрс оношилгооны
болон сургалтын эмч, эм зүйч зэрэг гадаадын хоёр, монгол
10 эмч, 12 сувилагч, эмнэлгийн менежер, зөвлөх эмч,
лаборант, хүлээн авахын ажилтантай.
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The underground mine, located 1,385 metre below the surface,
comprises of maintenance shops, rescue equipment, refuge
chambers, mess halls, offices, fuel depots and everything else
that is needed.
Central heating plant has four state-of-the-art boilers with a
total capacity of 72MW and provides central heating and hot
tap water to consumers, by burning 15,000 tonnes of coal a
year. The plant has a multi-filter flue-gas stack, 100 metre
high, therefore ensures lower emission to the atmosphere and
is considered as environmentally friendly.
Khanbogd and Bayan-Ovoo soums were connected to the
national power grid in November 2013.
Oyu Tolgoi sports hall is the second largest in the country in
terms of its size, furnishing, equipment and capacity. The
sports hall comprises of four basketball and volleyball courts,
gymnastics hall, bodybuilding hall, coaches and trainers’
rooms, restrooms, locker rooms, café, entrance hall, and
outdoor winter and summer sports yards.
“Zereglee” cinema opened its door at Oyu Tolgoi site on
February 7, 2015, in order to provide the employees pastime
opportunities. The cinema is capable of serving 128 persons
at a time and fitted with modern audio and video equipment.
SOS hospital extends primary health care and emergency
medical services to mine employees for 24 hours a day. The
hospital has 48 staff, working in two shifts, including two
foreign and 10 national physicians, specialized in epidemiology,
radiology, health training and pharmacy, 12 nurses, a manager,
consultants, laboratory technicians and receptionists.
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