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Өнөөдрийн энэ чухал ололт амжилт бол Оюу Толгойн хувьд ихээхэн бахархалтай мөч юм. 
Баяжуулах Үйлдвэрийг асааснаар, Оюу Толгойн анхны зэсийн баяжмалыг 2013 оны эхний 
улиралд үйлдвэрлэж эхлэнэ. Дараа нь удалгүй буюу дараа жилийн эхний хагаст зах зээлд 
нийлүүлэх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эхлэнэ. 

Төсөл хувиарын дагуу явж байгаа бөгөөд энэ бол бидний хамтын аялалын зөвхөн эхлэл 
билээ. Зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эхэлснээр бид ил уурхайгаас буюу 
газрын гадарга дээрээс олборлосон хүдрийг боловсруулна. Оюу Толгойн баялгийн 80 хувь 
нь газрын гүнд байгаа учраас бидний аялалын зөвхөн 20 хувь нь дуусаад байна гэсэн үг 
юм. Монгол улс хамгийн их ашиг тусыг нь хүртэх Оюу Толгойн далд уурхайг 2016 онд 
ашиглаж эхлэх төлөвлөгөөтэй байна.  

  

Бодит хүмүүсийн амьдралд Оюу Толгойн үзүүлж байгаа эерэг нөлөөлөл заримдаа төслийн 
цар хүрээ, хэмжээнд дарагдаж, мэдээлэгдэхгүй байх нь гардаг. Ихэвчлэн, Оюу Толгой 
төслийг тонн, куб метр гэхчлэн техникийн нэр томьёогоор тодорхойлох нь их байдаг. 
Гэхдээ Оюу Толгойн нөлөөллийг жинхэнээр нь ойлгохын тулд бид энэ цогцолбороос 
гадуур, баяжуулах үйлдвэрийг асаахаас гадуур, статистикийн тоо баримтаас давж харах 
ёстой билээ. 

Оюу Толгойн хүмүүст үзүүлж байгаа нөлөөллийг бидний бий болгож байгаа боломжууд, 
бидний үзүүлж байгаа боловсрол, сургалт болон бий болгож байгаа ажлын байрнаас харж, 
олж болно. Жишээ нь, Ханбогд сумын “Өлзийт Мөнх Овоо” хэмээх багахан хэмжээний 
хувцасны оёдлын цех Оюу Толгойн бичил зээлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан бизнесээ эхлэх 
санхүүжилтийг авсан байдаг. 2010 оны 8 дугаар сард 2–хон ажилчинтай байсан энэ 
оёдлын цех Оюу Толгойн ханган нийлүүлэгч болсон. Өнөөдөр энэ оёдлын цех 24 
ажилчинтай, улам бүр өсөн дэвжиж байгаа билээ. Даланзадгад суманд 2006 онд Сэтгэшгүй 
Хойч ХХК 2 компьютер, 1 ажилчинтай фото хэвлэлийн үйлчилгээ эхлүүлж байсан. Оюу 
Толгойн ханган нийлүүлэгч болсноор энэ компани бизнесээ өргөжүүлж, метал хийц хийдэг 
болсон. Одоо энэ компани Оюу Толгойд зориулж, янз бүрийн тэмдэг, баннер хэвлэж 
хийдэг бөгөөд өдгөө 23 ажилчинтай болсон. 

Эдгээр нь энэ төсөл хүмүүсийн амьжиргааг хэрхэн сайжруулж байгааг харуулах цөөхөн 
хэдэн жишээ юм. Эдгээр жишээ нь баяжуулах үйлдвэрийг асаахын ач холбогдлыг бүрэн 
харуулж байгаа билээ. Уурхай нээгдээгүй байгаа хэдий ч, Монгол улсад бодитой ашиг 
тусыг авчраад эхэлсэн байгаа билээ. Та бүхэн мэдэж байгаа, том болон жижиг бизнесүүд 



аль алин нь боломжийг бий болгодог. Эдгээр нь айл өрхүүд, улс үндэстнүүд өсөн хөгждөг 
эдийн засгийн хөгжлийн хөдөлгүүр юм. 

Оюу Толгойн ирээдүй бол гэрэлтэй, гэгээтэй байна. Олон улсын мэргэжил нэгтнүүдтэйгээ 
хамтран зөвхөн энэ үйлдвэрийг бариад зогсохгүй, Оюу Толгой уурхай, уурхайн 
байгууламжуудыг барьж Өмнийн Говьд дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлсэн 11 мянга 
гаруй Монголчуудын хичээл зүтгэл, шаргуу хөдөлмөрийн үр дүн Оюу Толгой төслийн 
ирээдүйг гэрэлтэй болгож байгаа юм.  

Өнөөдөр баяжуулах үйлдвэрийг асааж байгаа нь та бүхний хичээл зүтгэл, шилдэг 
тэргүүний байх зорилтын үр дүн юм. Та бүхний хичээл зүтгэл, хийсэн бүтээсэн бүхэнд тань 
баярлалаа.   

 

 


