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Уул уурхай: олборлолтоос боловсруулалт руу

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Эрдэс баялгийн салбар нь өдгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 24 хувь, аж үйлдвэрийн 
салбарын 67 хувь, экспортын 93 хувь, улсын төсвийн орлогын 30 орчим хувийг дангаараа 
бүрдүүлж байна.
Өнөөдөр Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын дийлэнх хувийг эзэлдэг нүүрсний 
хэрэглээ цаг уурын өөрчлөлт, агаарын бохирдол, эрчим хүчний сэргэлтээс үүдэж буурах 
хандлагатай байна. Түүнчлэн ирээдүйд дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан машины 
хэрэглээ нэмэгдсэнээр зэсийн хэрэглээ 2-3 дахин өсөж, газрын ховор элементийн 
хэрэглээ 6-7 дахин нэмэгдэх хандлагатай байгаа бол гангийн хэрэглээ 2050 онд 1.5 дахин 
өсөх төлөвтэй байна.
Эрдэс баялгийн түүхий эдийн дэлхийн чиг хандлага, эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан 
УУХҮЯ салбарын бодлогыг “хайгуул-олборлолт-боловсруулалт-борлуулалт-хуваарилалт” 
гэсэн зарчмаар тодорхойлсон бөгөөд энэхүү бодлогын хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг 
шинэчлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, дотоодын олборлолт, боловсруулалтыг 
эрчимжүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадаад зах зээлд 
нээлттэй, ил тод, худалдах, хөрөнгө оруулагчдад урт хугацааны үр ашигтай, тогтвортой, 
харилцан ашигтай үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Геологи, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, ил тод 
хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж олборлолтыг нэмэгдүүлэх, эрдэс түүхий эдийн 
боловсруулалтын түвшинг ахиулах замаар импортыг орлох экспортод чиглэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүнд үйлдвэрийн  төслүүдэд төрөөс үзүүлэх 
дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлох, 
тээвэр, дэд бүтэц зэрэг асуудлын оновчтой шийдлийг төр, хувийн хэвшил хамтран 
тодорхойлох.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
баримталж буй бодлогыг талаар хэлэлцэж, томоохон төсөл, хөтөлбөр, тээвэр, дэд бүтцийн 
оновчтой шийдлийг тодорхойлон эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө оруулалт татах, шинэ 
техник технологи нэвтрүүлэх, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, нэмүү 
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, олборлолтоос боловсруулалтад 
шилжих, хүний нөөцийн чадавхи, мэргэжлийн ур чадвар, мэргэшлийн түвшинг 
дээшлүүлэх, олон улсад өрсөлдөхүйц мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх, чадавхижуулахад 
салбар хоорондын уялдааг хангаж төр, хувийн хэвшил хамтран ажиллах.



АНХБАЯР БИЛГҮҮН
Монголын Уул Уурхайн Үндэсний 
Ассоциацийн Зөвлөлийн Дарга

МОДЕРАТОР

Уул уурхайн санхүүжилтийн чиглэлээр мэргэшиж, Монгол Улсын төдийгүй Хойд 
Америкийн хөрөнгийн зах зээл дээр ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр Монруд 
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Олон улсын уул уурхайн хөрөнгө оруулагчдын “Дисковер 
Монголиа” Чуулга Уулзалтын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Хөрөнгө оруулалтын 
чиглэлээр Эм Ай Би Жи (MIBG) ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Түүнээс 
гадна Канад Улсад Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хайгуулын болон 
олборлолтын компаниудад санхүүгийн болон нэгдэн нийлэх асуудлаар зөвлөгөө өгч 
ажилладаг Толл Кросс Секюритис (“Toll Cross Securities”)-ийн хөрөнгө оруулалтын банкны 
хэлтэст ажиллаж байсан. Сэнт Мэригийн их сургууль (“Saint Mary’s University”)-ийг 
Санхүүгийн бакалавр (B.Comm) зэрэгтэй дүүргэсэн Итгэмжлэгдсэн Санхүүгийн Шинжээч 
(CFA) юм.



ГАНЗОРИГ ТЭМҮҮЛЭН
Улсын Их Хурлын гишүүн 

ПАНЕЛИСТ

2006-2009 онуудад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Гэрээлэлтийн хэлтэст 
мэргэжилтэнээс хэлтсийн дарга болон дэвшиж, Төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК-д 
дэд захирал, Оюу толгой ХХК-д Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсын 
Уул уурхайн яамны дэд сайд, Нийгмийн ардчилал монголын залуучуудын холбооны 
ерөнхийлөгч, 2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн бөгөөд Хүнд үйлдвэрлэлийн 
дэд хорооны даргаар ажиллаж байна. АНУ-ын Америкийн Их Сургуулийг Олон улсын 
харилцаа мэргэжлээр төгссөн бөгөөд тус сургуулийн Нийтийн захиргааны удирдлагын 
магистрын зэргийг хамгаалсан.



ГЭЛЭН ЁНДОН
Уул уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн 
Сайд

ПАНЕЛИСТ

20 гаруй жилийн турш уул уурхайн салбарт ажилласан туршлагатай тэрээр 2002 онд 
Монгол-Оросын хамтарсан “Монголросцветмет” ТӨҮГ-т Маркшейдер мэргэжлээр 
ажиллаж эхэлсэн ба улмаар Ерөнхий маркшейдер, Хөгжил хэтийн төлвийн хэлтсийн 
дарга, Үйлдвэр техникийн хэлтсийн дарга, “Шижир алт” ХХК-ийн “Заамар” алтны 
үйлдвэрийн захирал, Баргилтын уулын үйлдвэрийн ерөнхий инженер, “Эрдэнэт үйлдвэр” 
ТӨҮГ-ын Улаанбаатар хот дахь Төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга, “Монголросцветмет” 
ТӨҮГ-ын Үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогч захирал зэрэг албан тушаал хашиж байсан. 
Тэрээр Монгол улсын зөвлөх инженер, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн, 
Монголын маркшейдерын холбооны ерөнхийлөгч, ЮНЕСКО-гийн харьяа Олон улсын 
маркшейдерын холбооны комиссын гишүүнээр ажиллаж байна. 
 
Иркутск хотын Политехникийн дээд сургуулийн Уулын факультетыг төгсөж, дээд 
боловсрол эзэмшсэн, “Уулын инженер-маркшейдер” мэргэжилтэй. ОХУ-ын Иркутск хотын 
Техникийн их сургуулийн докторантурт суралцаж, Геологи-минералогийн доктор (Ph.D)-
ын зэрэг хамгаалсан.



КЭМПБЕЛЛ СТЮАРТ 
Уэйр Минералс группийн 
Зүүн өмнөд болон хойд Ази 
хариуцсан захирал

ПАНЕЛИСТ

Уэйр Минералс группийн Зүүн өмнөд болон хойд Ази хариуцсан захирлаар 4 дэх жилдээ 
ажиллаж байна. 
Тэрээр Weir Minerals Group-д 2010 оноос хойш ажиллаж байгаа ба Хойд Австрали, 
Квинсленд, Номхон далайн бүс нутаг, Зүүн өмнөд ба Монгол Улсыг тус тус хариуцан 
ажиллаж байсан туршлагатай. 

Brisbane Boy’s College-ийн бакалаврын зэрэгтэй ба Жеймс Күүкийн их сургуульд 
Бизнесийн удирдлагын гэрчилгээтэй.



БЭГЗЖАВ ДУЛАМСҮРЭН
Оюу толгой ХХК-ийн Санхүү 
эрхэлсэн Дэд захирал

ПАНЕЛИСТ

2012 оноос Оюу толгой компанид Бизнес, санхүүгийн шинжилгээ хариуцсан менежер, 
Стратеги, бизнес хөгжил хариуцсан Ерөнхий менежерээр ажиллаж, Санхүү эрхэлсэн 
захирлаар томилогдсон. 
Бизнес, санхүүгийн салбарт 22 жил ажилласан туршлагатай. Оюу толгойд ажиллахаас 
өмнө Нью-Йорк хотноо Уол Стритэд Европын томоохон санхүүгийн байгууллага болох 
“Би Эн Пи Парибас”-т хөрөнгө оруулалтын банкираар 5 жил ажилласан. Мөн Мобиком 
корпорацийн Санхүү хариуцсан захирал, Ньюком группийн харилцаа холбооны салбар 
хариуцсан гүйцэтгэх захирлын албыг хашиж байв. 
АНУ-ын Филадельф мужийн Пеннсильванийн Их сургуулийн Уортоны сургуулийг 
бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй дүүргэсэн.



Эрдэнэс Монгол ХХК
Гүйцэтгэх захирлын үүрэг 
гүйцэтгэгч

Уул уурхайн салбарын хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд 16 жил ажилласан 
туршлагатай. Тэр дундаа газрын тосны хайгуул, алт, мөнгөний үндсэн орд, нүүрс, зэс, 
төмрийн хүдэр, полиметалын ордуудын хайгуул, олборлолтын төсөл дээр амжилттай 
ажилласан. Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгө босгож, ордыг эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Сүүлийн жилүүдэд хайгуул олборлолт, 
алтны үндсэн ордын салбарт ажиллаж байв. Одоо Эрдэнэс Монгол ХХК-д төслийн 
санхүүжилт, хөрөнгө босгох, компанийн засаглалын чиглэлд түлхүү анхааран ажиллаж 
байна. Япон улсын Сэикэй Их сургуулийг эдийн засгийн чиглэлээр төгссөн.

ОНХООН  ХУЛАН

ПАНЕЛИСТ



ТОРДАЙ ГАНБОЛД
Монголын Алт Үйлдвэрлэгчдийн 
Холбооны УЗ-ийн дарга, Алтан 
Дорнод Монгол ХХК-ийн 
Ерөнхий захирал

ПАНЕЛИСТ

Алтан Дорнод Монгол Группын үүсгэн байгуулагч тэрээр 30 гаруй жилийн туршид 
Корпорейт сүлжээ зочид буудал, Алтан Дорнод Монгол уул уурхай, Дарханы 
Төмөрлөгийн үйлдвэрийн Гүйцэтгэх захирал, Шамбала амины орон сууцны хотхон болон 
АДМ виртуал хөрөнгийн хэрэгсэл, бирж зэрэг уул уурхай, сүлжээ зочид буудал, барилга, 
виртуал хөрөнгийн бизнесийг үүсгэн байгуулж, хөгжүүлсэн арвин туршлагатай. Түүнчлэн 
Монгол дахь Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улсын Өргөмжит Консул, Монгол Алт 
Үйлдэрлэгчдийн Холбооны үүсгэн байгуулсан. Монголын эдийн засаг, бизнесийн өргөн 
мэдлэгтэй. Одоогийн байдлаар Алтан Дорнод Монгол Группын Ерөнхийлөгч, ХБНГУ-ын 
Маркетинг менежментийн шинжээч, СЭЗИС-ийг санхүүч/эдийн засагч, нягтлан бодогчийн  
мэргэжилтэй болно.


