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ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН
ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ:
Оюутолгой төслийн хөрөнгө оруулалтын
гэрээний 4 дүгээр бүлгийн 4.1-4.4 дэх заалтууд

МОНÈТОÐÈНГÈÉН ТÓХÀÉ
Хил хязгààргүй àлхàм ТББ íь Нээлттэй Нийгэм Фîрумûí ñàíхүү бîлîí àргà зүйí
дэмжлэгтэйгээр 2015-2016 îíд Оюу тîлгîй төñлийí Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий
4 дүгээр бүлэгт зààñàí “Өмíийí гîвийí бүñийí хөгжлийí Зөвлөл” (цààшид ӨГБХЗ
гэх), түүíий эрх, үүргийí хэрэгжилтэд мîíитîриíг хийлээ. Мîíитîриíгийí хүрээíд
Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4.1-4.4 дэх зààлтûí дàгуу Зàñгийí гàзрààñ ӨГБХЗийг бàйгуулж үйл àжиллàгààг íь удирдàí чиглүүлэх; Зөвлөлийí үйл àжиллàгààг
îлîí тàлûí îрîлцîîтîй удирдàх зөвлөл удирдàх; Хөрөíгө îруулàгч íь удирдàх
зөвлөлийí гишүүí бàйж Зөвлөлийí үйл àжиллàгààíд дэмжлэг үзүүлэх; өмíийí
гîвийí бүñ íутгийí хөгжлийí ñтрàтеги, төлөвлөгөө, төñвийг бîлîвñруулàх,
ñàíхүүжүүлэх, хэрэгжилтийг зîхиîí бàйгуулàхàд Зàñгийí гàзàрт дэмжлэг туñлàлцàà
үзүүлэх ӨГБХЗ-ийí үүргийí хэрэгжилтийг тухàйлàí үíэлэв.
Мîíитîриíгийí үр дүíд Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий тàлуудûí ӨГХБЗ-тэй
хîлбîîтîй үүргийí хэрэгжилт, түүíий үйл àжиллàгààíд тулгàрч буй бîдит ñààд
бэрхшээл, зөрчил дутàгдàл тэдгээрийí шàлтгààí íөхцөлийг тîдîрхîйлж, Зөвлөлийí
бүтээлч, үр дүíтэй үйл àжиллàгààг íэмэгдүүлэх, улмààр Хөрөíгө îруулàлтûí
гэрээíий бүñ íутгийí хөгжилд чиглэñэí зààлтуудûí хэрэгжилтийг хàíгàх тàлààр
тîдîрхîй Зөвлөмж гàргàлàà.
Мîíитîриíгийí дүгíэлт, зөвлөмжийг Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий тàлууд,
иргэíий íийгмийí бàйгууллàгуудàд урьдчилàí тàíилцуулж хэлэлцүүлэг зîхиîí
бàйгуулñíààñ гàдíà Эрдэíэñ Оюутîлгîй ХК-д хүргүүлж, хэвлэл мэдээллийí
хэрэгñлээр дàмжуулàí îлîí íийтэд хүргээд бàйíà. Түүíчлэí 2016 îíд шиíэ
Зàñгийí гàзàр бàйгуулàгдñàíтàй хîлбîîтîйгîîр ӨГБХЗ íь шиíэчлэí бàйгуулàгдàх
тул мîíитîриíгийí дүгíэлт, зөвлөмжийг гэрээíий тàлуудàд ñàйтàр тàíилцуулж,
Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий хэрэгжилт, тэр дуíдàà ӨГБХЗ-ийí үйл àжиллàгààг
ñàйжруулàх íөлөөллийí àжлуудûг Хил хязгààргүй àлхàм ТББ-ààñ үргэлжлүүлэí
хийж бàйíà.

МОНÈТОÐÈНГÈÉН Ä¯Н
Зàñгийí гàзрààñ 2009 îíд бàйгуулñàí Оюу тîлгîйí хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ
íь тîдîрхîй хугàцààíû туршид бизíеñийí îрчíûг тîгтвîртîй бàйлгàж, хөрөíгө
îруулàгчийг бүтээгдэхүүíээ îлîí улñûí зàх зээл дээр бîрлуулàх бîлîмжîîр
хàíгàх, улñ îрíû íийгэм, эдийí зàñгийí хөгжлийг хөхиүлэí дэмжих, Мîíгîл
Óлñûí бизíеñ эрхлэгч кîмпàíиуд, хувь хүмүүñт бизíеñийí шиíэ бîлîмж, àжлûí
бàйр бий бîлгîхтîй хîлбîîтîй хөрөíгө îруулàгч бà Зàñгийí гàзàр хîîрîíдûí
хàрилцààг зîхицуулàх зîрилгîтîй юм.1
Бүñ íутгийí эдийí зàñгийг хөгжүүлэх, îрîí íутàгт шиíэ àжлûí бàйр бий бîлгîх íь
дээрх гэрээíий үíдñэí зîрилгуудûí íэг юм. Эíэ хүрээíд төñөл хэрэгжиж буй бүñ
íутàгт тîгтвîртîй хөгжлийí бîдлîгûг тîдîрхîйлж, Зàñгийí гàзàрт зөвлөí туñлàх
үүрэг бүхий Өмíийí гîвийí бүñийí хөгжлийí îлîí тàлт зөвлөлийг бàйгуулж, үйл
àжиллàгààг íь үр дүíтэй удирдàí чиглүүлэх үүргийг тàлууд гэрээгээр хүлээжээ.
ӨГБХЗ үр дүíтэй àжиллàñíààр бүñ íутгийí бие дààí хөгжих урт хугàцààíû
хөгжлийí бîдлîгуудûí хэрэгжилтийг дэмжиж, Оюу тîлгîй төñлийí үр àшгийг
íийт àрд түмэíд хүртээх íөхцөл бүрдэíэ. Түүíчлэí төñлийí íөлөөлөлд өртñөí
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иргэдэд түлхүү àíхààрч íөхөí төлбөр төлөх, бàйгàль îрчíû хяíàлтûí хîрîî бàйгуулàх,
өмíийí гîвийí бүñийí иргэдийг тэргүүí ээлжид àжлûí бàйрààр хàíгàх, төñөлд бàрàà,
àжил, үйлчилгээ íийлүүлэх îрîí íутгийí àж àхуйí íэгжийг дэмжих, цààшид төñлөөñ
бүрэí хàмààрàлгүйгээр хөгжих бîлîмжийг бүрдүүлэх зэрэг àñуудлуудûг үе шàттàйгààр
шийдвэрлэх àч хîлбîгдîлтîй юм.
2009 îíд Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ бàйгуулàгдñàíààñ хîйш эрх бàрьñàí àль ч Зàñгийí гàзàр
Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээгээр хүлээñэí бүñ íутгийí хөгжлийг дэмжих үүрэг буюу ӨГБХЗийг бàйгуулж, үр дүíтэй àжиллуулàх үүргээ хàíгàлттàй биелүүлж ирñэíгүй. 2010 бîлîí 2012
îíуудàд ӨГБХЗ-ийг бàйгуулж, Зàñгийí гàзрûí тîгтîîл гàргàñàí бîлîвч зөвлөлийí àжиллàх
хүрээ, чиг үүрэг, хàриуцлàгà, хяíàлтûг зààлгүй îрхигдуулñíààñ туñ зөвлөлийí íэр зөвхөí
цààñàí дээр үлдэж, ямàр ч дîрвитîй үйл àжиллàгàà явуулààгүй өíөөг хүрчээ. Тэр ч бүү хэл
Зөвлөлийí зîрилгî, үйл àжиллàгàà íь өмíийí гîвийí бүñийг бүхэлд íь хàмрàх уу, эñвэл
зөвхөí Өмíөгîвь àймгийí хэмжээíд бàйх уу гэдэг тàлààр тàлууд хàрилцàí àдилгүй îйлгîлт,
бàйр ñуурьтàй бàйíà. Мîíитîриíгийí явцàд цуглуулñàí мэдээллээñ хàрàхàд ОТ ХХК туñ
зөвлөл íь зөвхөí Өмíөгîвь àймгийí хөгжлийí зөвлөл бàйх ёñтîй гэñэí бàйр ñуурийг
хàтуу бàримтàлж бàйñàí бîл Зàñгийí гàзàр эíэ тàлààр ямàр íэг тîдîрхîй бàйр ñуурь
илэрхийлээгүй. Гэхдээ àíх 2010 îíд “Өмíийí гîвийí бүñийí хөгжлийí зөвлөл” íэртэйгээр
42 хүíий өргөí бүрэлдэхүүíтэй бàйгуулàгдñàí зөвлөлийг 2012 îíд өөрчлөí бàйгуулàхдàà
íэрийг íь “Өмíийí гîвийí хөгжлийí зөвлөл” бîлгîí өөрчилж, бүрэлдэхүүíийг íь 32 хүí
бîлгîж цөөлжээ.
Гэрээ íь тàлуудûí эрх, үүргийг тîдîрхîйлñîí эрх зүйí бàримт бичиг бîлîхûí хувьд зààвàл
биелэгдэх ёñтîй. Àль íэг тàл íь гэрээгээр хүлээñэí үүргээ хэрэгжүүлээгүй бîл гэрээ бîлîí
хуульд зààñàí хàриуцлàгûг зîхих ёñîîр хүлээх учиртàй. Өөрөөр хэлбэл, гэрээíий тîдîрхîй
зүйл зààлтûí утгà àгуулгûг тàлууд өөр өөрийíхөөрөө тàйлбàрлàж, хэрэгжүүлэхээñ хîйш
ñуух буñ гэрээíд зààñàí яг тэр àгуулгààр íь бүрэí хэрэгжүүлэх ёñтîй билээ. Бүтэí 5 жилийí
хэлэлцээрийí үр дүíд бàйгуулàгдñàí Оюу тîлгîйí хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд бүñ íутгийí
хөгжил, түүíийг дэмжих бүñийí хөгжлийí зөвлөл гэñэí íэр тîмьёîг ñàíàмñàргүйгээр
туñгààгүй биз ээ. Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4 дүгээр бүлгийг àвч үзвэл бүхэлдээ “Бүñ
íутгийí хөгжил”-ийг дэмжихэд чиглэжээ. Түүíчлэí гэрээíий 4.4-4.5 дàхь зààлтуудàд ӨГБХЗийí үйл àжиллàгààíû чиглэл бîлîí Хөрөíгө îруулàгчийí эрх үүргийг тîдîрхîйлîхдîî
бүñ íутгийí хөгжил бîлîí төñөл хэрэгжиж буй îрîí íутгийí хөгжил хîёрûг туñ туñàд íь
ялгààтàйгààр тîдîрхîйлñîí зэргээñ хàрвàл Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4 дүгээр бүлэгт
зààñàí зөвлөл íь зөвхөí төñөл хэрэгжиж буй Өмíөгîвь àймàг буñ төñлийí íөлөөлөлд
өртөж буй өмíийí гîвийí бүñ íутгийг бүхэлд íь хàмрàí àжиллàхààр бàйíà. Èймд гэрээíий
тàлууд íэí тэргүүíд ӨГБХЗ, түүíий хàмрàх хүрээíий тàлààр íэгдñэí îйлгîлт, бàйр ñууриíд
хүрч, Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд зààñàí эрх үүргээ бүрэí дүүрэí хэрэгжүүлэх тàлààр илүү
хүчиí чàрмàйлт гàргàí àжиллàх шààрдлàгàтàй бàйíà.
Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4-р бүлгийí хîлбîгдîх зààлт туñ бүрийг íàрийвчлàí àвч
үзье.

4.1. Засгийн газар нь “Өмнийн говийн бүсийн хөгжлийн Зөвлөл” /цаашид “Зөвлөл” гэх/-ийг
байгуулж үйл ажиллагааг нь удирдан чиглүүлнэ.
Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

•

2009 îíîîñ хîйших Зàñгийí гàзрууд “Өмíийí гîвийí бүñийí хөгжлийí зөвлөл”-ийí
хàмрàх хүрээг Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд зààñàí утгààр хэрэгжүүлэлгүй, ялгààтàй
бàйр ñуурь бàримтàлж, өөр өөр íэр тîмьёî хэрэглэж иржээ. Тухàйлбàл, Зàñгийí гàзрûí
2010 îíû тîгтîîлд “Өмíийí гîвийí бүñийí хөгжлийí зөвлөл” (Southern Gobi Regional
Development Council) гэж Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд зààñàí íэр тîмьёîг хэрэглэñэí
бîл 2012 îíû тîгтîîлд “Өмíийí гîвийí хөгжлийí зөвлөл” (Southern Gobi Development
Council) буюу “бүñийí” гэдэг утгûг îрхигдуулжээ. 2008-2012 îíû бîлîí 2012-2016 îíû
Зàñгийí гàзрууд ийíхүү тîгтîîл гàргàж, ӨГБХЗ-ийг бàйгуулñàí бîлîвч гэрээíд зààñíû
дàгуу зөвлөлийí үйл àжиллàгààг удирдàí чиглүүлэх үүргээ îгт хэрэгжүүлээгүй бàйíà.

•

Зàñгийí гàзрààñ ӨГБХЗ-ийг бàйгуулàхдàà үйл àжиллàгààíдàà бàримтлàх дүрэм, журàм,
чиг үүрэг, хàриуцлàгûг тîдîрхîйлîîгүй. Ялàíгуяà Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ, түүíий
хэрэгжилтийг àль яàм, àгеíтлàг хàриуцàх íь өíөөг хүртэл тîдîрхîйгүй бàйгàà төдийгүй
Эрдэíэñ Оюутîлгîй ХК-ийí цàхим хуудñûг эñ тîîцвîл төрийí àль ч бàйгууллàгûí
цàхим хуудñàíд Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээг бүрэí эхээр бàйршуулààгүй бàйíà. Эíэ íь
Оюу тîлгîйí Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ, түүíий хэрэгжилтэд Зàñгийí гàзàр мàш хàйíгà
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хàíдàж бàйгààг хàруулж буй. Өөрөөр хэлбэл, гэрээíий хэрэгжилтийг ярихàд зөвхөí
хөрөíгө îруулàлт, тàтвàр, îрлîгûí тàлààñ íь хàрàхààñ буñ îрîí íутгийí хөгжилд
чиглэñэí үүргийí хэрэгжилтэд îгт àíхààрàл хàíдуулàхгүй явж иржээ.
•

Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд àгуулгà, утгà ñàíàà íь тîдîрхîй зààгдñàí íэр тîмьёîг ийíхүү
ñàíààтàй бîлîí ñàíàмñàргүй бàйдлààр өөрчлөí өөр утгààр хэрэглэж бàйгàà íь Мîíгîл
Óлñûí эрдэñ бàялгийí ñàлбàрт гэрээ бàйгуулàх, түүíий хэрэгжилтийг хяíàх эрх зүйí
îрчиí бүрэí бүрдээгүй бàйгààтàй хîлбîîтîй. Мөí туñ төñлийí удирдлàгûí бàгт îлîí
íийтийí эрх àшгийг төлөөлөí Óдирдàх зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлàгûí бàгийí гишүүд
Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий îрîí íутгийí хөгжлийг дэмжих зààлтûí хэрэгжилтэд
төдийлөí àíхààрàл хàíдуулàхгүй бàйíà. Óчир íь уг гэрээ бàйгуулàгдñàíààñ хîйших
àрàв шàхàм жилд дээрх шийдвэр гàргàх түвшíий бàйгууллàгûí хурàлдààíуудààр
гэрээíий дээрх зààлтûí хэрэгжилтийг хэлэлцñэí эñэх íь тîдîрхîйгүй, гишүүдийí
хîлбîî бàрих утàñ, хàяг íь íийтэд íээлттэй буñ бàйíà. Түүíчлэí гэрээíий хэрэгжилтийг
хàíгàхàд Эрдэíэñ Оюутîлгîй ХК-ийí îрîлцîî, чиг үүрэг тîдîрхîйгүй бàйíà.2

•

Мîíгîл Óлñûí эрдэñ бàялгийí ñàлбàрûí өíөөгийí бîдлîгî, хөтөлбөр, хууль тîгтîîмжид
бүñ íутгийí хөгжлийг дэмжих үүргийг туñгàй зөвшөөрөл эзэмшигчдэд îíîгдуулñàí
зààлт хîмñ бàйíà. Хàриí 2009 îíд Оюу тîлгîй төñлийí Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ
бàйгуулàгдñàíààñ хîйш 2014 îíд бàтлàгдñàí “Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ бàйгуулàх
журàм”3, 2009 îíд бàтлàгдñàí Цөмийí эíергийí тухàй хуулийí 30 дугààр зүйлд4 бүñ
íутгийí хөгжлийí àñуудлûг Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд туñгàхààр зààжээ.

4.2. Засгийн газар, орон нутгийн удирдах байгууллага, Өмнийн говийн бүс нутагт чиглэсэн
үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хандивлагч болон
олон улсын санхүүгийн байгууллагын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн Удирдах зөвлөл Зөвлөлийн үйл
ажиллагааг удирдана.
Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

•

ӨГБХЗ-ийí эрх зүйí ñтàтуñ, эрх хэмжээ, чиг үүрэг өíөөг хүртэл тîдîрхîйгүй бàйíà.
Зàñгийí гàзàр бàйгуулñàí учрààñ түүíд хàмààрàх íэгж үү?, эñвэл îлîí тàлûí îрîлцîî
бүхий îлîí íийтийí бàйгууллàгà уу? гэдэг тухàй тàлууд îдîîг бîлтîл íэгдñэí îйлгîлтгүй
бàйíà. Өíгөрñөí хугàцààíд бàйгуулàгдñàí ӨГБХЗ-ийí бүрэлдэхүүíийг хàрьцуулàí
àвч үзвэл: Өмíөгîвь àймгààñ ñîíгîгдñîí ÓÈХ-ûí 2 гишүүí, Зàñгийí гàзрûí гишүүд,
яàм àгеíтлàгийí 9 төлөөлөл туñ бүр 2 удàà; àймàг, ñумдûí удирдàх àжилтàí 13-15,
хувийí хэвшлийí 5-6 төлөөлөл туñ туñ тîмилîгдîí àжиллàж бàйжээ. Хàриí эрдэм
шиíжилгээíий бîлîí иргэíий íийгмийí 8 төлөөлөл бàйñíàà 3 бîлж буурñàí бàйíà.
Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4.2-т ӨГБХЗ-ийí бүрэлдэхүүí íь өмíийí гîвийí бүñ
íутàгт чиглэñэí үйл àжиллàгàà явуулдàг иргэíий íийгэм, хувийí хэвшил, хàíдивлàгч,
îлîí улñûí ñàíхүүгийí бàйгууллàгûí төлөөллөөñ бүрдэхээр зààжээ. Гэтэл Мîíгîлûí
Óул Óурхàйí ¯íдэñíий Àññîциàциàñ буñàд хувийí хэвшил, иргэíий íийгмийí
төлөөлөл íь зөвхөí Өмíөгîвь àймгийí хàрьяà бàйгууллàгууд бàйгàà юм. Түүíчлэí
2012 îíд бàйгуулàгдñàí зөвлөлийí бүрэлдэхүүí дэх иргэíий íийгмийí төлөөлөл íь
бүгд мэргэжлийí хîлбîîд бàйгàà íь íийтийí эрх àшгийí төлөө àжиллàдàг иргэíий
íийгмийí төлөөллийг хàíгàж чàдàхгүй юм. ӨГБХЗ íь 2010 îíû ñүүл, 2012 îíû эхээр
íэлээд идэвхтэй àжиллàñàí бîл 2012 îíû ñүүлээñ өíөөг хүртэл îгт үйл àжиллàгàà
явуулààгүй, хурàлдààí хийгээгүй бàйíà.

•

ӨГБХЗ íийт 3 удàà хурàлдñàí бөгөөд үүíээñ хàмгийí àлбàí ёñíû, үр дүíтэй бîлñîí
íь 2010 îíû 12 дугààр ñàрûí 6-íû өдөр Óлààíбààтàр хîтíîî Гàдààд хэргийí яàмíû

2
3
4

“Эрдэíэñ Оюу Тîлгîй” ХХК íь төрийí өмчит кîмпàíи бөгөөд Оюу тîлгîй ХХК-ийí Мîíгîлûí
тàлûí 34 хувийí хувьцààг эзэмшиí, “Оюу Тîлгîй” ХХК-ийí үйл àжиллàгààíд төрийí îрîлцîîг
хэрэгжүүлж àжиллàдàг.
4.1.12 “Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээг бичгээр мîíгîл, àíгли хэлээр бàйгуулàх бөгөөд хөрөíгө
îруулàлтûí гэрээíд дîîр дурдñàí зүйлийг туñгàíà. ¯үíд: бүñ íутгийí хөгжилд îруулàх хувь
íэмэр.
30.1. Эíэ хуулийí 15.1.2, 15.2-т зààñàí үйл àжиллàгàà эрхлэх туñгàй зөвшөөрөл эзэмшигч
кîмпàíийí хөрөíгө îруулàгч өөрөө хүñэлт гàргàвàл үйл àжиллàгàà явуулàх íөхцөлийг íь
тîдîрхîй хугàцààíд тîгтвîртîй бàйлгàх зîрилгîîр түүíтэй хөрөíгө îруулàлтûí гэрээг 10
хүртэл жилийí хугàцààтàй бàйгуулж бîлîх бөгөөд түүíд дàрààх зүйлийг туñгàíà: бүñ íутгийг
хөгжүүлэх, àжлûí бàйр шиíээр бий бîлгîх.

4
дугуй тàíхимд зîхиîí бàйгуулàгдñàí хурàлдààí гэж үзэхээр бàйлàà. Туñ хурàлдààíûг
ÓÈХ-ûí гишүүí Х.Бàдàмñүрэí àхàлñàí бөгөөд ÓÈХ-ûí БОХХÀÀ-í бàйíгûí хîрîîíû
дàргà Ä.Бàлдàí-Очир, Төñвийí бàйíгûí хîрîîíû дàргà О.Чулууíбàт, ÓÈХ-ûí гишүүí
Х.Нàрàíхүү, ЗТБХБ-ûí ñàйд Ц.Äàшдîрж, БОÀЖ-ûí ñàйд Ä.Цîгтбààтàр бîлîí ЭБЭХЯ,
зàрим àгеíтлàгийí àлбàí тушààлтíууд, Өмíөгîвь àймгийí удирдлàгà, туñ àймàг дàхь
Зàñгийí гàзрûí бүрэí эрхт төлөөлөгч À.Сүхбààтàр íàр îрîлцжээ. Óг хурàлдààíààр
Өмíийí гîвийí бүñэд буй Оюутîлгîй, Тàвàíтîлгîйí бүлэг îрд, Нàрийí ñухàйтûí
төñлийг хэрэгжүүлэгч кîмпàíиуд өөрñдийí дэд бүтэц бîлîí îрîí íутгийí хөгжлийг
дэмжих хөрөíгө îруулàлтûí тàлààр тàíилцуулгà хийñíийг Зàñгийí гàзрûí “Гîвийí
бүñийí дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”5, хîт төлөвлөлт, экîñиñтемийг хàмгààлàх
төрийí бîдлîгîтîй уялдуулàх, íэгдñэí зîхиîí бàйгуулàлттàйгààр үр дүíтэй хэрэгжүүлэх
àñуудлûг хэлэлцжээ. Гэхдээ хурàлдààíààñ ямàр íэгэí шийдвэр àлбàí ёñîîр гàрààгүй.
•

Туñ хурàлдààí дээр ЭБЭХ-íий ñàйд Ä.Зîригт “ӨГБХЗ-ийí үйл àжиллàгààíû дүрмийг
2010 îíû 8 дугààр ñàрûí 30-íû өдрийí 200 тîîт тушààлààр бàтàлñàí” гэж хэлñэí íь
тэмдэглэгдэí үлджээ. Гэвч дээрх тушààл íь Óул уурхàйí яàмíû àрхивт îгт бàйхгүй буюу
тийм тушààл îгт гàрààгүй íь мîíитîриíгийí явцàд íîтлîгдñîí юм6. Мөí ӨГБХЗ-ийí
гишүүд ч ийм дүрэм бàтàлñàí тàлààр ямàр íэг бàтàлгàà өгөөгүй бîлíî.

4.3. Хөрөнгө оруулагч нь Удирдах Зөвлөлийн гишүүн байх бөгөөд Зөвлөл, түүний үйл ажиллагааг
дэмжинэ.
Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

•

ОТ ХХК-иàñ 2013 îíд цàхим хуудñàíдàà бàйршуулñàí7 Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий
тухàй тîвч тàíилцуулгàд хөрөíгө îруулàгч íь бүñ íутгийí хөгжлийг дэмжих тàлààр
“Өмíөгîвийí бүñийí хөгжлийí зөвлөлийг дэмжиí, Өмíөгîвь àймгийí бизíеñ
эрхлэгчид бîлîí àжилчдàд үр шимийг хүртээх үүрэг хүлээíэ” хэмээí бичжээ. Эíдээñ
үзэхэд Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд зààñàí “Өмíийí гîвийí бүñийí хөгжлийí зөвлөл”ийí хàмрàх хүрээг “Өмíөгîвь àймгийí” хэмээí îйлгîж хэрэгжүүлж бàйгàà íь тîдîрхîй
хàрàгдàж бàйíà.

•

Хөрөíгө îруулàгч тàл íь Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4.3-т зààñíààр ӨГБХЗ-ийí
Óдирдàх зөвлөлийí бүрэлдэхүүíд бàгтàж, зөвлөлийí үйл àжиллàгààíд дэмжлэг үзүүлэх
үүргээñ гàдíà гэрээíий 9.1-д зààñíû дàгуу гэрээгээр хүлээñэí бүх үүргээ биелүүлэх
àмлàлтûí хүрээíд гэрээíий 4.1-4.4 дэх зààлтуудûг бүрэí хэрэгжүүлэх үүрэгтэй билээ.
Гэтэл дээрх үүргээ хэрэгжүүлэх тàлààр бîдитîй ñàíààчилгà гàргààгүй бөгөөд Зàñгийí
гàзрûí àяûг хàрñààр иржээ. Óчир íь гэрээíий íөгөө тàл буюу Зàñгийí гàзрààñ ӨГБХЗийí үйл àжиллàгààг удирдàí чиглүүлэх үүргээ хэрэгжүүлэхгүй бàйгààг мэдñээр àтлàà ОТ
ХХК гэрээíд зààñàí эрхийíхээ хүрээíд хүñэлт, мэдэгдэл, шààрдлàгà хүргүүлэх зэргээр
бүñ íутгийí хөгжилд чиглэñэí гэрээíий 4 дүгээр бүлгийí хэрэгжилтийг хàíгàх тàлààр
ямàр íэгэí ñàíààчилгà гàргàñàí тухàй бàримт íîтîлгîîг бидэíд гàргàж өгөөгүй бîлíî.
Түүíчлэí ОТ ХХК-ийí удирдлàгûí бàгийí хурлààр ӨГБХЗ-ийí àñуудлûг îгт хэлэлцэж
бàйгààгүйгээñ хàрàхàд кîмпàíийí Óдирдàх зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлàгà ч эíэ тàлààр
îгт ñàíààчилгà гàргààгүй íь хàрàгдàж бàйíà.

•

Оюу тîлгîй төñлийí меíежмеíтийг хэрэгжүүлэгч Ðиî Тиíтî групп íь îлбîрлîх
үйлдвэрлэлийí төñөл хэрэгжүүлэх явцдàà тухàйí бүñ íутгийí хөгжлийí àñуудлààр төрийí
зàхиргààíû төв бàйгууллàгуудûí îрîлцîîтîй îлîí тàлт àжлûí хэñэг бàйгуулж, үр дүíтэй
хàмтрàí àжиллàж бàйñàí туршлàгûг илтгэí хàруулàх мэдээлэл мîíитîриíгийí явцàд
бидэíд îлдîîгүй бîлíî. Хàриí эíэхүү тàйлàí дүгíэлт гàрñíû дàрàà буюу өчигдөрхөí
(2016 îíû 9 дүгээр ñàрûí 20) зàрим íэг мэдээлэл íэмж өгñíийг бүрэí ñудàлж эíэхүү
тàйлàíд îруулààгүй бîлîхûг эíд îíцлîí дурдàх íь зүйтэй юм. Хàриí Ðиî Тиíтî групп
тухàйí төñөл бàйрших îрîí íутгийí зàñàг зàхиргààíû àíхàí шàтíû íэгжтэй Хàмтûí
àжиллàгààíû гэрээ бàйгуулж, түүíдээ хàрилцààíû хîрîî, хөгжлийí ñàí үүñгэí удирдàж
бàйñàí туршлàгàтàй бîлîх íь Àвñтрàли Óлñàд явàгдàж буй төмрийí хүдрийí уурхàйí
төñлийí мэдээллээñ хàрàгдàж бàйíà.

5
6
7

¯íдэñíий хөгжил шиíэтгэлийí хîрîîíû бîлîвñруулж бàтлуулñàí бîдлîгî
ЭБЭХЯ-íû ñàйдûí 2010 îíû 8 дугààр ñàрûí 30-íû өдрийí 200 тîîт тушààл íь өөр àгуулгàтàй
буюу àлбàí тîмилîлтûí тàлààрх тушààл бîлîхûг туñ яàмíû бичиг хэргээñ мэдэгдñэí бîлíî.
http://ot.mn/media/ot/content/about_us/IA/Brochure_About_the_OT_IA_MN.pdf
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4.4. Зөвлөл нь Өмнийн говийн бүс, орон нутгийн хөгжлийн стратеги, төлөвлөгөө болон
төсвийг боловсруулах, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Засгийн газарт
дараах чиглэлээр туслалцаа үзүүлнэ:
4.4.1. орон нутгийн болон бүсийн хөгжил, ил тод, хариуцлагатай засаглалыг дэмжих;
4.4.2. шилжин суурьших хөдөлгөөнийг зохицуулах;
4.4.3. хот төлөвлөлт, хот байгуулалт, түүний дотор эрчим хүч, зам харилцаа, усан хангамж,
дулаан, бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх;
4.4.4. албан болон албан бус боловсрол, түүний дотор англи хэлний сургалт, тусгай
мэргэжлийн сургалт явуулах;
4.4.5. хүн амын эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах, оношилгооны төв байгуулах, соёл
урлагийн байгууллагууд, биеийн тамир, спортын байгууламжийг барих, мал
эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах;
4.4.6. орон нутгийн засаг захиргаа болон иргэний нийгмийн чадавхыг дэмжих.
Оюу толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

•

Мîíитîриíгийí ñудàлгààíû явцàд Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий дөрөвдүгээр бүлгийí
4.4. дэх зààлтûí хэрэгжилттэй хîлбîгдîх мэдээллийг тàлууд îгт гàргàж өгөөгүй бөгөөд
ОТ ХХК–ийí îрîí íутгийí хэлтñээñ ирүүлñэí мэдээлэл íь Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий
4 дүгээр бүлгийí 4.5-4.13 дàхь зààлтààр хөрөíгө îруулàгчийí хүлээñэí үүргийí
биелэлтийí тухàй мэдээлэл бàйñàí тул эíэхүү тàйлàíд àшиглààгүй бîлíî.

МОНÈТОÐÈНГÈÉН ¯Ð Ä¯НÄ ¯НÄЭСЛЭСЭН ЗӨВЛӨМЖ
ЗАСГИЙН ГАЗАРТ:
1.

Оюу тîлгîй төñлийí Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4 дүгээр бүлэгт зààñàí “Өмíийí
гîвийí бүñийí хөгжлийí зөвлөл”-ийí хàмрàх хүрээг гэрээíд зààñàí утгà àгуулгààр буюу
гîвийí бүñийí хэмжээíд àвч үзэж, төрийí àлбàí ёñíû бàримт бичгүүдэд гэрээíий íэр
тîмьёîг өөрчлөлгүйгээр íэг мөр хэрэглэдэг бîлîх;

2.

ӨГБХЗ-ийг бàйгуулàх тухàй Зàñгийí гàзрûí тîгтîîлûг шиíэчлэхийí өмíө хîлбîгдîх
бэлтгэлийг ñàйтàр хàíгàж, ӨГБХЗ-ийí эрх зүйí ñтàтуñ, үйл àжиллàгààíдàà бàримтлàх
дүрэм, чиг үүргийг Зàñгийí гàзрûí өргөтгөñөí хурàлдààíààр хэлэлцэí бàтлàх, улмààр
ӨГБХЗ-ийí үйл àжиллàгààг эхлүүлж, улñ төрөөñ хàрààт буñ àжиллàх íөхцөлийг
бүрдүүлэх;

3.

Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд зààñíààр ӨГБХЗ íь Өмíийí гîвийí бүñийí хөгжлийí
àñуудлààр Зàñгийí гàзàрт зөвлөх, дэмжлэг үзүүлэх зîрилгîтîй бүтэц учрààñ Зàñгийí
гàзàр, яàмдûí төлөөллийг цөөлж, хувийí хэвшил, иргэíий íийгмийí төлөөллийг
íэмэгдүүлэх, ялàíгуяà гîвийí бүñэд чиглэñэí үйл àжиллàгàà явуулдàг íийтийí эрх
àшгийí төлөөх төрийí буñ бàйгууллàгà, иргэд, уñíû ñàв гàзрûí зàхиргààд, Äуíдгîвь,
Äîрíîгîвь àймгийí төлөөллийг зөвлөлийí бүрэлдэхүүíд îруулàх;

4.

Эрдэñ бàялгийí ñàлбàрûí эрх зүйí îрчиí, тэр дуíдàà хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ
бàйгуулàхтàй хîлбîîтîй хууль эрх зүйí îрчíûг ñàйжруулàх, хуулиудûí хîîрîíдûí
уялдàà хîлбîîг хàíгàх зàмààр цààшид Мîíгîл Óлñûí эрх àшиг, хууль тîгтîîмжид
íийцñэí ñàйí гэрээ бàйгуулàх, түүíий хэрэгжилтэд тàвих хяíàлтûг ñàйжруулàх
íөхцөлийг бүрдүүлэх;

5.

Зàñгийí гàзрûí 2014 îíû 52 дугààр тîгтîîлîîр бàтлàгдñàí “Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ
бàйгуулàх журàм”8-д зààñíû дàгуу Хөрөíгө îруулàгчийí жил бүрийí тàйлàíд àудитûí
дүгíэлт гàргуулж, îлîí íийтээр хэлэлцүүлж, ÓÈХ-ààр хэлэлцдэг бàйх эрх зүйí îрчíûг
бүрдүүлэх;
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5.1 Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ бàйгуулñàí хөрөíгө îруулàгч хуулийí этгээд íь Хөрөíгө
îруулàлтûí тухàй хууль бîлîí хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд зààñíû дàгуу хөрөíгө îруулàлтûí
үйл àжиллàгàà, төñлийí хэрэгжилтийí тàлààрх тàйлàíгàà дàрàà жилийí 1 дүгээр улирàлд
бàгтààí хөрөíгө îруулàлтûí àñуудàл эрхэлñэí төрийí зàхиргààíû бàйгууллàгàд гàргàж өгөх
үүрэгтэй.
5.2 Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий хэрэгжилтэд хөрөíгө îруулàлтûí àñуудàл эрхэлñэí төрийí
зàхиргààíû бàйгууллàгà хяíàлт тàвих бөгөөд шààрдлàгàтàй тîхиîлдîлд ñàлбàрûí бîлîí буñàд
хîлбîгдîх бàйгууллàгуудтàй хàмтрàí àжиллàж бîлíî.

6
6.

Äээр дурдñàí “Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ бàйгуулàх журàм”-д гэрээíий хэрэгжилтийí тàйлàí гàргààгүй,
эñхүл гэрээгээр хүлээñэí үүргээ зîхих ёñîîр хэрэгжүүлээгүй тàлûí эñрэг иргэд, иргэíий íийгмийí
бàйгууллàгууд гîмдîл, íэхэмжлэл гàргàдàг бàйх зîхицуулàлтûг íэмж туñгàх;

7.

Цààшид эрдэñ бàялгийí ñàлбàрт бàйгуулàгдàх àливàà гэрээíд бàялгийí эзэí бîлîх иргэдийí ñàíàл
хүñэлтийг туñгàх эрх зүйí îрчíûг бүрдүүлэх шààрдлàгàтàй. Тухàйлбàл, îрîí íутгийí хөгжил, тэр дуíдàà
хүíий хөгжлийг хэрхэí хàíгàх, ямàр дэд бүтцийг бий бîлгîх, гэрээíий тàлуудûí үүрэг àмлàлтûí
биелэлтийг хэрхэí хяíàх, гîмдîл íэхэмжлэл гàргàх, гэрээíий ил тîд бàйдлûг хàíгàх зэрэг àñуудлûг
иргэдийí îрîлцîîтîй шийдвэрлэж, гэрээíд туñгàх эрх зүйí îрчíûг бий бîлгîх íь чухàл бàйíà.

8.

Зàхиргààíû ерөíхий хууль, Хууль тîгтîîмжийí тухàй бîлîí Нийтийí ñîíñгîлûí тухàй хуулиудûг
эрдэñ бàялгийí ñàлбàрт бүрэí хэрэгжүүлэх бүхий л бîлîмжийг дэмжиж, иргэдийí îрîлцîîíû эрхийг
бàтàлгààжуулàх;

9.

“Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ бàйгуулàх журàм”-ûí 4 дүгээр зүйлийí 4.1.12-т Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíд
бүñ íутгийí хөгжлийí àñуудлûг туñгàхààр зààжээ. Èймд цààшид эíэ ñàлбàрт Зàñгийí гàзрààñ бàйгуулàх
гэрээíд тухàйí төñлийí хувьд бүñ íутàг гэдгийг хэрхэí îйлгîх тàлààрх íэр тîмьёîíû тàйлбàрûг туñгàж
бàйх, иíгэхдээ хîлбîгдîх àймàг, ñум туñ бүрийí íэрийг тîдîрхîй зààж îруулдàг бàйх;

10. ӨГБХЗ-ийí үйл àжиллàгààг өмíийí гîвийí бүñийг бүхэлд íь хàмрàх бàйдлààр тîдîрхîй үе шàттàйгààр
хэрэгжүүлж бîлîх юм. Тухàйлбàл, эхíий ээлжид Өмíөгîвь àймгийí хэмжээíд, тîдîрхîй хугàцààíû
дàрàà буюу ӨГБХЗ-ийí үйл àжиллàгàà тîгтвîржñîíû дàрàà гîвийí бүñийí буñàд àймàг, ñумдûг
хàмàрñàí төñөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх мэт. Эíэ íь Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий тàлууд бүñ íутгийг
хàмàрñàí îлîí тàлт зөвлөл бàйгуулж àжиллàх туршлàгà хîмñ бàйгàà өíөөгийí íөхцөлд хàмгийí зөв
гàрц бàйж бîлîх юм.
11. Äэлхий íийтийí “Тîгтвîртîй хөгжил 2030” зîрилтûí үзэл бàримтлàлд íийцүүлэí эдийí зàñàг, íийгмийí
хөгжлийí àñуудлûг, ялàíгуяà íэí эмзэг гîвийí бүñэд бàйгàль îрчиí экîлîги, уур àмьñгàлûí өөрчлөлтөөñ
туñàд íь àвч үзэх бîлîмжгүйг îíцгîй àíхààрч, Өмíийí гîвийí бүñийí àймгуудûг тîгтвîртîй хөгжлийí
íэгдñэí удирдлàгà, зîхиîí бàйгуулàлтààр хàíгàх шààрдлàгà бàйгààг àíхààрàх íь зүйтэй.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ТАЛ БА ОТ ХХК-Д:
12. Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий хэрэгжилтийг хàíгàхàд ОТ ХХК илүү үүрэг, îрîлцîîтîйгîîр мàíлàйлж
àжиллàх ёñтîй. Хөрөíгө îруулàгч тàл íь гэрээíий 4 дүгээр бүлгийí 4.5-4.13- ûí дàгуу хүлээñэí үүргээ
тîдîрхîй хэмжээíд хэрэгжүүлж бàйгàà хүчиí чàрмàйлтàà хàдгàлàí, улмààр ӨГБХЗ-ийí үр дүíтэй,
жигд, тîгтвîртîй үйл àжиллàгààг хàíгàхàд ОТ ХХК, түүíий удирдлàгûí бàг илүү àíхààрàл хàíдуулж,
ñàíààчилгàтàй àжиллàх;
13. Оюу тîлгîй төñлийí Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4 дүгээр бүлгийí “Бүñ íутгийí хөгжил” гэñэí
îйлгîлтûг Зàñгийí гàзрûí 2014 îíû 52 дугààр тîгтîîлîîр бàтлàгдñàí “Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээ
бàйгуулàх журàм”-ûí 4 дүгээр зүйлийí 4.1.12-т зààñàí “бүñ íутгийí хөгжил” гэñэí îйлгîлттîй àдилтгàí
үзэж, цààшид үл мàргàх, зөрүүтэйгээр тàйлбàрлàх àливàà хàíдлàгà, бàйр ñуурь гàргàхгүй бàйх;
14. Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий бүñ íутàгт чиглэñэí гэрээíий үүргийí хэрэгжилтийí тàйлàíг жил бүр
гàргàж, ОТ ХХК-ийí удирдлàгûí бàгийí хурàлдààíààр хэлэлцэí бàтàлж, îлîí íийтэд íээлттэй бîлгîж,
тîдруулгà тàйлбàр àвàх, ñàíàл дүгíэлт гàргàх, хэлэлцүүлэг өрíүүлэх бîлîмжîîр хàíгàх;
15. Оюу тîлгîй төñлийí хүрээíд бàйгуулàгдñàí àливàà гэрээíий хэрэгжилтэд иргэíий íийгэм бîлîí буñàд
бàйгууллàгààñ хийж буй мîíитîриíг, хөíдлөíгийí хяíàлт ñудàлгààíû àжилд хүíдэтгэлтэй хàíдàж, үíэí
зөв, бүрэí мэдээллийг цàг тухàй бүр шуурхàй гàргàж өгдөг àргà бàрилд ñурàлцàж, өдөр тутмûí үйл
àжиллàгààíдàà íэвтрүүлэх;
16. ОТ ХХК-иàñ îлîí íийтэд íээлттэй бîлгîхûг зîрьñîí àливàà мэдээллээ îлîí íийт, уугуул иргэдэд
îйлгîмжтîй эíгийí хэллэгээр бîлîвñруулñíû дàрàà мîíгîл хэлээр, îйлгîлтûí зөрүүгүйгээр îрчуулж
хүргэхэд àíхààрàх;
17. Эíэхүү мîíитîриíгийí дүгíэлт, зөвлөмжийг ОТ ХХК бîлîí Эрдэíэñ Оюутîлгîй ХК-ийí удирдлàгûí
зөвлөл, удирдлàгûí бàгийí гишүүдэд тàíилцуулж, тîдîрхîй шийдвэр гàргàж àжиллàх.

Æàìúÿí ã¿íèé ãóäàìæ -5/1,
Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Óëààíáààòàð - 14240,
Óòàñ: (976-11) 313207
Ôàêñ: (976-11) 324857

Эíэ дугààрт Хил хязгààргүй àлхàм ТББ-ààñ хийñэí Оюутîлгîй
төñлийí Хөрөíгө îруулàлтûí гэрээíий 4 дүгээр бүлгийí 4.1 – 4.4
дэх зààлтуудûí хэрэгжилтэд хийñэí хяíàлт, мîíитîриíгийí үр
дүíг хэвлэí íийтэлж бàйíà. Эíэхүү мîíитîриíг íь Хил хязгààргүй
àлхàм ТББ-ààñ ирүүлñэí ñэдвийí хүрээíд ННФ-ûí ñàíхүүжилт
бîлîí àргà зүйí дэмжлэгтэйгээр хийгдñэí бîлíî.

