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ОЮУ ТОЛГОЙН ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ОЮУ ТОЛГОЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ЗОРИЛГО
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь ямарваа нэгэн хөнгөлөлт олгох бус, тодорхой хугацааны туршид бизнесийн орчныг 
тогтвортой байлгаж, хөрөнгө оруулагчийн зүгээс бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээл дээр борлуулах боломжоор 
хангах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих, Монгол Улсын бизнес эрхлэгч компаниуд, хувь хүмүүст 
бизнесийн шинэ боломжууд, шинэ ажлын байр бий болгохтой холбоотой хөрөнгө оруулагч, Засгийн газрын 
хоорондын харилцааг зохицуулах зорилго бүхий гэрээ юм. 

ОЮУ ТОЛГОЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ ЯВЦ
Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь хөрөнгө оруулагчид болон Монгол Улсын Засгийн газрын хооронд  
5 жилийн туршид хийсэн хэлэлцээрийн үр дүнд байгуулагдсан. Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь  
УИХ-ын 2009 оны 57 дугаар тогтоолыг үндэслэн Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан эрх  
зүйн баримт бичиг мөн.
 
УИХ-ын 2008 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын гэрээг байгуулах үндсэн зарчим, чиглэлийг тодорхойлсон. Түүнчлэн УИХ-ын 2009 оны 7 дугаар сарын  
16-ны  өдрийн 57 дугаар тогтоолоор Оюу Толгойн ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулах эрхийг 
Засгийн газарт олгосон юм. Энэ тогтоолыг хэлэлцсэн УИХ-ын чуулганд оролцсон 46 гишүүнээс 39 нь уг тогтоолыг 
зөвшөөрч, 7 нь татгалзсан.

ОЮУ ТОЛГОЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУД
Монгол Улсын Засгийн газар, Айвенхоу Майнз Монголиа Инк ХХК (одоогийн Оюу Толгой ХХК), Айвенхоу Майнз Лтд 
(одоогийн Туркуаз Хилл Ресурс) болон Рио Тинто Интернейшнл Холдингс Лимитед компаниуд Оюу Толгойн Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээг хамтран байгуулсан.

УИХ-ЫН 2009 ОНЫ 57 ДУГААР ТОГТООЛЫН ТУХАЙ 
УИХ-ын 57 дугаар тогтоолд Оюу Толгой ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувьцааны төрийн эзэмшлийн доод 
хэмжээг 34%-иар тогтоосон бөгөөд Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж 
байгаа хууль тогтоомжид нийцүүлэн  байгуулахыг Засгийн газарт эрх олгосон. Түүнчлэн уг тогтоолоор анхны хөрөнгө 
оруулалтыг нөхсөний дараа төрийн  эзэмшлийн хувьцааны хэмжээг 50-иас доошгүй хувьд хүргэж нэмэгдүүлэх  
асуудлыг хөрөнгө оруулагчтай тохиролцон шийдвэрлэхийг Засгийн газарт үүрэг болгосон бөгөөд тогтоолын 
биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороонд даалгасан юм. 

ОЮУ ТОЛГОЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ НЬ УИХ-ЫН 57 ДУГААР 
ТОГТООЛД НИЙЦЭХ НЬ
УИХ-ын 57 дугаар тогтоол нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн хүрээнд байгуулагдсан. Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь УИХ-ын 2009 оны 57 дугаар 
тогтоолд үндэслэн хийгдсэн бөгөөд Засгийн газар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 
нь УИХ-ын 2009 оны 57 дугаар тогтоол болон Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн болохыг 2011 оны 10 дугаар 
сард дахин баталгаажуулсан юм.
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ОЮУ ТОЛГОЙН КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД  
Монгол Улсын Засгийн газар нь Оюу Толгой ХХК-ийн 34%, Туркуаз Хилл Ресурс (хуучин нэрээр Айвенхоу Майнз)  
66%-ийн хувьцааг тус тус эзэмшдэг. Рио Тинто компани нь Туркуаз Хилл Ресурс компанийн 51%-ийг эзэмшдэг. 

ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТУХАЙ
Засгийн газрын зүгээс уг Хөрөнгө оруулалтын гэрээг батлахаас өмнө төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг 
боловсруулах урьдчилсан нөхцлийг тавьсан бөгөөд тухайн баримт бичгийг боловсруулж, батлуулаагүй тохиолдолд 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ хүчин төгөлдөр болохгүй байлаа. Хөрөнгө оруулагчид төслийн техник эдийн засгийн 
үндэслэлийг боловсруулж өргөн барьсныг Монгол Улсын холбогдох эрх бүхий байгууллага баталснаар Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ нь 2010 оны 3 дугаар сараас хүчин төгөлдөр болж, хэрэгжиж эхэлсэн. 

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу Монгол Улсын Засгийн газар нь Оюу Толгой ХХК-ийн 34%-ийг эзэмшиж буй тул 
компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүргийг тусдаа гэрээгээр зохицуулах шаардлагатай. Хувь нийлүүлэгчдийн 
гэрээ нь компанийн дотоод асуудал, тухайлбал компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүтэц, бүрэн эрх, хувьцаа 
эзэмшигчдийн болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцох, санал өгөх, шийдвэр гаргах үйл явц зэргийг 
зохицуулсан байгууллагын дотоод баримт бичиг юм. 

ОЮУ ТОЛГОЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ 
ОРУУЛАХ НӨХЦӨЛ 
Тус гэрээг аль нэг тал нь дангаараа бус, гэрээний талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр нэмэлт өөрчлөлт 
оруулж болно. 

ХУВЬ ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛААР
Монгол улсын Засгийн газар Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК-иар дамжуулан Оюу Толгой ХХК-ийн 34 хувийг харин Туркуаз 
Хилл Ресурс ХХК (хуучнаар Айвенхоу Майнз) 66 хувийг эзэмшдэг. Туркуаз Хилл Ресурс компанийн 51 хувийг Рио 
Тинто компани эзэмшдэг. 

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ
Монгол Улсын Засгийн газар нь хувьцаа эзэмшигчийн хувьд ногдол ашиг авахаас гадна нөөц ашигласны төлбөр, 
орлогын албан татвар, НӨАТ, гаалийн татвар болон бусад татвар, хураамжуудыг авах болно. Оюу Толгой төслөөс 
олох нийт орлогын 55 хувийг нэрлэсэн үнээр, харин өнөөгийн үнэ цэнээр 71 хүртэлх хувийг Монгол Улсын Засгийн 
газар авах тухай Олон улсын Валютын сангийн тооцоолол бий. Оюу Толгойгоос орох орлого, шинээр бий болох ажлын 
байрнаас гадна Монгол Улсын эдийн засаг хурдтай  өсч, төрөлжин тэлэх юм. Хамгийн чухал нь Оюу Толгой төсөлд 
хийгдэж буй энэхүү хөрөнгө оруулалт нь Монгол Улсад одоо болон ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийх итгэлийг олон 
улсын бусад хөрөнгө оруулагчдад өгч байгаа юм.

ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН ТӨЛӨХ ТАТВАРЫН ТУХАЙ 
Оюу Толгой компани нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулах үед хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан Татварын 
ерөнхий хуульд заасан татваруудыг төлөх үүрэгтэй бөгөөд үүнээс зөвхөн 7 төрлийн татварын хувь хэмжээг Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээний хугацаанд тогтворжуулсан. Харин бусад төрлийн татвар, төлбөрийг, тухайлбал, газар, ус 
ашигласны төлбөрийг  холбогдох хууль тогтоомжид заасан хувь хэмжээгээр төлнө. Оюу Толгой компани нь татварын 
ямар нэгэн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдэлдэггүй, харин давхар татварын гэрээгээр бусад аж ахуйн нэгж байгууллага, 
хувь хүмүүсийн нэгэн адил тодорхой эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг.
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ҮҮРЭГ
Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хөрөнгө оруулагч тал нь дараахь үүрэг хүлээсэн. Үүнд:

Бүс нутгийн хөгжил: Өмнөговийн бүсийн хөгжлийн зөвлөлийг дэмжин, Өмнөговь аймгийн бизнес эрхлэгчид болон 
ажилчдад үр шимийг хүртээх;

Байгаль орчин, ус: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг дотоодын хууль тогтоомж, 
олон улсын гэрээнд нийцүүлэн гүйцэтгэж, малчид болон ойролцоо сумын оршин суугчдын усан хангамжийг 
баталгаажуулж, дотоод, гадаадын хэрэглэгчдийн нэгэн адил нөхцлөөр төлбөр тооцоог хийх;

Дэд бүтэц: Үйл ажиллагааг эхлүүлснээс хойш 4  жилийн хугацаанд багтаан эрчим хүчийг дотооддоо үйлдвэрлэх;

Хөдөлмөр, ажил эрхлэлт:
• Бүтээн байгуулалт болон өргөтгөлийн хугацаанд нийт ажиллагсадын 60% нь Монгол Улсын иргэд байх (Гэрээний 

8.5 дэх зүйл); 
• Үйлдвэрлэл эхлэх үеэс Оюу Толгойн нийт ажилтан, ажилчдын 90% нь Монголчууд байх (Гэрээний 8.4 дахь зүйл).

Эдгээр зорилтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд мөнгөн торгууль төлөх үүрэгтэй. Цаашилбал, хөрөнгө оруулагч тал 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш 5 жилийн дотор мэргэжлийн инженерүүдийн 50-иас доошгүй хувийг 
Монголчуудаас бүрдүүлэх, үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш 10 жилийн дотор энэхүү хэмжээг 70%-д хүргэх үүргийг 
хүлээсэн. (Гэрээний 8.11 дэх зүйл);

Сургалт: Оюу Толгой төсөлтэй холбоотойгоор Монгол Улсын иргэдэд зориулсан 5 жилийн сургалтын стратеги, 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх (Гэрээний 8.12 дэх зүйл), мөн их, дээд сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар 
нийт 6 жилийн хугацаанд 150 оюутныг дотоодын их, дээд сургуульд суралцах, 30 оюутанд гадаадын их, дээд 
сургуульд суралцах тэтгэлэг олгох (Гэрээний 8.15 дахь зүйл);

Бусад: Хөрөнгө оруулагч нь зэс хайлуулах үйлдвэр байгуулах боломжийг судлах,  уурхайг хаах үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэх үүрэгтэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮҮРЭГ
Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр Засгийн газар нь татварын болон үйл ажиллагааны орчныг тодорхой, тогтвортой 
байлгах, мөн хөрөнгө оруулагчид хуулиар олгосон эрхийг хүндлэх баталгаа өгсөн болно. Засгийн газар нь хөрөнгө 
оруулагчийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийг хууль бусаар цуцлахгүй үүрэг хүлээсэн.

МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
Маргаан гарсан тохиолдолд талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэхийг зорих бөгөөд  боломжгүй бол НҮБ-
ын Олон улсын худалдааны эрх зүйн комиссын арбитрын дүрмийг баримтлан 3 арбитрич хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. 
Арбитрын бүрэлдэхүүн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг тайлбарлахдаа Монгол Улсын хууль тогтоомжийг хэрэглэнэ. 
Арбитрын ажиллагааг Лондон хотод явуулна.

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 
Менежментийн төлбөр нь төслийг удирдаж буй талд төлдөг стандарт төлбөр бөгөөд төслийн менежментийг Рио 
Тинто компани гүйцэтгэж байна. Уг төлбөр нь уурхай бүтээн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулахтай холбоотой томоохон хэмжээний логистикийн болон захиргаа удирдлагын зардал юм. Энэхүү үйл 
ажиллагаанд их хэмжээний нөөц шаардагддаг ба зардал нь өндөр байдаг.
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ОЮУ ТОЛГОЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР 
ХУГАЦАА
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь эхний ээлжинд 30 жилийн хугацаанд (Гэрээний 1.1 дэх зүйл) хүчинтэй байна. Хөрөнгө 
оруулагч нь үйл ажиллагаагаа улс, орон нутгийн хөгжил, байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлыг салбарын хамгийн тэргүүний жишгийн дагуу явуулсан бөгөөд тус төсөлд 9 тэрбум орчим ам. долларын 
хөрөнгө  оруулалт хийсэн, татвар төлөх үүргээ бодитойгоор биелүүлсэн гэдгээ Засгийн газарт мэдэгдэж, гэрээг 
үргэлжлүүлэн 20 жилээр сунгаж болно (Гэрээний 15.11 дэх зүйл).

ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 
Хөрөнгө оруулагч тал нь 2012 оны 2 дугаар улирлын эцэс гэхэд 5.2 тэрбум ам.доллар зарцуулсан бөгөөд үйлдвэрлэл 
эхлэх хүртэл 6.2 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Талууд Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлж байгаа.


