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ОРОН НУТГИЙН СОНИН 2015 он нэгдүгээр сарОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС | 2015 ОНЫ ГУРАВДУГААР САР

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан, “Оюу толгой” 
компанийн түншлэл үүссэнээр хувийн хэвшил, 
хөгжлийн тусламжийн чиглэлээр ажиллаж 
байгаа хоёр байгууллага хамтран ажиллах 
боллоо. 

(2-р нүүрт)

“ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР” 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ГЭРЭЭНД ГАРЫН 
ҮСЭГ ЗУРЛАА

АЖИЛД АВАХ СОНГОН 
ШАЛГАРУУЛАЛТ 
ХЭРХЭН ЯВАГДДАГ ВЭ?
“Оюу толгой” ХХК нь хүний 
нөөц бүрдүүлэлт, сонгон 
шалгаруулалтаа шударга байх 
зарчмаар явуулдаг.

(8-р нүүрт)

СУРГАЛТЫН ШИНЭ 
ОРЧИН БҮРДҮҮЛЛЭЭ
Ханбогд сумын сургуулийн 
танхимуудыг иж бүхэн 
тохижуулав.

(3-р нүүрт)

ҮНДЭСНИЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧ 
КОМПАНИУДТАЙ 
ХАМТРАН АМЖИЛТАА 
ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ
Ханбогдын шилдэг ханган 
нийлүүлэгчээр “Ханбогд Хурд” ХХК 
шалгарлаа. (4-р нүүрт)



“Оюу толгой” ХХК-ийн Үйлдвэрлэл 
хариуцсан захирал Айван Велла, НҮБ-
ын Хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч 
хатагтай Наоми Китахара нар Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд “Залуучуудын 
хөгжлийн хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх 
хамтарсан гэрээнд 3 дугаар сарын 11-нд 
гарын үсэг зурлаа. 

Хоёр байгууллагаас Залуучуудын хөгжлийн 
төвийг Ханбогд сумд байгуулахаар 
тохирлоо. Энэ төв нь залуучуудад 
сонирхолтой, таатай орчинд амьдралд 

нь хэрэгтэй ур чадварын сургалтаар 
хангах, залуучуудын ажил эрхлэлтэд 
шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг өгөх, нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэнд, боловсрол, харилцаа, сэтгэл зүйн 
чиглэлээр зөвлөгөө өгөх зорилготой юм. 

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан, “Оюу 
толгой” компанийн түншлэл үүссэнээр 
хувийн хэвшил, хөгжлийн тусламжийн 
чиглэлээр ажиллаж байгаа хоёр 
байгууллага хамтран ажиллах боллоо. Ийм 
төрлийн шинэлэг хамтын ажиллагаа НҮБ-

ын агентлагийн хувьд анхных нь юм.
Одоогийн байдлаар НҮБ-ын Хүн амын 
сан болон Монгол улсын Засгийн газар, 
Швейцарын хөгжил, хамтын ажиллагааны 
агентлаг, Люксембург улсын Засгийн 
газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 
Монголд Залуучуудын хөгжлийн 12 төв 
байгуулсан юм. Эдгээр төвүүд залуучуудыг 
илүү бие даасан, эерэг сэтгэлгээтэй, 
хариуцлагатай болгохын төлөө ажиллаж 
байна.

“ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР” 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

НҮБ-ын Хүн амын сангийн 
суурин төлөөлөгч хатагтай 
Наоми Китахара: Хөтөлбөрөөр 
залуучуудад амьдралд нь 
хэрэгтэй ур чадвар эзэмшүүлэх, 
бие даасан, эерэг сэтгэлгээтэй, 
хариуцлагатай хүн болоход 
туслах зорилготой. Энэ 
зорилгодоо хүрэх чухал хэрэгсэл 
нь Залуучуудын хөгжлийн төв юм.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Үйл ажиллагаа 
хариуцсан захирал Айван Велла: “Оюу 
толгой” компани ур чадвар, мэдлэг 
олгох чухал хөтөлбөрүүдөд хөрөнгө 
оруулж ирсэн. Бид Залуучуудын 
хөгжлийн төв Монголын хөгжлийг 
дэмжих чухал хэрэгсэл болно гэдэгт 
итгэлтэй байна. НҮБ-ын Хүн амын 
сантай хамтарч энэ чухал төслийг 
хэрэгжүүлж байгаадаа бахархаж байна.
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2015 он гуравдугаар сар

СУРГАЛТЫН ШИНЭ 
ОРЧИН БҮРДҮҮЛЛЭЭ

“Оюу толгой” компани Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд сумын Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 
биологи болон мэдээлэл зүй, 
багшийн хөгжлийн танхимыг иж 
бүрэн тоноглож, 3 дугаар сарын 
4-нд хүлээлгэн өглөө. 

Багш хөгжлийн танхимийг 15 
компьютер, хувилагч, принтер 

зэрэг тоног төхөөрөмж, тавилга, 
бусад цахилгаан хэрэгсэлээр 
хангасан бол биологийн 
кабинетэд орчин үеийн ухаалаг 
самбар, проектор, зөөврийн 
компьютер,  үзүүлэн зэрэг 
хичээл заахад шаардлагатай 
материалууд байрлуулсан 
юм. Ханбогд сумын хүүхэд, 
багачуудыг мэдээллийн эринтэй 

хөл нийлүүлэн алхахад нь 
илүү боломж олгох зорилгоор 
мэдээлэл зүйн танхимыг орчин 
үеийн иж бүрэн компьютер, 
ширээ, сандалтай нь тохижуулсан 
байна.

“Оюу толгой” компани “Эрдэс 
баялгаас эрдэм мэдлэг, ур 
чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэх” 

эрхэм зорилготой. Тиймээс 
Ханбогд сумын сурагч бүрийн 
эрдэм мэдлэг, авьяас чадвар, 
мөрөөдөл, хөгжих боломжийг 
нэмэгдүүлэхүйц сургалтын орчин 
бүрдүүлэхэд ийнхүү хувь нэмрээ 
оруулсан юм. Ийнхүү бидний 
ирээдүй болох бяцхан сурагчдын 
сурах орчин нөхцөл сайжирлаа. 
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“Оюу толгой” компани шилдэг ханган 
нийлүүлэгчдээ тодруулах зургаа дахь 
удаагийн “Эрдэнийн говь” ёслолын 
ажиллагааг 3 дугаар сарын 12-нд Дуурь 
бүжгийн эрдмийн театрт ёслол төгөлдөр 
тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус арга хэмжээнд 
төр, засгийн албаны хүмүүс, Өмнөговь аймаг 
болон сумуудын удирдлагууд, мэргэжлийн 
холбоодын төлөөлөгчид болон ханган 
нийлүүлэгчид оролцов. Шилдэг ханган 
нийлүүлэгчдийг өнгөрсөн онд гаргасан 

амжилт бүтээлээр нь үнэлж аюулгүй 
ажиллагааны үзүүлэлтүүд, бизнесийн 
өсөлт хөгжил, нийгмийн хариуцлага, 
нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулсан байдал, 
орон нутгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч 
болон шилдгийн шилдэг ханган нийлүүлэгч 
зэргээр нийт найман төрөлд нэр дэвшүүлж, 
шалгаруулсан юм. Энэхүү арга хэмжээ нь 
зөвхөн шилдэг найман ханган нийлүүлэгчийг 
тодруулаад зогсохгүй Монголын бизнес, 
аж үйлдвэрийн салбар тухайлбал, 

уул уурхайгаас тээвэр зууч, хүнсний 
үйлдвэрлэлээс иргэний нисэх хүртэл бүхий 
л бизнесийн салбарын ололт, амжилтыг 
тэмдэглэсэн үйл явдал боллоо. 
“Оюу толгой” компани өнгөрсөн онд 800 
гаруй үндэсний ханган нийлүүлэгчтэй 
хамтран ажилласан бөгөөд тэдний цаана 
35,000 гаруй ажиллагсад, тэдгээрийн ар 
гэр байж, бидний хамтын амжилтын түшиг 
тулгуур болж байна. 2014 онд “Оюу толгой” 
компани 457 сая ам.долларын дотоодын 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ ҮНДЭСНИЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧ 
КОМПАНИУДТАЙ ХАМТРАН АМЖИЛТАА ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ
- Ханбогдын шилдэг ханган нийлүүлэгчээр “Ханбогд Хурд” ХХК шалгарлаа -
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худалдан авалт хийсэн нь үйл ажиллагааны нийт зардлын 77 хувь 
болж байгаагийн зэрэгцээ 301 сая ам.доллар буюу 51 хувийг үндэсний 
ханган нийлүүлэгчдэд зарцуулаад байна. Мөн Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд хийсэн худалдан авалтын дүн 2010 онтой харьцуулахад 
28 дахин өссөн бөгөөд 2014 оны эцсийн дүнгээр 42 сая ам.долларт 
хүрчээ. 

“Эрдэнийн говь-2014” цомын эзэд:
- Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч-“Батс Өргөө” ХХК
- Бизнесээ өргөжүүлэн сайжруулагч-Монгол Улсын Геологийн Төв 

Лаборатори
- Нийгмийн хариуцлагыг эрхэмлэгч-“Аэро Монголиа” ХХК
- Нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулагч-“Вейр Минералс Монголиа” 

ХХК
- Өмнөговийн шилдэг ханган нийлүүлэгч- “Говь Гурван Сайхан” ХХК
- Ханбогдын шилдэг ханган нийлүүлэгч-“Ханбогд Хурд” ХХК
- Шилдэг шинэ ханган нийлүүлэгч-“МИАТ” ХК
- Гран При-“Суппорт Сервизэс Монголиа” ХХК

“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий 
захирал Эндрью Вүдлэй: Бид ханган нийлүүлэгчдийнхээ хамтаар 
нэг зорилгын төлөө явж буй хамтран зүтгэгчид гэдгээ бүрэн 
ухамсарлан ажилладаг. Шилдэг ханган нийлүүлэгчдийнхээ 
амжилтыг ийнхүү тэмдэглэж буй нь манай компанийн алсын 
хараа болох эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс 
бүтээлцэх их үйлсийг ажил хэрэг болгон хамтдаа хөгжиж буйн 
нэг илрэл юм. Манайд ханган нийлүүлэлт хийж буй дотоодын аж 
ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа дэлхийн жишигт хүрч, уул уурхайн 
салбарын үйл ажиллагаа, боловсон хүчин нь олон улсын түвшинд 
өрсөлдөхүйц болж буй зургаа дахь жилийг бид хамтдаа тэмдэглэж 
байна. Үндэсний компаниуд олноор төрөн гарч чанартай 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зөвхөн “Оюу толгой”-д төдийгүй дотоод, 
гадаадын зах зээлд нийлүүлж, улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ 
оруулж буйг харахад нэн таатай байна.

2015 он гуравдугаар сар
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Өмнөговь аймгийн Булган суманд жил бүр 
зохион байгуулагддаг Тэмээний баярыг “Оюу 
толгой” ХХК ивээн тэтгэж оролцлоо. Энэ 
жилийн баярт дөрвөн аймгийн 12 сумаас 
иргэд, малчид, сонирхогчид хүрэлцэн иржээ. 
Тэмээний баяр өмнөх жилүүдээс өргөн цар 
хүрээтэй болж, олон баг тамирчид оролцсон 
байна. Тэмээн поло тэмцээнд 11 баг, тэмээтэй 
сайхан хосын тэмцээнд 7 хос оролцож, 
тэмээний уралдааныг нас насны ангиллаар 
зохион байгуулсан аж. 

Тэмээн поло тэмцээнд Ханхонгор сумын 
Г.Энхбаатар ахлагчтай “Өгөөмөр” баг 
тэргүүлж, Мандал-Овоо сумын Д.Ганболд 
ахлагчтай “Баянхошуу” баг удаалж, Булган 

сумын Ж.Ганхүү ахлагчтай “Дал” баг 
гуравдугаар байр эзэллээ. Тэмээтэй сайхан 
хосын тэмцээний тэргүүн байрыг Булган 
сумын “Дал” багийн Э.Азхүү, Д.Мягмарсүрэн 
нар эзэлж, “Булган” багийн Э.Эрдэнэтөгс, 
Бямбацэцэг, Булган сумын “Дэн” багийн 
Д.Даасран, Д.Мөнхзул нар хоёр, гуравдугаар 
байранд орсон байна. Харин тэмээний 
уралдаанд Сэврэй сумын Г.Орхончулууны 
улаан ат, тайлагны уралдаанд Мандал-Овоо 
сумын С.Ганболдын бор тайлаг, торомны 
уралдаанд Сэврэй сумын Б.Хатанбаатарын 
бор тайлаг тус тус түрүүлжээ. Мөн иргэдийн 
дунд уламжлалт шагайн харваа, сурагчдын 
дунд гар зургийн уралдаан болсон байна. 
Тэмээний баярыг орон нутгийн 600 гаруй 

иргэдээс гадна гадаадын 70 орчим жуулчин 
үзэж сонирхсон байна. Мөн аймгийн 
тэмээний алдарт уяач цол шинээр бий 
болгож, Булган сумын харьяат н.Жамъяан 
гуайд гардууллаа. 

Тэмээний баярын нээлтийн үеэр “Оюу 
толгой” компани тус арга хэмжээгээр 
дамжуулан тэмээ, тэмээчдийг олон жил 
тасралтгүй ивээн тэтгэж байгааг зохион 
байгуулагчдын зүгээс онцолж, ивээн 
тэтгэгчээр ажилласан Байгаль орчин, ногоон 
хөгжил, аялал жуулчлалын яам болон “Оюу 
толгой” ХХК-ийн хамт олонд талархсанаа 
илэрхийлж дурсгалын зүйл гардууллаа.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ ТЭМЭЭНИЙ 
БАЯРЫГ ИВЭЭН ТЭТГЭЛЭЭ
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Та бүхэнд  Олон улсын санхүүгийн корпорацийн омбудсмэн (САО) байгууллагын оролцоотой маргааныг шийдвэрлэх Малчдын төлөөлөгчид, 
Сумын удирдлага болон “Оюу толгой” компанийн хамтарсан уулзалтаар тохирсон асуудлын тухай мэдээлдэг билээ. Энэ удаагийн хурал 
2015 оны  3 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд Ханбогд сумын Техникийн сургалтын төвд хийгдсэн бөгөөд уулзалтын тойм мэдээг та бүхэнд 
хүргүүлж байна. Энэхүү уулзалтын гол зорилго нь  орон нутгийн удирдлага, малчидын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компани цаашид СAO 
байгууллагын оролцоогүйгээр малчдад тулгамдаж буй асуудлаар зөвшилцөх гурван талт Зөвлөл байгуулах Харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг, Зөвлөлийн дүрмийн төслийг эцэслэх мөн уурхайн талбайд мал бэлчээрлүүлэх, ус түр зөөх журмуудыг хэлэлцэх байлаа. 

Уулзалтыг САО-ын газрын зуучлагч чиглүүлж, Ханбогд сумын Засаг даргын орлогч Х.Отгонжаргал, Баян багийн Засаг дарга М.Мягмаржав, 
сумын Байгаль орчин, уул уурхай хариуцсан мэргэжилтэн Б.Алтангэрэл, Малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компанийн төлөөллүүд 
оролцлоо.  
Уулзалтын үр дүнд талууд: 

• Орон нутгийн удирдлага, малчдын төлөөлөл болон “Оюу толгой” компанийн хамтарсан гурван талт Зөвлөл байгуулах Харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг, Зөвлөлийн дүрмийн төслийг эцэслэв. 

• Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн 1-р шатны тайланг холбогдох талуудад танилцуулах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхээр 
тохирлоо.

• Уурхайн талбайд мал бэлчээрлүүлэх болон уурхайгаас 20 км-ын зайд байдаг худаг усны хүндрэлтэй малчдад уурхайгаас түр ус зөөх түр 
журмуудыг хэлэлцэн батлаж 2015 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр тохиров.

• Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг ажиллуулах сонирхолоо илэрхийлэх урилгын төслийг эцэслэж, олон нийтэд нээлттэй 
зарлахаар болов. 

Мөн энэ удаагийн уулзалтын үеэр “Оюу толгой” ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Айван Велла биеэр хүрэлцэн ирж Ундайн голын 
урсацыг хэсэгчлэн өөрчлөх ажлыг гүйцэтгэхдээ энэ ажлын талаар нутгийн малчдад бүрэн гүйцэд тайлбарлаж, зөвлөлдөөгүйдээ хүлцэл өчиж, 
уучлалт гуйсан захидлыг компанийн нэрийн өмнөөс Малчдын төлөөлөлд гардуулан өглөө. 

Ханбогд сумын удирдлага
Ханбогд сумын Малчдын төлөөлөгчид

“Оюу толгой” ХХК

ХАНБОГД СУМЫН УДИРДЛАГА, МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН ОЮУ 
ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН ХЭЛЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ханбогд сум                                                                    Их булаг                                                     2015 оны 3 дугаар сарын 19-20

2015 он гуравдугаар сар
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Хүний нөөцийн булан

АЖИЛД АВАХ 
СОНГОН 
ШАЛГАРУУЛАЛТ 
ХЭРХЭН 
ЯВАГДДАГ ВЭ?

08 | www.ot.mn

Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд тус 
компани нь шинээр ажилтан хэрхэн сонгон 
шалгаруулж авдаг талаарх мэдээллийг 
хүргүүлж байна. “Оюу толгой” ХХК нь хүний 
нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтаа 
шударга байх зарчмаар явуулдаг. 

Манай компани шинээр ажилтан 
авахдаа “Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон 
шалгаруулалтын журам”-ынхаа дагуу 
нээлттэй зарлагдсан ажлын байранд өргөдөл 
материалаа ирүүлсэн иргэдээс сонгон 
шалгаруулж авдаг. Сонгон шалгаруулалтыг 
хийхдээ ажил горилогчийн мэдлэг, ур чадвар, 
ажлын туршлага, бусад давуу талыг тухайн 
ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагад 
харьцуулах байдлаар явуулдаг. 

Сонгон шалгаруулалтыг дараах ерөнхий үйл 
явцыг баримтлан явуулдаг. Үүнд:
• Ажлын байрыг нээлттэй зарлах 
• Өргөдлийн материал хүлээж авах



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 09

• Ажил горилогчыг эхний байдлаар шигших
• Сонгон шалгаруулалтын арга 

хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар 
ажил горилогчийн давуу талыг олж 
тодорхойлох

• Бусдаас давуу ажил горилогчийг сонгох
• Ажилд орохын өмнөх үзлэгт,  шалгалтад 

хамруулах
• Шалгарсан ажил горилогчид ажлын санал 

хүргүүлэх

Сонгон шалгаруулах үйл явцын талаар товч 
танилцуулья. 
Үүнд:
1. Нээлттэй ажлын байрыг зарлах
 Ажлын байрны зард тухайн ажлын 

байранд тавигдах шалгууруудыг тусгадаг. 
Тухайлбал, боловсрол, мэргэшил, ур 
чадвар, ажлын туршлага болон хийж 
гүйцэтгэх ажил үүрэг гэх зэргийг тусгадаг.  
Зарыг түгээхдээ компанийн цахим хаяг 
www.ot.mn болон Өдрийн сонин, Өнөөдөр, 
Нийслэл таймс болон Үндэсний шуудан 
гэх мэт өдөр тутмын сонин хэвлэлээр 
дамжуулан олон нийтэд хүргэдэг.

2. Сонгон шалгаруулалтын аргууд
 Сонгон шалгаруулалтыг явуулахдаа дараах 

арга хэрэгслийг ашигладаг. 
Үүнд:
• Өргөдлийн материалуудыг хянах / 

Шигшилт хийх
• Өмнөх ажил эрхэлсэн байдлыг хянаж үзэх 

• Утсаар мэдээлэл авах
• Ярилцлага хийх
• Ажилд авахын өмнөх үзлэг, шалгалтанд 

хамруулах
• Ажил байдлын тодорхойлолт авах гэх мэт

3. Сонгон шалгаруулалтын үйл явц
 Ажлын байранд өргөдөл гаргах:
 Зарлагдсан ажлын байранд өргөдөл 

гаргахдаа өргөдлийн маягтыг зааврын 
дагуу бөглөж, зохих материалуудыг 
бүрдүүлэн  заасан хугацааны дотор 
ирүүлэх ёстой. Хугацаа хожимдсон эсвэл 
мэдээлэл дутуу, шаардлагатай бичиг 
баримтыг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж өгөөгүй 
тохиолдолд уг өргөдлийн материалыг авч 
хэлэлцэхгүй. Мөн зарлагдаагүй ажлын 
байранд ирүүлсэн өргөдлийг бас авч 
хэлэлцдэггүй болно.

 Сонгон шалгаруулалтын комисс:
 Сонгон шалгаруулалтын комисс нь 

ажилтныг сонгон шалгаруулж авах 
шийдвэрийг гаргадаг. Сонгон шалгаруулах 
комиссын бүрэлдэхүүнд тухайн хэлтсийн 
менежер болон Хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтийн багийн төлөөлөл багтдаг.

4. Бусдаас давуу ажил горилогчийг 
тодорхойлох

 Сонгон шалгаруулах комисс нь сонгон 
шалгаруулалтын үйл явц дууссаны 
дараа үр дүнг дүгнэн хэлэлцэж, тухайн 
албан тушаалд ажиллах боломжтой гэж 

үзсэн хамгийн тохиромжтой, бусдаас 
давуу ажилд горилогчийг тодорхойлдог. 
Үүний дараа холбогдох мэдээллийг 
баталгаажуулах ажлууд хийгдэх ба бусдаас 
давуу ажил горилогчын ажил байдлын 
талаарх тодорхойлолтыг авдаг.

5. Ажилд авахын өмнөх үзлэг, магадлагаа
 Ажилд авахын өмнөх үзлэг, магадлагаа 

нь сонгон шалгаруулалтын нэгэн 
хэсэг болно. Энэхүү үзлэг, магадлагааг 
ерөнхийдөө тухайн ажлын байрны 
сонгон шалгаруулалтыг хариуцсан  хүний 
нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан зохион 
байгуулж явуулдаг. 

Үүнд:
• Бичиг баримтын шалгалт
• Ажилд авахын өмнөх эмнэлгийн үзлэг
• Боловсрол, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ
• Ажил байдлын тодорхойлолт
6. Ажлын санал тавих ба ажилд авах 
 Зөвхөн сонгон шалгаруулалтын үйл 

явц дууссаны дараа ажлын саналыг 
шалгарсан ажил горилогчид хүргүүлдэг. 
Ажил горилогч нь хүргүүлсэн ажлын 
саналыг хүлээн зөвшөөрснөөр сонгон 
шалгаруулалт дуусдаг юм.  

2015 он гуравдугаар сар
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Зорилго
Энэхүү журмыг Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Оюу 
толгой” ХХК-ийн уурхайн үйлдвэрлэлийн 
хашаалсан талбайн тодорхой хэсэгт мал 
бэлчээрлүүлэхэд Орон нутгийн удирдлага, 
Малчид болон “Оюу толгой” ХХК зэрэг 
талуудын хамтран ажиллахтай холбогдох 
харилцааг зохицуулахад баримтална. 
НЭГ. Ерөнхий зүйл
1.1 “Оюу толгой” ХХК нь уурхайн хашаалсан 

талбай болон түүний аливаа өргөтгөлийг 
ашиглах эрхийг дангаар эдэлнэ. 

1.2 “Оюу толгой” ХХК-ийн уурхайн үйл 
ажиллагаа, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 
болон байгаль орчинтой холбогдсон 
шалтгааны улмаас энэхүү журмыг нэн 
даруй хүчингүй болгох эрхтэй байна.

1.3 Уурхайн хашаалсан талбайн зөвхөн 
тодорхой хэсэгт л мал оруулах боломжтой 
бөгөөд энэхүү талбайг Хавсралт-1-д 
тоймлон үзүүлсэн болно (цаашид 
Ургамлын бүрхэвчтэй талбай гэх). 
Ургамлын бүрхэвчтэй талбайг жил бүр 
хянан үзэж хамрах талбайн хэмжээг 
өөрчлөн тогтоож болох бөгөөд түүнийг 
талуудад танилцуулна.

1.4 Малыг аюулгүй бэлчээх боломжтой 

талбай (цаашид Мал бэлчээх боломжтой 
талбай гэх) нь Ургамлын бүрхэвчтэй 
талбайн хязгаар дотор байх бөгөөд 
энэ зөвхөн энэ талбайд жил бүрийн 4 
дүгээр сарын 1-нээс 6 дугаар сарын 1 
хүртэл хүртэлх хугацаанд мал бэлчээх 
боломжийг олгоно. 

1.5 Мал бэлчээх боломжтой талбайд малаа 
бэлчээх малчдын нэрсийг эцэслэн 
тогтоох нь сумын захиргааны шийдвэр 
байх бөгөөд малчны хүсэлт, цаг агаарын 
нөхцөл байдал болон Уурхайн талбайд 
хийсэн ургамлан бүрхэвчийн үнэлгээний 
дүгнэлт зэргийг үндэс болгоно. 

1.6 Уурхайн талбайд мал бэлчээрлүүлэх 
шийдвэрийг үндэслэн талууд түр 
хугацааны санамж бичиг үйлдэх ба 
санамж бичигт  бэлчээх малын тоо, 
хугацаа зэргийг тусгаж өгнө.  Бэлчээх 
малын тоо, бэлчээрлүүлэх хугацаа зэргийг 
тогтоохдоо тогтсон талбайн ургамалын 
бүрхэвчийн тэжээлийн нөөцийг үндэс 
болгоно. 

1.7 Малчдын хүсэлт болон бусад шалтгааны 
улмаас мал бэлчээх хугацааг өөрчлөх 
шаардлага гарч болох бөгөөд 
өөрчлөгдсөн хугацаа эхлэхээс наад зах 
нь 1 долоо хоногийн өмнө энэ тухай 

хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
1.8 Уурхайн талбай дахь аюулгүйн 

ажиллагааг хангах үүднээс адуунаас 
бусад малыг уурхайн хашаан доторх 
бэлчээрт оруулахыг зөвшөөрнө.

ХОЁР. “Оюу толгой” ХХК-ийн үүрэг 
2.1 Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайд 

хамаарах ургамлын бүрхэвчтэй 
талбайг хянан үзэж тэжээлийн нөөцийг 
тодорхойлон мал бэлчээрлүүлэх 
боломжтой эсэх болон бэлчээрийн 
нөөцтэй талбайн хэмжээг тогтоож, уг 
дүгнэлтийг 3 дугаар сарын 15-наас өмнө 
талуудад танилцуулна.

2.2 Хавсралт 1-д тэмдэглэсэн байршилд 
(цаашид гарц байх цэгүүд гэх) буюу 
уурхайн талбайн хашааны тодорхой 
цэгүүдэд гарц бий болгох ба гарцуудыг  
хэзээнээс эхлэн ямар хугацаанд нээхийг 
малчдад танилцуулна. 

2.3 Тухайн гарцыг энэхүү журмын дагуу 
тодорхойлсон мал бэлчээх хугацаанаас 
бусад хугацаанд хаалттай, түгжээтэй 
байлгана. 

2.4 Мал бэлчээх хугацааны турш “Оюу 
толгой” ХХК нь түр хугацаагаар хоёр усны 
сав байршуулж, хөвөгч хавхлага бүхий 
онгоцыг өдөр бүр усаар дүүргэж байна. 

ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИЙН УУРХАЙН ХАШААЛСАН 
ТАЛБАЙД  ТҮР ХУГАЦААГААР МАЛ БЭЛЧЭЭРЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ
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ГУРАВ. Орон нутгын захиргааны үүрэг
/Сумын ЗДТГ/ 
3.1 Уурхайн талбайд малаа бэлчээх малчдын 

хүсэлтийг хянан үзэж уурхайн талбайд 
тухайн жилд малаа бэлчээх малчдын 
нэрсийг эцэслэн тогтоож 3 дугаар 
сарын 25-ны дотор  “Оюу толгой” ХХК-
ийн Бүсийн хөгжил, Нийгмийн хэлтэст 
хүргүүлнэ.

3.2 Уурхайн талбайд малаа бэлчээх 
малчдыг мал бэлчээрлүүлэх хугацаанд 
шаардлагатай сургалтанд хамруулах, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн холбогдох дүрэм 
журмыг дагаж мөрдөх үүрэг чиглэлийг 
малчдад өгч, хянаж ажиллана. 

ДӨРӨВ. Уурхайн талбайд малаа 
бэлчээрлүүлэх малчдын үүрэг 
4.1 Малчид уурхайн талбайд малаа бэлчээх 

хүсэлтээ жил бүрийн 3 дугаар сарын 
10-ны дотор Орон нутгийн захиргаанд 
бичгээр уламжилна. 

4.2 Орон нутгийн захиргааны шийдвэрээр 
уурхайн талбайд малаа бэлчээрлүүлэхээр 
зөвшөөрөгдсөн малчид “Оюу толгой” ХХК-
тай хамтын ажиллагааны санамж бичиг 
үйлдэнэ.  

4.3 Малаа уурхайн талбайд бэлчээрлүүлэхээр 
сонгогдсон малчид нь уурхайн талбайн 
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанд 
хамрагдаж, уурхайн талбайд түр нэвтрэх 
үнэмлэх авсан байх бөгөөд өглөө 
бүр зөвшөөрөгдсөн хаалгаар малаа 
бэлчээрт оруулаад орой бүр тогтсон цагт 

талбайгаас гаргаж байна.
4.4 Малчид нь мал бэлчээх хугацаанд малаа 

бүрэн хариуцан маллах ба энэ хугацаанд 
уурхайн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн 
байдлыг алдагдуулахгүй байх ба аливаа 
эвдрэл, доголдол гарвал уурхайн талбайн 
хамгаалалтын албанд цаг алдалгүй 
мэдэгдэнэ. 

4.5 Малчид мал бэлчээх хугацааны турш 
зөвхөн тогтоосон талбайд малаа 
бэлчээрлүүлэх бөгөөд малаа уурхайн 
бусад хэсэгт нэвтрүүлэхгүй байх үүрэг 
хүлээнэ. Хэрэв бусад хэсэгт нэвтрүүлбэл 
үүдэн гарах хохирол, хариуцлагыг бүрэн 
хариуцна.

4.6  Ямар ч тохиолдолд уурхайн бусад хэсэгт 
өөрөө дур мэдэн нэвтрэхгүй байх үүрэг 
хүлээх бөгөөд тогтоосон талбайгаас мал 
гарч уурхайн бусад хэсэгт нэвтэрсэн 
тохиолдолд “Оюу толгой” ХХК-ийн орон 
нутгийн харилцааны болон аюулгүй 
байдлын  ажилтнуудад цаг алдалгүй 
мэдэгдэх ба компаний ажилтны хяналтын 
доор малаа нэн даруй эргүүлэн гаргана.

4.7 Малчид “Оюу толгой” ХХК-ийн холбогдох 
дүрэм журмыг дагаж хэрэгжүүлэхийн 
зэрэгцээ Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл 
хариуцсан менежер болон Аюулгүй 
байдал хариуцсан менежерээс тухайн 
үеийн нөхцөл байдалаас шалтгаалан 
өгсөн аливаа зөвлөгөө чиглэлийг мал 
бэлчээх хугацаанд даган биелүүлнэ. 
Үүнд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас 

шалтгаалан мал бэлчээх хугацаанд малыг 
төслийн талбайн хашаанаас гаргах 
хүсэлт, шаардлага багтаж болно. 

4.8 Мал бэлчээх хугацаа дуусгавар болоход 
Малчид мал бэлчээх боломжтой 
талбайгаас бүх малаа гаргасан тухай НХ-
ны хэлтэст бичгээр мэдэгдэнэ. Бүх малыг 
төслийн талбайн хашаанаас гаргамагц 
гарцуудыг хааж цоожилно.

4.9 Уурхайн хашаан доторх бэлчээрт 
бэлчиж буй зэрлэг ан амьтныг үргээхгүй, 
цочоохгүй, агнахгүй, хайрлаж хамгаалах 
үүрэгтэй.

ТАВ. Хүчин төгөлдөр байдал
5.1 Энэхүү журмыг 2015 оны 3дугаар сарын 

20-ний өдрийн Ханбогд сумын орон 
нутгийн удирдлага, Малчдын төлөөлөл, 
“Оюу толгой” ХХК-ийн төлөөлөл оролцсон 
уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр харилцан 
тохиролцсоны дагуу энэ өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдөнө.

Ханбогд сумын орон нутгийн удирдлага, 
Малчдын төлөөлөл, “Оюу толгой” ХХК-ийн 

төлөөлөл

2015 он гуравдугаар сар
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Зорилго
Энэхүү журмыг Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
“Оюу толгой” ХХК-ийн уурхайн талбай 
орчимд нутагладаг малчдад усны хомсдол 
үүссэн үед зөөврийн усаар түр  хангах 
ажлыг зохион байгуулахад баримтлана.
НЭГ. Ерөнхий зүйл
1.1 Малчдад ус зөөвөрлөн хүргэх ажлыг 

зохион байгуулах болон талуудын үүрэг, 
харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг 
дагаж мөрдөнө.  

1.2 “Оюу толгой” ХХК нь уурхайн 
талбайгаас 20 км-ын тойрог дотор 
нутагладаг малчдын худгийн усны нөөц 
муудсан үед уурхайн талбайгаас мал 
услах зориулалттай ус (yндны ус биш) 
зөөвөрлөн хүргэх ажлыг хариуцан 
зохион байгуулна.

1.3 Зөөврийн ус малчдад хүргэх 
шийдвэрийг малчны хүсэлт, сумын 
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн 
мэргэжилтний санал, Багийн даргын 
тодорхойлолт зэргийг үндэслэн 
гаргана.

1.4 Ус зөөвөрлөх шийдвэрийг үндэслэн 
оролцогч талууд түр хугацааны санамж 
бичиг үйлдэх ба санамж бичигт  хэдий 
хэмжээний ус, ямар давтамжтайгаар,  
ямар хугацаатай зөөхийг тогтоож 
тусгасан байна.

ХОЁР. Талуудын үүрэг
2.1 Шаардлагатай үед орчны өвөлжөө, 

хаваржаатай малчин өрхүүдээс 
зөвшөөрөл авсан тохиолдолд 
зунжааны нутагт ус зөөвөрлөн хүргэх 
ажлыг хийж болно.

2.2 Худгийн усны нөөц нь муудсан 
малчин “Оюу толгой” ХХК-ийн Бүсийн 
хөгжил, Нийгмийн хэлтэст  зөөврийн 
ус хүргүүлэх хүсэлтээ бичгээр гаргах 
бөгөөд хэдэн айлын, хэдэн тооны 
мал услах болон ямар хугацаанд ус 
хүргүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгааг 
тодорхой тусгасан байна.

2.3 Хүсэлт гаргаж буй малчин нь ойролцоо 
нутагладаг болон бэлчээр хамтран 
ашигладаг бусад малчиддаа энэхүү 
нөхцөл байдлаа танилцуулан,  дэмжсэн 
бичиг үйлдүүлэн, гарын үсгээр 

баталгаажуулсан байна.
2.4 Багийн дарга нь тухайн малчны 

хүсэлтийг судлан үзэж нөхцөл байдлыг 
баталгаажуулсан тодорхойлолт гаргана. 

2.5 Худгийн усны нөхцөл муудсан талаар 
малчин Багийн засаг даргад хүсэлт 
гаргаж энэ талаар сумын Мал эмнэлэг, 
үржлийн тасгийн мэргэжилтнээс санал 
авсан байна. 

2.6 Ус зөөвөрлөн хүргүүлэх малчны 
хүсэлтийг “Оюу толгой” ХХК нь хянан 
үзэж Багийн даргатай зөвшилцсөний 
үндсэн дээр ажлын 7-10 хоногт багтаан  
шийдврлэнэ.

2.7 “Оюу толгой” ХХК нь санамж бичигт 
тусгасны дагуу тохирсон хэмжээний 
усыг тогтсон хугацаанд цаг алдалгүй 
зөөвөрлөн хүргэнэ.

2.8 Зөөврийн ус ашиглаж буй малчин 
нь “Оюу толгой” ХХК-иас хангасан ус 
нөөцлөх сав бусад хэрэгслийн бүрэн 
бүтэн байдлыг хариуцах ба санамж 
бичигт заасан хугацаа дуусахад 
хүлээлгэн өгнө. 

ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДАД ОЮУ ТОЛГОЙ  УУРХАЙН 
ТАЛБАЙГААС ТҮР ХУГАЦААГААР УС ЗӨӨВӨРЛӨН ХҮРГЭХ 
ЖУРАМ
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2.9 Малчин өрхүүд ус нөөцлөх савыг 
өөрсдийн боломжоор бэлтгэх хүчин 
чармайлт гаргах бөгөөд энэ асуудлыг 
талууд харилцан тохиролцож шийднэ.  

2.10 Энэхүү журмыг дагаж мөрдөхөд талууд 
идэвхи санаачлагатай байж,  харилцан 
хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

ГУРАВ. Бусад
3.1  Энэхүү журам нь 2015 оны 3 дугаар 

сарын 20-ны өдрийн Ханбогд 
сумын орон нутгийн удирдлага, 
Малчдын төлөөлөл, “Оюу толгой” 
ХХК-ийн төлөөлөл оролцсон уулзалт 
хэлэлцүүлгийн үеэр харилцан 
тохиролцсоны дагуу энэ өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдөнө.

Ханбогд сумын орон нутгийн удирдлага, 
Малчдын төлөөлөл, Оюу толгой ХХК

2015 он гуравдугаар сар

“Оюу толгой” компанийн Нийгмийн 
харилцааны хэлтсээс Ханбогд сумын 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг 
мэргэжлээ сонгоход нь туслах зорилгоор 
“Мэргэжил бүхэн сайхан” уулзалтыг сар бүр 
зохион байгуулдаг уламжлалтай. Ээлжит 
уулзалт 3 дугаар сарын 12-нд  “Мэдээлэл 
технологи ба орчин үе” гэсэн сэдвээр болж, 
100 гаруй хүүхэд иржээ. Энэ удаа “Оюу 
толгой” компанийн мэдээлэл, технологийн 
хэлтсийн ахлах ажилтан Р.Амаржаргал 
зочноор оролцож, өөрийн мэргэжлийн тухай 
болон хүүхэд насныхаа талаар дотно яриа 
өрнүүлсэн юм. Дашрамд өгүүлэхэд Ханбогд 
сумын сургуулийн сурагчид өөрсдийн 
сонирхсон мэргэжлийн хүнтэй уулзах 
хүсэлтээ орон нутгийн харилцааны ажилтан 
Д.Билгүүнд гаргах боломжтой юм. Уригдсан 
зочид тухайн мэргэжлийн онцлогоос гадна 
өөрийн амжилтын түүхээс хуваалцдаг.

Улаанбаатар хотын “Talk Тalk English” гадаад 
хэлний сургалтын төвийн гадаад мэргэжилтэн 
Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношлогоо 
эмчилгээний төвийн эмч нарт англи хэлний 
сургалт явуулж байна. Энэхүү сургалтыг 
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга санаачилсан 
бөгөөд тус аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг бүсийн 
оношлогоо, эмчилгээний төв болж өргөжсөн 
төдийгүй уул уурхай, аялал жуулчлал 
эрчимтэй хөгжиж байгаа учраас эмч нарынхаа 
англи хэлний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд 
ийнхүү онцгойлон анхаарч байна. “Оюу 
толгой”компани нийгмийн хариуцлага, орон 
нутгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд энэ 
санаачилгыг дэмжин санхүүжүүлсэн юм. “Talk 
Тalk English” гадаад хэлний сургалтын төвийн 
багш Франк Коллисон “40 гаруй эмч гурван 
группээр хичээллэж байгаа. Эмч нар англи 
хэлийг сайн шамдан сурч байна. Сургалт 10 
долоо хоног үргэлжилнэ” гэлээ. 

СУРАГЧИД МЭДЭЭЛЛИЙН 
ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААР 
ЯРИЛЦАВ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
ЭМЧ НАР АНГЛИ ХЭЛНИЙ 
МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ 
БАЙНА
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Манлай сумын Нутгийн зөвлөлийн уламжлалт 
уулзалт Улаанбаатар хотод 3 дугаар сарын 
21-нд болж, уугуул, суугуул 220 гаруй 
хүн оролцлоо. Энэ удаагийн уулзалтад 
Улаанбаатар хотод амьдардаг иргэдээс гадна 
Эрдэнэт, Дархан болон бусад газрын нутгийн 
иргэд оролцсоноор цар хүрээг нь нэмэгдүүлсэн 
юм. Уулзалтын үеэр сумын одоогийн 
байдал, ирээдүйн хөгжлийн талаар санал 
бодлоо хуваалцаж, арга хэмжээнүүд зохион 
байгууллаа. Өнгөрсөн онд тэмдэглэсэн 90 
жилийн ойн баяртай холбогдуулан сумандаа 
ихийг хийж бүтээсэн зарим ахмад буурлуудыг 
90 жилийн ойн медалиар шагнахын зэрэгцээ 

НУТГИЙН ИРГЭДИЙН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Шилдэг багаар шалгасан Жаргалант 
багийн дарга Л. Мөнхтөрд шагнал 
гардуулав

түүхт ойг амжилттай зохион байгуулахад 
гар бие, сэтгэл санаагаар дэмжиж байсан 
нутгийн зон олондоо баярлаж талархсанаа 
илэрхийлсэн юм. Ажил амжилтаараа бусдыгаа 
хошуучлан шалгарсан Жаргалант багийн дарга 
Л.Мөнхтөрд “АПУ” компанийн хамт олноос 
өргөмжлөл дурсгалын зүйл гардуулав. 

Мөн нутгийн удирдлагууд Улаанбаатар хотод 
суралцаж байгаа оюутан залуустай уулзаж, 
тэдний санал бодлыг сонсож цаашдын сурлага, 
хөдөлмөрт амжилт хүсэв. Хүрэлцэн ирсэн 
нутгийн зон олны сонорыг аймгийн Хөгжимт 
жүжгийн театрынхан урлагийн тоглолтоороо 
мялаалаа. 



ОРОН НУТГИЙН СОНИН

Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   15

Энэ удаагийн дугаараар Халивын хөндийн 
Эхэн халив худгийн тухай танилцуулж байна. 
Гавилууд багийн нутагт Халивын голын дунд 
хэсэгт байрлах уг худаг социализмын үед 
уламжлалт аргаар гаргасан 2 метр орчим 
гүнтэй, энгийн уурхайн худаг юм. Тус худгийн 
усны түвшнийг “Оюу толгой” компани 2004 
оноос хэмжиж байгаа бол малчны хувьд 2011 

оны 11 дүгээр сараас хэмжсэн байна. “Оюу 
толгой” ХХК болон малчны хэмжилтийн дундаж 
зөрүү нь харьцангуй бага буюу 0,03 м(3 см) 
байгаа нь хэмжилтийн үр дүнгүүд үнэн бодит 
болохыг баталж байна. Хэмжилтийн үр дүнгээс 
харахад тус худгийн усны түвшин улирлын хур 
тунадаснаас шууд хамаарсан хэлбэлзэл ихтэй 
бөгөөд 2013 оноос хур тунадас бага байсантай 

холбоотой усны түвшинд ерөнхий бууралт 
ажиглагдаж байна. Одоогоор энэ худгаас 
тухайн айлын мал услахад хүрэлцэхгүй байгаа 
тул малчдын төлөөлөл, CAOmbudsman болон 
“Оюу толгой” ХХК-ийн хамтарсан шийдвэрээр 
зөөврийн усаар хангах төсөлд хамрагдаж 
байна. 

ЭХЭН ХАЛИВ ХУДГИЙН УСНЫ ТҮВШИН 
ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2015 он гуравдугаар сар
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ОРОН НУТГИЙН СОНИН
НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ot.mn цахим 
хуудаснаас авна уу. 

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь аймаг. Даланзадгад сум. Цагаан булагийн 8-р баг. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь дахь Төлөөлөгчийн газар
Утас: 976-7053-3961, 976-7053-3963
Факс: 976-11-331890

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Техникийн сургалтын төв. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-153512188

Орон нутгаас ирсэн санал, хүсэлт, гомдол 
2015 оны 3-р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Орон нутгаас хүлээн авсан хүсэлт
2015 оны 3-р сар

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар 
otcommunities@ot.mn хаягаар эсвэл 9903 4732 (Oюу толгой 
уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын оффис), 9909 8406 
(Даланзадгад сумын оффис) руу холбогдоно уу. Гомдлын 
маягтыг дээрх оффисуудаас авч болно.

Хандив тусламж

Бүтээн 
байгуулалтын 

төсөл/
гэрээтүүд

Хүний 
нөөц Байгаль 

орчин

Аюулгүй 
байдал

Бусад

52%

9%

13%

4%

4%

18%

Гомдол: 3 дугаар сард орон нутгаас аюулгүй 
байдал, хүний нөөцтэй холбоотой гомдол 
тус бүр нэгийг хүлээн авсан бөгөөд аюулгүй 
байдалтай холбоотой гомдлыг холбогдох 
хэлтэс, албан тушаалтнуудаас тодруулсаны 
дагуу шийдвэрлэлээ. Хүний нөөцтэй холбоотой 
гомдлыг хүний нөөцийн хариуцах албан 
тушаалтанд хүргэж шийдвэрлэх арга хэмжээ 
авч байна. Харин хүний нөөцтэй холбоотой 
хүсэлтүүд 1-р сард нэг, 2-р сард зургааг орон 
нутгаас хүлээн авсан бөгөөд эдгээрийг гомдол 
хэмээн 2- р сард бүртгэхээр шийдвэрлэж, гомдол 
шийдвэрлэх журмын дагуу шаардлагатай арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна.   
Хүсэлт: Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс 
нийтдээ хорин гурван (23) хүсэлт ирсэн бөгөөд 
үүнээс дэмжлэг туслалцаа, хандив хүссэн хүсэлт 
арван хоёр (12), байгаль орчны дөрөв (4), бүтээн 
байгуулалт/гэрээтүүдтэй холбоотой хоёр (2), 
хүний нөөцийн асуудлаар гурав (3), аюулгүй 
байдал болон бусад гэсэн төрлөөр нэг нэг (1) 
хүсэлт тус тус хүлээн авлаа. Эдгээрээс хандив 
туслалцаа хүссэн зургаа (6), байгаль орчны нэг 
(1), аюулгүй байдалтай холбоотой нэг (1), хүний 
нөөцийн асуудлаар нэг (1) хүсэлтийг холбогдох 
хэлтэс албан тушаалтнуудад дамжуулан, 
тодруулж шийдвэрлэхээр шаардлагатай арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Бусад 
арван дөрвөн (14) хүсэлтийг шийдвэрлэж хариуг 
хүргэлээ.


