
 
 

Хамтран ажиллах, санхүүжилт хүсэх өргөдөл гаргах тухай 

 “Оюу толгой”, “Рио Тинто” компани Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах зорилт тавин ажиллаж байна. Бид байгаль орчин, боловсрол, эдийн засгийн үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлийн удаан хугацааны, тогтвортой, бодитой үр дүнд хүргэх санал, 
санаачлагыг нэн тэргүүнд авч үзнэ. Мөн уурхайн хөрш зэргэлдээх орон нутаг болох  Өмнөговь 
аймагт хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааг тэргүүн ээлжинд дэмжиж ажиллахыг зорьж байна.  
 
Бид дараах нөхцлийг хангасан хүсэлтийг хүлээж авна:    

• Байгаль  орчин, боловсрол, эдийн засгийн үр өгөөжийн нэмэгдүүлэх чиглэлийн байх 
• Ашгийн бус үйл ажиллагаа байх 
• Оролцогч талууд, зорилтот бүлгийн хэрэгцээг хангахуйц байх 
• Хүсч буй санхүүжилт нь хүлээгдэж буй үр дүнтэй нийцэж байх 
• Санхүүгийн бусад эх үүсвэртэй байх 
• Бүтээлч, шинэлэг, өргөн цар хүрээтэй, хүртээмжтэй байх 

 
Дараах төрлийн хүсэлтийг хүлээж авах боломжгүй:  

• Хувийн компанийн бизнесийн үйл ажиллагаа 
• Үл хөдлөх хөрөнгө барих, худалдан авах  
• Хувь хүний ашиг сонирхолд үйлчлэх   
• Улс төрийн үйл ажиллагаа 
• Хувь хүний аяллын болон эмчилгээний зардал 
• Төрийн ажил үйлчилгээ 

 
Санхүүжилт хүссэн өргөдөл нь дараах мэдээллийг агуулсан байх шаардлагатай:  

• Төслийн зорилго, гол үйл ажиллагаа, үр дүнг товч, тодорхой танилцуулах 
• Байгаль орчин, боловсрол, эдийн засгийн чиглэлтэй хэрхэн нийцэж байгааг 

тодорхойлох 
• Хүсч буй санхүүжилтийн хэмжээг дурдах 
• Төслийн үр дүн, олон нийтийн өгөөжийг хэмжигдэхүйц байдлаар тодорхойлох 
• Төслийн үр дүнг хянах төлөвлөгөөг багтаах 
• Төсөл хэрэгжүүлэгчийн танилцуулга 

 
Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: Нээлттэй 
 
Өргөдлийн маягтыг Манай компанийн цахим хуудасны Хамтын ажиллагаа, Санхүүжилт 
хуудаснаас татан авна уу. Өргөдөл хүсэлтийг Otsponsorship@ot.mn хаягаар эсвэл дараах 
хаягаар хүлээн авна: 
 

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,  
Чингисийн өргөн чөлөө, Моннис цамхаг 

“Оюу толгой” компани  
Утас: +976-11-331880 (3228) 

 
Өмнөговь аймгийн хүсэлтийг доорх сумдын аль ойр орших газарт хүргэнэ үү: 

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Даланзадгад, Манлай, Ханбогд суман дах  
Оюу толгой компанийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар 

 
Санхүүжилт хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш нэг сарын дотор хариуг мэдэгдэнэ. 
Санхүүжилт хүсэх асуудлаар тодруулах зүйл байвал дээр дурдсан хаягаар хандана уу. 

http://ot.mn/%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%85%D2%AF%D2%AF%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%82/
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