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1. Удиртгал 

1.1. Бодлогын дугаар 

Энэхүү баримт бичгийг ХН-A2.1: Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам 
гэж нэрлэнэ. 

1.2. Зорилго 

Оюу Толгой ХХК нь хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтаа шударга, харилцан 
уялдаатай байх зарчмаар явуулах үүрэг хүлээдэг. Тус компани нь ажилд сонгон 
шалгаруулалтаа мэдлэг, ур чадвар, давуу талыг тухайн ажлын байрны шаардлагад 
харьцуулах байдлаар явуулдаг бөгөөд харин нас, үндэс угсаа, арьсны өнгө, нийгмийн 
гарал, хүйс, бэлгийн чиг хандлага, улс төрийн болон шашны итгэл үнэмшлээр нь 
ялгаварлан гадуурхдаггүй болно. Энэхүү журам нь компанийн дээрх үүргийг хэрэгжүүлэх, 
ойлгомжтой болгоход туслах удирдамж болно.  

1.3. Үйлчлэх  хүрээ 

1.3.1. Энэхүү журам нь Оюу Толгой ХХК-ийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авахтай 
холбоотой аливаа шийдвэрт үйлчилнэ. Энэхүү журам нь Монгол Улс дахь хөдөлмөр 
эрхлэлтийн холбогдох нөхцөл, журмын дагуу Оюу Толгой ХХК-д ажиллах бүх 
ажилтнуудад үйлчилнэ. 

1.3.2. Энэхүү журам нь гэрээт компанийн ажилтнууд болон түр шилжин ажиллаж буй эсвэл 
Оюу Толгой ХХК-д шууд харъяалагдах гадаад ажилтнуудад үйлчлэхгүй болно. 

1.3.3. Энэхүү Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам нь шинэ төгсөгчдийг 
ажилд сонгон шалгаруулж авахад үйлчлэхгүй. Шинэ төгсөгчдийг ажилд авахтай 
холбоотой асуудлыг “Шинэ төгсөгч хөтөлбөрийн бодлого”-оос үзнэ үү.   

2. Журам 

2.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн ерөнхий шаардлага 

2.1.1. Оюу Толгой ХХК нь хүн бүрд адил тэгш боломж олгох зарчмыг баримталдаг. Тус 
компани нь иргэдийг ажилд авах шийдвэр гаргахдаа арьс өнгө, хүйс, нас, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй байдал, бэлгийн чиг хандлага, шашны итгэл үнэмшил, намын 
харъяалалаар ялгаварлан гадуурхдаггүй.  

2.1.2. Ажил горилогчдод тус компани “Бидний ажлын арга барил”, “Оюу Толгой ХХК-ийн 
Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Үнэт зүйлс”-ийг байнга дагаж мөрддөгийг сануулна. 
Хэрэв ашиг сонирхлын болзошгүй зөрчил үүссэн тохиолдолд нэн даруй Хүний нөөц 
бүрдүүлэлтийн ажилтан болон ажилд авч буй хэлтсийн менежерт мэдэгдэх ёстой.  

Ашиг сонирхлын болзошгүй зөрчил гэдэгт дараах асуудлыг хамруулж үзэх боловч 
эдгээр нь үүгээр хязгаарлагдахгүй болно. Үүнд: 

а. Ойр дотны хүн нь (эхнэр, нөхөр, ээж, аав, хүүхэд, ах, эгч, дүү, өвөө, эмээ, ач, зээ, 
авга, нагац, үеэл) Оюу Толгой ХХК-д ажилладаг байх; 

б. Оюу Толгой ХХК-д одоо ажиллаж буй ажилтнаас ажил байдлын тодорхойлолт 
авах;  
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в.  Ажилд оруулахын тулд хэн нэгнээс мөнгө шаардах эсвэл өгөхөөр санал болгох, 
бусад байдлаар харж үзэх тохиролцоо хийх;  

г.  Оюу Толгой ХХК-ийн талаар буруу ойлголт төрүүлэх буюу компанид сөргөөр 
нөлөөлж болох үйл ажиллагаанд оролцож буй буюу оролцсон. 

2.1.3. Хэрэв өргөдөл гаргагч нь ашиг сонирхлын бодит болон болзошгүй зөрчилтэй ба 
түүнийгээ Оюу Толгой ХХК-д мэдэгдээгүй тохиолдолд тус компани өөрийн бүрэн 
эрхийн дагуу тухайн хүнийг ажилд авахаас татгалзаж болно. 

2.1.4. Хэрэв сонгон шалгаруулалтын явцад өргөдлийн материалыг ямар нэг байдлаар 
хуурамчаар бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон бол тухайн шатанд нь зогсоох ба сонгон 
шалгаруулах комисс тухайн өргөдлийг цааш авч хэлэлцэхгүй болно. Ажилтан албан 
тушаалд томилогдсоны дараа сонгон шалгаруулалтын үеэр өгч байсан баримт 
материал, мэдээлэл нь худал, хуурамч байсан нь тогтоогдсон тохиолдолд тухайн 
ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл болох бөгөөд энэ нь Оюу Толгой 
ХХК-тай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг нь цуцлах хүртэл арга хэмжээ байж болно. 

2.2. Ажилтан авах хэрэгцээг тодорхойлох 

2.2.1. Тухайн хэлтсийн менежер нь ажиллах хүчний батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн дагуу 
сул болон шинээр бий болсон ажлын байранд ажилтан авах хэрэгцээг Хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлт болон Ажиллах хүч төлөвлөлтийн багуудтай зөвлөлдөж тодорхойлно.    

2.2.2. Тухайн хэлтсийн менежер сул ажлын байранд ажилтан авах шаардлагатай эсэхийг 
нягтлах ёстой. Сул ажлын байр нь компанийн хэрэгцээ шаардлагыг дахин хянаж үзэх, 
ажил үүргийг дахин хуваарилах боломж юм. Ажилтан авахаас өмнө уг ажлын 
байранд бүтцийг өөрчлөх боломжийг харгалзан үзэх нь зүйтэй. 

2.2.3. Ажлын байранд хүн авах шаардлагатай тохиолдолд тухайн хэлтсийн менежер нь 
сонгон шалгаруулалтыг зохих журмын дагуу явуулах талаар Хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтийн багтай зөвлөлдөж ойлголт авна.   

2.2.4. Тухайн ажлын байрны төрөл болон хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг хугацаатай, 
хугацаагүй, цагаар болон хөлсөөр ажиллах зэргийг тодорхойлсон байх бөгөөд ажлын 
байрны шаардлага болон компанийн үйл ажиллагааны зардлыг мөн харгалзан үзнэ.  

2.3. Ажилтан авах зөвшөөрөл авах 

2.3.1. Тухайн хэлтсийн менежерүүд нь ажилтан сонгон шалгаруулах үйл явцыг эхлүүлэхээс 
өмнө ажилтан авах зохих зөвшөөрлийг авах ёстой. Зөвшөөрлийг ажиллах хүчний 
батлагдсан төлөвлөгөө, төсөвтэй уялдуулан олгоно.  

2.3.2. Цалин хөлсний баг тухайн ажлын байр тус бүрийн цалингийн зэрэглэлийг тогтооход 
зөвлөнө. 

2.4. Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах ба нягтлах 

2.4.1. Ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах шаардлага 

2.4.1.1. Ажилтан сонгон шалгаруулалтын аливаа үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө 
одоо байгаа болон батлагдсан бүх ажлын байрны тодорхойлолтыг 
боловсруулсан байх шаардлагатай.  
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2.4.1.2. Ажлын байрны тодорхойлолт нь тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг багтаасан байдаг тул сонгон 
шалгаруулалт явуулахад баримтлах үндсэн шалгуур болдог.  

2.4.1.3. Ажлын байрны тодорхойлолт нь бүх тохиолдолд компанийн ажлын байрны 
тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварын дагуу боловсруулагдсан байх ёстой 
ба тодорхойлолтын загварыг Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн багаас авах 
боломжтой.  

2.4.1.4. Албан тушаалын нэр нь оновчтой бөгөөд компанийн ажиллах хүчний 
төлөвлөгөө болон байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын батлагдсан 
бүдүүвч зурагт заасны дагуу компанид байгаа ойролцоо төрлийн албан 
тушаалтай нэр томъёоны хувьд нэгэн жигд байх ёстой.  

2.4.2. Сул  байгаа ажлын байранд ажилтан авах 

2.4.2.1. Хэлтсийн менежер суларч байгаа ажлын байранд ажилтан авахдаа тухайн 
ажлын байрны тодорхойлолтыг хянан үзэх ба шаардлагатай бол шинэчлэх 
ёстой.   

2.4.2.2. Суларч байгаа ажлын байранд шинээр ажилтан сонгон шалгаруулах үйл 
явцыг уг албан тушаал дээр одоо байгаа ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтэд орох 
зохих өөрчлөлт (албан тушаал дэвшүүлэх, өөр албан тушаалд томилох, 
ажлаас гарах, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдах, дуусгавар болох зэргийг) 
эцэслэн дууссаны дараа эхлүүлнэ. 

2.4.3. Шинэ ажлын байранд ажилтан авах 

2.4.3.1. Ажлын байр шинээр бий болж байгаа тохиолдолд сонгон шалгаруулалтын 
үйл явцыг эхлүүлэхээс өмнө тухайн ажлын байрны тодорхойлолтыг 
боловсруулах ба уг тодорхойлолтыг Хүний нөөцийн багт илгээж хянуулна 
(шатлал, цалингийн зэрэглэл гэх мэт). 

2.4.3.2. Тухайн хэлтсийн менежер нь уг ажлын байр нь компанийн /нөөц баялаг, 
хөрөнгө, мөнгөтэй харьцаж ажилладаг/ хариуцлагатай албан тушаалд багтаж 
буй эсэхийг Хүний нөөцийн багтай нягтлах үүрэгтэй.  

3. Сонгон шалгаруулалтын бэлтгэл ажил 
3.1. Ажлын байр нэг бүрийн сонгон шалгаруулалтанд хяналтын дугаар олгож, хариуцах 

Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтанг томилно. Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтан нь 
тухайн хэлтсийн менежертэй холбогдож ажлын байрны хэрэгцээ шаардлагын талаар 
ойлголт авах ба сонгон шалгаруулалт явуулах аргачлал, үе шатыг төлөвлөж тохиролцоно. 

3.2. Ажлын байрны тодорхойлолтын холбогдох мэдээллийг шинэчилсний дараа Хүний 
нөөцийн хэлтэст илгээж хянуулах ба дараа нь Хүний нөөц багт явуулна.      

3.3. Ажилтан сонгон шалгаруулалтыг зүй ёсоор төлөвлөж, шударга, харилцан уялдаатай байх 
арга хэлбэрийг нягтлах нь маш чухал юм.  

3.4. Сонгон шалгаруулалтын үйл явцыг аль болох зардал багатай байдлаар зохион байгуулах 
ба тухайн үеийн бизнесийн хөдөлгөгч хүчин зүйлс, шаардлагыг харгалзан үзнэ. 

ХН-А2.1: Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам    Хуудас 6 
 



3.5. Хэрэв сонгон шалгаруулалтанд оролцогч иргэн ярилцлагад ирэх боломжгүй хол газар 
байгаа бол тухайн хүний ажлын байранд тохирох эсэхийг тодорхойлохдоо тээврийн болон 
байрлах зардал зэргийг төлөхөөс урьд утсаар ярилцлага хийх, видео уулзалт хийх зэрэг 
бусад боломжит аргыг ашиглахыг зөвлөнө.    

4. Сонгон шалгаруулалт явуулах аргачлал 
Сул ажлын байранд шинээр ажилтан авахдаа өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын журмыг 
баримтлахыг зөвлөх ба онцгой тохиолдолд шууд томилж болно. 
 

4.1. Өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалт 

Оюу Толгой ХХК дахь дийлэнх нээлттэй ажлын байранд өрсөлдөөнт сонгон 
шалгаруулалтын үйл явцын дагуу ажилтан шалгаруулж авна. Сонгон шалгаруулалтыг 
тухайн ажлын байрны онцлог шаардлагад тохирсон байдлаар явуулах боловч дараах 
ерөнхий үйл явцыг баримтална. Үүнд: 

• Ажлын байрыг нээлттэй зарлах (компани дотроо болон олон нийтэд эсвэл аль аль 
нь) 

• Өргөдлийн материал хүлээж авах 
• Өргөдөл гаргагчдыг эхний байдлаар шигших 
• Сонгон шалгаруулалтын тохирох арга хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар ажилд 

өрсөлдөгчийн давуу талыг олж тодорхойлох 
• Бусдаас давуу ажилд өрсөлдөгчийг сонгох 
• Ажилд орохын өмнөх үзлэгт, шалгалтад хамруулах 
• Албан ёсоор ажлын санал хүргүүлэх 

4.2. Албан тушаалд шууд томилох  

4.2.1. Сонгон шалгаруулалтын ил тод, өрсөлдөөнтэй байх нөхцөлийг хангахын тулд 
ерөнхийдөө бүх ажлын байрыг нээлттэй зарлана. Гэхдээ онцгой тохиолдолд залгамж 
халаа төлөвлөлт болон авьяас чадварыг удирдан чиглүүлэх үйл ажиллагаанд үндэслэн 
шууд томилгоо хийх нь тухайн ажилтан болоод компанид тохиромжтой гэж үзсэн 
тохиолдолд Оюу Толгой ХХК-ийн ажилтныг сонгон шалгаруулалтгүйгээр албан 
тушаалд нь шууд томилж болно. 

4.2.2. Ажилтанг албан тушаалд шууд томилох тухай саналыг тохиолдол тус бүрээр авч 
үзнэ. Оюу Толгой ХХК нь бат бэх, олон талт ажиллах хүчийг бий болгон ажиллуулах 
үүрэг хүлээдэг тул албан тушаалд шууд томилох нөхцөлийг зөвхөн цөөн тохиолдолд 
зөвшөөрнө. Зөвхөн Хүний нөөц, ур чадварын хөгжил хариуцсан Дэд ерөнхийлөгчийн 
баталсны үндсэн дээр тухайн ажилтныг албан тушаалд шууд томилно. 

4.2.3. Хэлтсийн менежер нь ажилд өрсөлдөгчийг ажлын байранд шууд томилох хүсэлтэй 
байгаа бол уг асуудлыг Хүний нөөц, ур чадварын хөгжил хариуцсан Дэд 
ерөнхийлөгчээр авч хэлэлцүүлэхийн тулд шууд томилох саналынхаа талаар бичгээр 
хүсэлтээ гаргах ёстой. Хүсэлтэд дараах зүйлсийг дурдсан байна. Үүнд: 

а.  Албан тушаалд шууд томилох үндэслэл болохуйц онцгой шалтгаан, нөхцөлийг  
тодорхойлох 
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б.  Ажилд өрсөлдөгч тухайн ажлын байранд шаардлагатай ур чадвар, туршлага, 
боловсрол мэргэшилтэй болохыг харуулсан баталгаа  

в. Ашиг сонирхлын болзошгүй зөрчил байгаа бол мэдэгдэх 
г.  Ажилд өрсөлдөгчийн  өмнөх ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, онооны талаарх 

мэдээлэл 
д.  Авъяас ур чадварын удирдлагын багаас тухайн ажилд өрсөлдөгчид хийсэн 

авъяас ур чадварын үнэлгээ 

Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн баг нь хэлтсийн менежертэй хамтран уг хүсэлтийг 
батлуулахаар өргөн мэдүүлнэ.  

4.3. Компанийн дотоод сонгон шалгаруулалт 

4.3.1. Сонгон шалгаруулалтын шударга, ил тод байх нөхцөлийг хангахын тулд сул ажлын 
байрыг бүх хүмүүст нээлттэй зарлахыг зөвлөнө. Гэхдээ зарим тодорхой нөхцөл 
байдалд ажилтан авах хэрэгцээг харгалзан үзсэний үндсэн дээр сул ажлын байрыг 
зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ийн ажилтнуудад нээлттэй байдлаар зарлаж болно. 

4.3.2. Дотоод сонгон шалгаруулалт явуулах нь ажилтнуудад албан тушаалаа өөрчлөх, 
ахиулах боломж олгоно. 

4.3.3. Дотоод зарлал болон мэдээлэл нь компанийн дотоод харилцааны удирдамж болон 
үлгэрчилсэн загварт нийцсэн байна.  

4.3.4. Авъяас ур чадварын баг нь авъяас ур чадварын үнэлгээндээ тулгуурлан тухайн ажлын 
байранд тохирох боломжтой компанийн ажилтнуудыг зөвлөж болно.  

4.3.5. Ажилтан өөр ажлын байр сонирхож байгаа бол өргөдөл гаргахаасаа өмнө энэ 
тухайгаа өөрийнхөө хариуцсан менежертээ мэдэгдэх үүрэгтэй. Сонгон 
шалгаруулалтын явцад ажилтнууд нь ажилд орох өргөдлийн явц, ахиц байдлын 
талаар хариуцсан менежертээ мэдээлж байх үүрэгтэй.   

4.3.6. Хэрэв компани дотроос өргөдөл гаргасан ажилтныг илүү тохиромжтой гэж үзвэл 
Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтан түүнд ажлын санал тавихаас өмнө тухайн 
ажилтны хариуцсан менежертэй нь холбогдох ёстой. Энэ үе шатанд цалин болон 
шинэ ажлаа эхлэх хугацааг ярилцана. 

4.3.7. Ажилтан өөрийн хүсэлтээр доогуур зэрэглэл бүхий албан тушаалд өргөдөл гаргаж, 
улмаар шилжин ажиллахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд “Шилжин ажиллах тухай 
бодлого”-д заасан удирдамжийн дагуу ажилтанг уг албан тушаалд томилно. 

5. Нээлттэй ажлын байрыг зарлах 

5.1. Нээлттэй ажлын байрыг зарлах тухай 

Ажлын байрыг нээлттэй зарлахын зорилго нь олон тооны шаардлага хангахгүй өргөдөл 
материалд дарагдалгүйгээр сонголт хийхэд боломжтой хангалттай тооны шаардлага хангасан 
өргөдлийн материал хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.  

5.1.1. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн баг нь батлагдсан ажлын байрны зарыг зарлуулах 
ажлыг хариуцна .   
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5.1.2. Ажлын байрны зар нь тухайн ажлын шалгууруудтай нийцэж байх ёстой бөгөөд 
хүнийг өнгөц ерөнхийлөн дүгнэсэн эсвэл ялгаварлан гадуурхсан шинжтэй үг хэллэг, 
шаардлагуудыг багтаасан байж болохгүй.  

5.1.3. Ажлын байрны зар нь үндэсний хууль тогтоомжийг зөрчих ёсгүй. 

5.1.4. Ажлын байрыг гадагшаа нийтэд зарлах тохиолдолд компанийн гадаад харилцааны 
удирдамж болон компанийн үлгэрчилсэн загварт нийцүүлсэн байна.  

5.1.5. Ажил горилогчдод нээлттэй ажлын байрыг эргэцүүлэх хугацаа олгох үүднээс тухайн 
ажлын байр болон өргөдөл гаргагсдын тоо зэргээс шалтгаалан тодорхой хугацаагаар 
нээлттэй зарлана.  

5.1.6. Хэлтсийн менежер болон хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтан нар зөвшилцсөн ажлын 
байрны зарыг гаргахаас өмнө мэдээллийн ямар сувгийг ашиглах болон зарын утга 
агуулгыг анхаарч үзсэн байна.  

5.1.7. Хэлтсийн менежер ажлын байрны зарыг Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн багаас 
гаргадаг загварын дагуу боловсруулах шаардлагатай ба хянуулах болон зарлуулахаар 
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн багт илгээнэ. 

5.2. Ажлын байр зарлах мэдээллийн сувгууд 

Оюу Толгой ХХК нь ажлын байрны зарыг дараах төрөл бүрийн мэдээллийн хэрэгсэл, арга 
хэлбэрээр дамжуулан нийтэд зарлах боломжтой баэдгээр нь үүгээр хязгаарлагдахгүй 
болно. Үүнд: 

• Компани доторх мэдээллийн самбар 
• Оюу Толгой ХХК-ийн цахим хуудас 
• Хэвлэл (сонин гэх мэт) 
• Ажил, мэргэжилд зуучлагч хөндлөнгийн байгууллага 
• Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хөндлөнгийн 

байгууллага 
• Ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг гэх мэт 

Сурталчилгааны өртөг, үзэгч/уншигчийн тоо, хандалт, мэдээллийн давтамж, ажлын 
байрны төрөл зэргийг харгалзан тохирох мэдээллийн сувгийг сонгоно.  

5.3. Ажлын байрны зарын агуулга 

Ажлын байрны зарыг бэлтгэхдээ холбогдох суурь мэдлэг боловсрол, ур чадвар бүхий 
хүмүүсийг аль болох өргөн хүрээнд хамруулах талаар анхаарна. Үүний тулд ажлын зар нь 
тодорхой ур чадвар, хандлагыг нээж илрүүлэхэд чиглэгдсэн байх ба дараах зүйлийг 
тусгасан байна. Үүнд: 

а. Албан тушаалын нэр 
б.  Ажлын байрны байршил 
в. Албан тушаалын зорилго, гүйцэтгэх үндсэн үүрэг 
г. Шаардаж буй эсвэл давуу тал болох туршлага, боловсрол мэргэшил 
д.  Өргөдлөө хэрхэн гаргах тухай 
е.  Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа 
ё.  Холбоо барих мэдээлэл зэрэг орно. 
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Түүнчлэн Оюу Толгой ХХК-ийн тухай товч мэдээлэл болон манай ажилтнуудын үнэт 
зүйлс, тус компанид ажиллахын давуу талыг мэдээлэх байдлаар ажлын байрны зард 
оруулж болох ба сүүлийн үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж, технологи дээр ажиллах 
боломж зэрэг нь ажил горилогчдыг татах хөшүүрэг болж болно.  

6. Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагыг ашиглах 
6.1. Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын туслалцааг шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд 

ажилтан сонгон шалгаруулах үйл явцад ашиглана. Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагыг 
ашиглахаар сонгохоос өмнө Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн баг болон ажилд авч буй 
хэлтсийн менежер зөвлөлдөх ёстой.  

6.2. Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагыг ерөнхийдөө Оюу Толгой ХХК-ийн Хүний нөөц болон 
Хангамжийн хэлтэстэй өмнө нь гэрээ байгуулсан буюу харилцаатай ажиллаж байсан 
газруудаас сонгоно. 

7. Сонгон шалгаруулалтын аргууд 
Оюу Толгой ХХК нь сонгон шалгаруулалтыг үр дүнтэй, чанартай явуулахын тулд олон 
төрлийн арга хэрэгслийг ашигладаг. Үүнд: 

а. Өргөдлийн материалыг хянах/Шигшилт хийх 
б. Ажил эрхэлсэн байдлыг хянаж үзэх (одоогийн ажилтнуудын тухайд) 
в. Утсаар мэдээлэл авах 
г. Ярилцлага хийх 
д. Ажилд авахын өмнөх үзлэг, шалгалтанд хамруулах 
е. Ажил байдлын тодорхойлолт авах 
 
Тухайн ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан дээрх аргуудаас сонгон хэрэглэнэ. 

 

7.1. Өргөдлийн материалыг хянах/Шигшилт хийх  

Өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын хамгийн эхний үе шат нь бүх өргөдөл гаргагчдаас 
дараагийн шалгаруулалтанд оролцох өргөдөл гаргагчдыг шигшихийн тулд тэдгээрийн 
өргөдлийн материалыг хянах юм. Энэ үе шатанд тухайн ажлын байранд тавигдсан үндсэн 
шаардлагад нийцэж байгаа өргөдөл гаргагчдыг тодорхойлоход голлон анхаардаг.  

Хэрэв ажлын байрны үндсэн шаардлагыг хангаж байгаа өргөдөл гаргагчдын тоо олон 
тохиолдолд  тавигдаж буй шаардлагыг хэр зэрэг өндөр түвшинд хангаж байгаа эсвэл 
бусад нэмэлт шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгааг нь харгалзан үзэж жагсаалт гаргана. 
Шигшилтийг эхний байдлаар Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан хийх ба шалгуурт 
тэнцсэн өргөдөл гаргагчдын тооноос хамаарч ажилд авах хэлтсийн менежерт нь илгээж 
зөвшөөрөл авна.  

7.2. Ажил эрхэлсэн байдлыг хянаж үзэх 

Компанийн одоо ажиллаж буй ажилтан компани дотроо өөр ажлын байранд өргөдөл 
гаргаж, шигшмэл жагсаалтанд багтсан бол Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтан компанид 
хадгалагдаж байгаа тухайн ажилтны ажлын гүйцэтгэл, сахилгын асуудалтай холбоотой 
мэдээллийг үзэж, тэмдэглэл хөтлөх шаардлагатай. Энэхүү мэдээллийг сонгон 
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шалгаруулалтын бусад үр дүнгийн хамт авч хэлэлцүүлэхээр Сонгон шалгаруулах комисст 
өгнө. 

7.3. Утсаар мэдээлэл авах 

7.3.1. Утсаар мэдээлэл авах нь тухайн шигшмэл жагсаалтанд орсон ажилд өрсөлдөгчийн ур 
чадвар, туршлагыг нь магадлах, мөн ямар ажлын байранд сонирхолтой, хэдий 
хэмжээний цалин хэрэгтэйг нь таниж мэдэх, улмаар тухайн албан тушаалдаа хэр зэрэг 
тохиромжтой болохыг нь тодорхойлж, жагсаалтаа улам нарийн шүүлтүүрээр шигших 
боломж олгодог.  

7.3.2. Утсаар ярилцах явцад ажилд өрсөлдөгчийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахад 
чиглэсэн урьдчилан бэлдсэн асуултуудыг тавина. Үүнд тухайн хүний өмнөх ажлын 
туршлагаас гадна, ямар ажлын байр, ажлын орчинд ажиллах сонирхолтой, хэдий 
хэмжээний цалин сонирхож байгаа болон ажилд авахын өмнөх үзлэг, шалгалтанд 
(эрүүл мэндийн үзлэг гэх мэт) оролцох боломжтой эсэхийг тодорхойлсон асуултууд 
байж болно. 

7.4. Ярилцлага хийх 

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт бүрд нэг ба түүнээс олон шатны чадамжид 
суурилсан тухайн хүний зан хандлага болон мэргэжлийн чадварыг тодорхойлох 
ярилцлагуудыг авна. Ярилцлагуудыг тухайн хэлтсийн удирдах албан тушаалтан болон 
хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтнаас бүрдсэн сонгон шалгаруулах комисс явуулна.  

7.5. Ажилд авахын өмнөх үзлэг, шалгалтанд хамруулах 

Aжилд авахын өмнөх шатны төрөл бүрийн үзлэг, шалгалтыг (сэтгэн бодох чадварын 
шалгалт гэх мэт) компанийн Үнэлгээ хийх тухай бодлогод заасны дагуу явуулна.  

7.6. Ажил байдлын тодорхойлолт авах 

7.6.1. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн баг сонгон шалгаруулалтанд оролцож буй 
тохиромжтой гэж үзсэн бүх ажил горилогчдын талаарх ажил байдлын 
тодорхойлолтыг тодорхой загвар бүхий маягтыг ашиглан холбогдох хүмүүсээс авна. 

7.6.2. Ажил байдлын тодорхойлолтыг нэгээс олон хүнээс авна. Тодорхойлолт авахдаа 
тухайн ажил горилогчийн ажлын гүйцэтгэлийн талаар сайн мэддэг шууд эх 
сурвалжаас авна.  

7.6.3. Ажил горилогч өөрийг нь тодорхойлох хүний нэр, холбоо барих мэдээллийг өгөх ба 
компани дээр дурдсан зорилгоор тухайн хүнтэй холбогдож тодорхойлолт авахыг 
зөвшөөрсөн байна. 

7.6.4. Ажил байдлын тодорхойлолтыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагуудад 
үндэслэсэн асуултуудын дагуу авна.   

8. Сонгон шалгаруулалтын үйл явц 

8.1. Ажлын байрны өргөдөл 

8.1.1. Оюу Толгой ХХК-ийн ажлын байранд өргөдөл гаргахдаа өргөдлийн маягт эсвэл 
цахим хуудаст дурдсан зааврын дагуу холбогдох маягтыг бөглөж, зохих мэдээллийг 
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хавсарган заасан хугацааны дотор хүргүүлнэ. Хугацаа хожимдсон эсвэл мэдээлэл 
дутуу буюу шаардлагатай бичиг баримтыг хавсаргаагүй бүрэн бус өргөдлийн 
материалыг авч хэлэлцэхгүй болно. Нэгэнт ирүүлсэн өргөдлийн материалыг дахин 
өөрчлөх боломжгүй болно. Түүнчлэн зарлагдаагүй буюу одоогоор ажилтан авах 
хэрэгцээ гараагүй ажлын байранд ирүүлсэн өргөдлийг авч хэлэлцэхгүй. 

8.1.2. Сонгон шалгаруулалтын үед өргөдөл гаргагчаас авсан хувийн шинж чанартай бүх 
мэдээлэлтэй Оюу Толгой ХХК-ийн Мэдээллийн нууцлалын талаар баримтлах 
дүрмийн дагуу харьцана. Бүх өргөдөл гаргагчдад тус компанийн “Хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах" бодлогыг үзэх боломж олгоно.  

8.2. Сонгон шалгаруулалтын комисс 

8.2.1. Сонгон шалгаруулалтын комисс нь ажилтныг сонгон шалгаруулж авах бүх 
шийдвэрийг гаргана. Комиссын бүрэлдэхүүн нь ажлын байрны онцлог, хамрах 
хүрээнээс шалтгаалж өөр өөр байна. Гэсэн хэдий ч комиссын гишүүдийн тоо, 
оролцох хүмүүсийн төлөөлөл нь сонгон шалгаруулалтыг зохих журмын дагуу 
явуулах, сонгон шалгаруулалтанд олон талаас нь хандах нөхцөлийг бүрдүүлэхүйц 
байна.  

8.2.2. Сонгон шалгаруулах комисс нь хамгийн багадаа хоёр гишүүнээс бүрдэж болох ба 
эдгээрийн нэг нь ажилтан авах хэлтсийн менежер, нөгөө нь Хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтийн багийн төлөөлөл байна. Комиссын гишүүдээс дор хаяж нэг хүн нь 
Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын сургалтанд хамрагдсан байхыг шаардана.  

8.2.3. Түүнчлэн ажилтан авах хэлтсийг төлөөлж буй комиссын гишүүн нь тухайн сонгон 
шалгаруулалт явуулж буй албан тушаалаас аль болох ахлах түвшний албан тушаал 
хашдаг хүн байна.  

8.2.4. Комиссын бүх гишүүд ямарваа ашиг сонирхлын зөрчлөө мэдэгдэх ёстой. Хэрэв ашиг 
сонирхлын зөрчил үүссэн бол энэ талаар тэмдэглэж, түүнийг шийдвэрлэх, зохицуулах 
талаар холбогдох арга хэмжээ авна. Ашиг сонирхлын зөрчлийг шийдвэрлэх дараах 
сонголтууд байж болно. Үүнд: 

а.  Комисст өөр хүнийг хараат бус гишүүнээр нэмэх 

б. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй тухайн комиссын гишүүний оролцоог шийдвэр 
гаргах үйл явцад хязгаарлаж зөвхөн ажил мэргэжлийн санал дүгнэлтийг нь авах 

в. Тухайн комиссын гишүүнийг өөр хүнээр солих 

9. Бусдаас давуу ажилд өрсөлдөгчийг тодорхойлох 
9.1. Сонгон шалгаруулах комисс шалгаруулалтын үйл явц дууссаны дараа холбогдох үр дүнг 

дүгнэн хэлэлцэж, улмаар тухайн албан тушаалд ажиллах боломжтой гэж үзсэн хамгийн 
тохиромжтой давуу ажилд өрсөлдөгчийг тодорхойлно. Хэрэв комиссын гишүүд санал 
нэгтэй шийдвэр гаргах боломжгүй бол гишүүд чухам ямар зүйл дээр санал зөрөлдөж 
байгаа талаар тэмдэглэл хөтлөх ба тохиромжтой бол өөр хувилбарыг санал болгосон 
зөвлөмж бэлтгэнэ.  
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9.2. Үүний дараа мэдээллийг баталгаажуулах аливаа ажиллагаа хийж гүйцэтгэх ба 
тохиромжтой гэж үзсэн бусдаас давуу ажилд өрсөлдөгчийн талаар ажил байдлын 
тодорхойлолт авна. 

9.3. Комисс зарим ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын явцад ажилд өрсөлдөгчдийг 
“Боломжит нөөцийн жагсаалт”-нд оруулах шийдвэр гаргаж болно. Тус жагсаалтыг 
тохирох хүн олоход төдийлөн хялбар бус, шилжилт хөдөлгөөн ихтэй ажлын байранд 
ашиглахыг зөвлөнө. ”Боломжит нөөцийн жагсаалт”-нд ажлын байранд тэнцсэн хүний 
дараа жагсаж тухайн үедээ ажилд орж чадаагүй бусад ажилд өрсөлдөгчдийг оруулах 
бөгөөд жагсаалтанд давуу талаар нь эрэмбэлэн жагсаана. Энэхүү жагсаалтыг 12 сарын 
хугацаанд хүчинтэй мөрдөнө.                           

9.4. Хэрэв Сонгон шалгаруулах комисс тухайн ажлын байранд тохирох хүн ажилд 
өрсөлдөгчдийн дунд байхгүй байна гэж үзвэл энэ тухайгаа баримт үйлдэн гарын үсэг 
зурна. Үүний дараа ажилд авах хэлтсийн менежер нь хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн 
ажилтантай уулзаж тухайн орон тоог нөхөхөд шаардлагатай дараагийн арга хэмжээг 
тодорхойлно.  

10. Ажилд авахын өмнөх үзлэг, магадлагаа 
Ажилд авахын өмнөх шаардлагатай үзлэг, магадлагааг сонгон шалгаруулалтанд байгаа 
ажилд өрсөлдөгчөөс бус тухайн ажлын байр болон байршлаас нь хамааран тодорхойлно. 
Энэхүү үзлэг, магадлагааг ерөнхийдөө тухайн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг 
хариуцсан  хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан зохион байгуулж явуулна. Үүнд: 

• Иргэний үнэмлэх, бичиг баримтын шалгалт 
• Оюу Толгой ХХК-д ажиллаж байсан эсэх 
• Боловсрол мэдлэг, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ 
• Ажил байдлын тодорхойлолт 
• Ажилд авахын өмнөх эмнэлгийн үзлэг 

Түүнчлэн компанийн нэр хүнд, хууль, санхүүтэй холбоотой эрсдэл ихтэй хариуцлагатай 
албан тушаалд авахаас өмнө нэмэлтээр тухайн ажилд өрсөлдөгчийн өр, зээлийн талаар 
болон гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх мэдээллийг судалж үзнэ. 

Тохиромжтой гэж үнэлэгдсэн ажилд өрсөлдөгч нь Оюу Толгой ХХК-ийн одоогийн 
ажилтан биш эсвэл ажилтан хэдий ч одоогийн ажлаасаа илэрхий ялгаатай албан тушаал, 
ажлын байршилд шилжихээр өргөдөл гаргасан бол бусад төрлийн шаардлагатай ажилд 
авахын өмнөх үзлэг, магадлагааг хийнэ. Тухайлбал уурхайн талбар дахь ажлын байранд 
томилох бол эмнэлгийн үзлэгт хамрагдах шаардлагатай байж болно. Аливаа үзлэг, шалгалт 
шаардлагатай тохиолдолд ажилтанд тухай бүр мэдэгдэнэ.  

11. Ажлын санал тавих ба ажилд авах  

11.1. Ажлын саналын нөхцөлийг эцэслэх 

11.1.1. Ажлын санал тавихаас өмнө түүнд дурдагдах нөхцөл тэр дундаа ажил эхлэх өдөр, 
цалин, ажлын байршил, ажил амралтын хуваарь зэргийг эцэслэн тогтооно.  
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11.1.2. Ажилд авах хэлтсийн менежер нь тохиромжтой гэж үзсэн ажилд өрсөлдөгчийн 
одоогийн ажил олгогчдоо ажлаас гарах тухайгаа зохих хугацааны өмнө мэдэгдэх 
шаардлагад нийцсэн ажил эхлэх өдрийг тогтоох үүрэгтэй.  

11.1.3. Цалин хөлсний баг нь Оюу Толгой ХХК дахь ойролцоо төрлийн бусад албан 
тушаалын цалин, сонгогдсон ажилд өрсөлдөгчийн боловсрол, мэргэжлийн зэрэг дэв, 
туршлагыг харгалзан цалингийн хэмжээг  Хүний нөөцийн багт санал болгох үүрэгтэй. 
Үүний дараа цалингийн урьдчилсан саналыг тухайн хэлтсийн менежерт  танилцуулан 
баталгаажуулсны дараа ажлын саналд оруулна.  

11.1.4. Бусдаас давууажилд өрсөлдөгч нь Оюу Толгой ХХК-ийн одоогийн ажилтан байхаас 
бусад тохиолдолд ажлын бүх саналд доод тал нь 3 сарын туршилтын хугацаанд 
ажиллах нөхцөлийг тусгасан байна.  

11.1.5. Хэрэв тохиромжтой гэж үзсэн ажилд өрсөлдөгч нь Оюу Толгой ХХК-ийн гэрээт 
компанийн ажилтан бол Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан ажлын санал 
тавихаас өмнө тухайн ажил олгогчтой нь холбогдож, тухайн ажилтныг ажлаас 
чөлөөлөх боломжтой эсэхийг баталгаажуулна. Ажилд өрсөлдөгч нь мөн Оюу Толгой 
ХХК-ийн ажлын байранд өргөдөл гаргаж байгаа тухайгаа “Уурхайн талбарын хүний 
нөөцийн бүрдүүлэлтийн протокол”-д заасны дагуу өөрийн ажил олгогч гэрээт 
компанидаа мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах үүрэгтэй. 

11.1.6. Ажлын саналын холбогдох нөхцөлүүд эцэслэн шийдэгдсэний дараа Хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтийн ажилтан ажлын саналыг зохих загварын дагуу бэлтгэж ажилд авах 
хэлтсийн менежерээр батлуулна.   

11.2. Ажлын санал тавих 

11.2.1. Зөвхөн сонгон шалгаруулалтын үйл явц дууссаны дараа ажлын санал тавьж болно. 
Үүнд ажилд авахын өмнөх үзлэг, магадлагаа, эмнэлгийн үзлэг, ажил байдлын 
тодорхойлолт болон бусад шалгуураар гарсан нааштай үр дүнг хамруулж ойлгоно.  

11.2.2. Сонгогдсон өргөдөл гаргагчийн хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөлүүд тодорхой 
болсны дараа Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн багаас тухайн хүнтэй холбогдож, 
ажлын санал, холбогдох нөхцөлийг танилцуулна.  

11.3. Ажлын саналыг зөвшөөрөх 

11.3.1. Өргөдөл гаргагчийг ажилд авах бүх шийдвэрийг захирлын тушаалаар гаргаж, 
компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал эсвэл түүнийг албан 
ёсоор орлох эрх бүхий хүн гарын үсэг зурж, компанийн тамга дарна.  

11.3.2. Ажлын саналыг зөвшөөрсөн тохиолдолд Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан 
шинэ ажилтны материалыг Хүний нөөцийн ажилтанд дамжуулах ба улмаар ажилд 
авах тухай захирлын тушаалыг тамгалуулах, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулах, шинэ ажилтнуудад зориулсан сургалтанд боломжит эхний өдөр нь 
бүртгүүлэх зэрэг ажиллагаа хийгдэнэ.    

11.3.3. Харин ажлын саналыг хүлээн авахаас татгалзсан тохиолдолд энэ тухай Сонгон 
шалгаруулах комисст мэдэгдэх ба боломжит нөөцийн жагсаалтанд удаах байранд 
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эрэмбэлэгдсэн өргөдөл гаргагчийн талаар ажилд авахын өмнөх үзлэг, магадлагааг 
эхлүүлэх зөвшөөрөл авна. 

12. Ажилд авсны дараах үйл ажиллагаа 

12.1. Сонгогдоогүй өргөдөл гаргагчдад үр дүнг мэдээлэх 

12.1.1. Сонгогдсон ажилд өрсөлдөгч ажлын саналыг зөвшөөрсний дараа бусад өргөдөл 
гаргагчдад тухайн ажлын байранд шалгараагүй тухай мэдэгдэнэ. Ийнхүү мэдэгдэхдээ 
ямар учраас сонгогдоогүй талаар мэдээллийг мөн өгч болно.  

12.1.2. Зарим тохиолдолд холбогдох шаардлагыг хангахгүй байгаа өргөдөл гаргагчид 
дараагийн шатанд өрсөлдөх боломжгүй гэдгийг нь сонгон шалгаруулалтын эхний 
шатуудад мэдэгдэж болно.  

12.1.3. Хэрэв тухайн хүн ажилд сонгогдоогүй хэдий ч “Боломжит нөөцийн жагсаалт”-нд 
багтсан бол энэ тухай онцлон дурдах ба жагсаалтанд 12 сарын хугацаанд (ихэнхдээ 
тухайн ажлын байранд хүн сонгогдсоноос хойш 12 сар) байна гэдгийг мэдэгдэнэ.    

12.2. Сонгогдоогүй өргөдөл гаргагчдад тайлбар өгөх 

12.2.1. Өргөдөл гаргагчдад ямар учраас сонгогдоогүй талаар тайлбарыг ихэнхдээ Хүний 
нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан нь ажилд авах хэлтсийн менежертэй зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр өгнө. Харин өргөдөл гаргагчдад тухайн ажлын байранд сонгогдсон хүний 
нэр болон бусад мэдээллийг задруулж болохгүй.  

13. Үүрэг хариуцлага 

13.1. Ажилд авах хэлтсийн менежер 

Ажилд авах хэлтсийн менежер нь дараах хариуцлагыг хүлээнэ. Үүнд: 

а. Ажилтан авах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох 
б.  Тухайн албан тушаал нь ажиллах хүчний төлөвлөгөө, төсөвт тусгагдсан эсэхэд 

анхаарах 
в. Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх 
г. Ажлын байрны цалингийн зэрэглэлийг тогтоолгох 
д. Ажлын байранд сонгон шалгаруулалтгүйгээр шууд томилох тохиолдолд үндэслэлээ 

гаргаж өгөх 
е. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн төлөвлөлтийн шатанд оролцох 
ё. Сонгон шалгаруулалтын явцад ажилд өрсөлдөгчдийг шигших 
ж. Сонгон шалгаруулах комисст багтаж ажилтан шалгаруулахад оролцох 
з. Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтантай хамтран сонгон шалгаруулалтанд буй 

өргөдөл ажилд өрсөлдөгчдөөс утсаар мэдээлэл авах 
и. Ажлын саналыг танилцуулахаас өмнө эцэслэн хянаж, баталгаажуулах 
й. Хүсэлтийн дагуу сонгогдоогүй өргөдөл гаргагчид тайлбар өгөхөд хүний нөөцийн 

бүрдүүлэлтийн ажилтанд туслалцаа үзүүлэх. 

13.2. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан  

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн ажилтан нь дараах хариуцлагыг хүлээнэ. Үүнд: 

аХүсэлтийн дагуу зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх 
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а. Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг төлөвлөх 
б. Ажлын байрны зарыг боловсруулж, байршуулах 
в. Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад ашиглах боломжтой аргуудын талаар зөвлөх  
г. Өргөдөл гаргагчдаас шигшилт хийхэд шаардлагатай тохиолдолд хэлтсийн менежерт 

туслах 
д. Өргөдөл гаргагч Оюу Толгой ХХК-д өмнө нь ажиллаж байсан бол холбогдох 

мэдээллийг цуглуулах 
е. Сонгон шалгаруулалтанд буй ажилд өрсөлдөгчөөс утсаар мэдээлэл авах 
ё.  Сонгон шалгаруулалтын арга хэрэгслийг боловсруулах  
ж. Ажлын байр нэг бүрийн сонгон шалгаруулалтын талаар бүртгэл үүсгэж, хөтлөх 
з. Ажилд авахын өмнөх үзлэг, шалгалт болон ажил байдлын тодорхойлолт авах ажлыг 

зохион байгуулах 
й.  Ажлын байрны саналыг боловсруулах 
л. Ажлын байрны саналыг хүргүүлэх 
м.  Ажлын байрны саналыг зөвшөөрсөн бол холбогдох хүмүүст мэдэгдэх 
н. Ажлын байранд сонгогдоогүй өргөдөл гаргагчдад тайлбар өгөх ажлыг зохион 

байгуулах. 

13.3. Сонгон шалгаруулах комисс 

Сонгон шалгаруулах комисс нь дараах хариуцлагыг хүлээнэ.Үүнд:  

а. Сонгон шалгаруулалтын явцад ажилд өрсөлдөгчдөд өгсөн үнэлгээг хянах 
б. Тохиромжтой гэж үзсэн ажилд өрсөлдөгчдийг тодорхойлох 
в. Боломжит нөөцийн жагсаалтыг үүсгэх 

13.4. Цалин хөлсний баг 

Цалин хөлсний баг нь дараах хариуцлагыг хүлээнэ.Үүнд:  

а. Албан тушаал бүрд тохирох цалингийн зэрэглэлийг тогтоох 
б. Ажлын санал тавихаас өмнө цалингийн дүнг хянаж баталгаажуулах 

13.5. Авъяас ур чадварын баг 

Авъяас ур чадварын баг нь авьяас ур чадварын үнэлгээний үйл явцдаа тулгуурлан 
компанид одоо ажиллаж буй ажилтнуудын талаар мэдээлэл өгөх, тохирох ажлын байранд 
харгалзаж үзэхийг санал болгоно.  

13.6. Хүний нөөц, ур чадварын хөгжил хариуцсан Дэд ерөнхийлөгч 

Хүний нөөц, ур чадварын хөгжил хариуцсан Дэд ерөнхийлөгч нь ажлын байранд сонгон 
шалгаруулалтгүйгээр шууд томилох саналыг батална. 

13.7. Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал 

Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал нь ажлын байранд авах бүх шийдвэрийг 
захирлын тушаал гаргаж баталгаажуулна.  
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Хавсралт 

1. Нэр томьёо 

Энэхүү журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд: 

• Өргөдөл гаргагч – Оюу Толгой ХХК-ийн ажлын байранд өргөдөл гаргасан иргэн: 

• Ажилд өрсөлдөгч– Шигшмэл жагсаалтанд багтсан өргөдөл гаргагч;   

• Компани – Оюу Толгой ХХК-ийн бизнес, үйл ажиллагааны нэгж; 

• Өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалт – Ажлын байранд нэгээс олон тооны өргөдөл гаргагчдаас 
материал хүлээн авч, давуу талаар нь тохиромжтой ажилд өрсөлдөгчийг сонгох үйл явц 

• Шууд томилох – Хүний нөөц, ур чадварын хөгжил хариуцсан Дэд ерөнхийлөгч тухайн ажлын 
байранд өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалт явуулах шаардлагагүй болохыг зөвшөөрч, ажилтныг 
ажлын байранд шууд томилсон тохиолдол 

• Боломжит нөөцийн  жагсаалт – Амжилт, давуу талаараа эрэмбэлэгдсэн боломжит ажилд 
өрсөлдөгчдийн жагсаалт 

• Ажилтан – Өөрөөр заагаагүй бол үндсэн болон цагийн ажилтан, хөлсөөр ажиллах гэрээгээр 
ажиллагсад;  

• Ажилтны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх санаачилга – Ажилтныг ажлын бүтээмж, гүйцэтгэлээ 
сайжруулахад нь компаниас санал болгож буй туршлага хуримтлуулах боломж 

• Хариуцлагатай албан тушаал– Компанийн нөөц баялаг, үл хөдлөх хөрөнгө хариуцах 
үүрэгтэй буюу эсвэл тэдгээр нөөц баялаг, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой бизнесийн үйл 
ажиллагаанд нэвтрэх буюу захиран зарцуулах эрх бүхий, мөн их хэмжээний мөнгөн дүн бүхий 
(20,000 ам.доллараас дээш гэх мэт) хууран мэхлэлт үүсч болох эрсдэлтэй Оюу Толгой ХХК -
ийн албан тушаалыг хэлнэ. Үүнд дараах албан тушаал орох боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй 
болно: 

а. Бэлэн мөнгөнд шилжих боломжтой хөрөнгийг (бэлэн мөнгө, чек, төлбөрийн захиалга, 
цахим хэлбэрийн мөнгөн сан, төлбөрийн баримт болон адилтгах бусад зүйлс) ашиглах, 
захиран зарцуулах эрх бүхий албан тушаал  

б. Мэдээллийн технологийн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий албан тушаал 
(зөөврийн компьютер, гар утас, Блайкбэрри төхөөрөмжүүд) 

в. Агуулахаас бараа бүтээгдэхүүн олгох, тэдгээрийг захиран зарцуулах эрх бүхий албан 
тушаал, ханган нийлүүлэгчдийг батлах, төлбөрийн нэхэмжлэлийг батлах эрх бүхий 
албан тушаал 

г. Дээр дурдсан тохиолдлуудад гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаал 

д. Санхүүгийн тайлан мэдээ бэлтгэх эрх бүхий албан тушаал эсвэл санхүүгийн үйл 
ажиллагааны удирдамж, бүртгэл, ижил төстэй тайлан тэмдэглэлийг өөрчлөх, тэдгээрт 
нэвтрэх боломжтой албан тушаал 

е. G10 буюу түүнээс дээш зэрэглэлийн удирдах албан тушаал 

• Компанийн дотоод сонгон шалгаруулалт – Зөвхөн одоо ажиллаж байгаа Оюу Толгой ХХК-
ийн ажилтнуудын дунд зарлаж, тэдгээрээс өргөдлийн материал хүлээн авах өрсөлдөөнт сонгон 
шалгаруулалтын үйл явц; 
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• Хамгаалагдсан шинж чанарууд– Оюу Толгой ХХК-ийн бодлогоор ялгаварлан гадуурхахаас 
хамгаалсан хувь хүний шинж чанаруудыг хэлэх ба сонгон шалгаруулалтын явцад тухайн 
шинж чанарт нь үндэслэж хүнийг үнэлэхгүй болно. Үүнд: нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
байдал, бэлгийн чиг хандлага, гэрлэлтийн байдал, үндэс угсаа, шашин шүтлэг болон намын 
харъяалал зэргийг оруулна.  

2. Холбогдох хууль тогтоомж 

Уг журмыг хянуулж, батлуулах явцад энэхүү баримт бичгийн үзэл санааг Монгол Улсын 
холбогдох хууль, эрх зүйн зохицуулалтад нийцүүлэн Оюу Толгой ХХК-ийн үйл ажиллагаанд 
хэрэгжүүлэх ажлыг амжилттай хийж дуусгасныг бодлогын баримт бичгийн өмчлөгч хүлээн 
зөвшөөрч байна.  

Энэхүү журамтай холбогдуулан Монгол Улсын дараах хууль дүрмийг авч үзсэн бөгөөд эдгээр 
хууль, дүрмийн үзэл санаа уг бодлогын баримт бичигт тусгагдсан болно. 

• Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 

3. Холбогдох маягт, бичиг баримтууд 

Дараах баримт бичгүүд нь “Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам” болон 
холбогдох үе шатыг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хэрэглэгдэнэ. 

• Ажлын байрны өргөдлийн маягт 
• Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн нууцлалын мэдэгдэл 
• Уурхайн талбарын хүний нөөц бүрдүүлэлтийн протокол 
• Ажилтан авах хүсэлтийн маягт 
• Нээлттэй ажлын байр зарлах маягт  
• Ажил байдлын тодорхойлолт авах хуудас  
• Өргөдөл гаргагчдад шигшилт хийх маягт 
• Утсаар мэдээлэл авах үлгэрчилсэн загвар 
• Ярилцлага хийх удирдамж 
• Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар   
• Ажлын саналын загвар 
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4. Өрсөлдөөнт бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын тойм диаграмм 
 

 

Ажилтан авах 
хэрэгцээг 

тодорхойлох 
С/шалгаруулал

танд бэлтгэх 
Сонгон 

шалгаруулалт 
төлөвлөх 

Өргөдлийн 
материал авах 

Сонгон 
шалгаруулах  

үйл ажиллагаа 

Ажилд авахын 
өмнөх үзлэг 

шалгалт хийх 
Ажлын санал 
ба ажилд авах  

Ажилд авсны 
дараах шат 

Тухайн орон тоо 
шаардлагатай 

хэвээр байна уу? 

Тухайн орон 
тоог шинэчлэх 

ёстой юу? 

Тухайн орон 
тоонд ажилтан 
авах хэрэгтэй 

байна уу? 

Компанийн 
ажилтнуудад 
өөрсдийгөө 
хөгжүүлэх 

боломж олгох 

Сонгон 
шалгаруулалт 
шаардлагатай 

эсэх 

Ажиллах хүчний 
төлөвлөгөөнд 
орсон эсэхийг 

нягтлах 

Төсөвт 
тусгагдсан 

эсэхийг нягтлах 

Ажлын байрны 
тодорхойлолтыг 

шинэчлэх 

Ажлын байрны 
зэрэглэл 

тодорхойлох 

С/шалгаруулалт
ыг эхлүүлэх 

зөвшөөрөл авах 

Шууд томилох 
эсвэл 

өрсөлдөөнд 
с/шалгаруулалт 

Компанийн 
дотоод сонгон 
шалгаруулалт 
явуулах эсэх 

Ажлын зарыг 
боловсруулах 

Сонгон 
шалгаруулалтын 

аргаа 
тодорхойлох 

С/шалгаруулах 
үйл ажиллагааг 
төлөвлөж гаргах 

С/шалгаруулах 
комисст орох 

гишүүдийг 
тодорхойлох 

Хугацааг 
тохирох 

Ажлын байрыг 
зарлах 

Өргөдөл 
материалыг 
хүлээн авч 

бүртгэх 

Шигшилт хийх 

ОТ ХХК-д өмнө 
нь ажиллаж 

байсан бол ажил 
гүйцэтгэлийг 
нягталж үзэх 

С/ 
шалгаруулалтыг 

явуулах 

Тохиромжит 
өрсөлдөгчийг 
тодорхойлох 

Боломжит нөөц 
жагсаалт гаргах 

Иргэний  
үнэмлэх, бичиг 
баримтын 
шалгалт 

Хөдөлмөр 
эрхлэх боломж  

Боловсрол 
мэргэшил, 

мэргэжлийн 
гэрчилгээ г.м 

Ажил байдлын 
тодорхойлолт 

Эмнэлгийн үзлэг 

Хариуцлагатай 
албан тушаалд 
өрсөлдөгчийг 

зээл санхүүгийн 
болон гэмт 

хэргийн талаар 
мэдээлэл 

Ажлын саналын 
нөхцөлүүдийг 

эцэслэх 

Ажлын санал 
бүхий захидал 

бэлдэх 

А/санал ба бусад 
танилцуулга 
материалыг 
хүргүүлэх 

Ажлын саналыг 
хүлээн авах  

Захирлын 
тушаал гаргах 

Хөдөлмөрийн 
гэрээ бэлтгэх, 
шаардлагатай 
зааварчилгаа, 

сургалтанд 
бүртгүүлэх 

талаар 
хариуцсан ХН-д 

мэдэгдэх 

Сонгогдоогүй 
өргөдөл 

гаргагчдад  үр 
дүнг мэдэгдэх 

Ямар учраас 
сонгогдоогүй 

талаар тайлбар 
өгөх 
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журам 

Тодорхойлолт Ажилтан сонгон шалгаруулах үйл явцыг шударга, уялдаатай 
зарчмаар явуулахад туслах удирдамжийг бий болгоно.  

Эхийг зохиогч Николас Сандерс 

Үүссэн огноо  2013 оны 4 сар 
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