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ÄÝËÕÈÉÄ ÒÝÐÃ¯¯ËÝÃ×
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÓÓË

ÓÓÐÕÀÉÍ ÊÎÌÏÀÍÈ

  Òанилцóóлга

1. Áодлогын бàримò бичгийн дугààр

Ýнэхүү áаримт áичгийг ХААБ-00: Оюу Толгой ХХК-ийн худалдан авах 
ажиллагаанд баримтлах зарчим гэж нэрлэнэ.

2. Зорилго
Ýнэхүү áîдлîгûн áаримт áичигт Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авах 
ажиллагаа, түүнийг çîхиîн áайгóóлах дîтîîд арга аргачлал, Õóдалдан авах 
ажиллагаа хариóцсан нэгж áîлîн хóдалдан авах ажиллагаанд îрîлцîж áóй 
дîтîîд үйлчлүүлэгчдэд тавигдах øаардлага, талóóдûн хүлээх үүрэг, Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авалт хариóцсан ажилтнóóд áîлîн нийлүүлэгч, 
гүйцэтгэгч нарт тавигдах øаардлагûн талаар тîймлîн îрóóлав. 
Çóраг 1-д харóóлснаар, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авах ажиллагаанû 
çарчмóóд нь óг ажиллагааг óдирдан чиглүүлэх талаар áаримтлах үндсэн 8 
áîдлîгûн үндэс сóóрь нь áөгөөд дагалдах дүрэм жóрмûг тóс кîмпанийн 
Õóдалдан авах ажиллагаа хариóцсан óдирдлагûн áаг áîлîвсрóóлж хэрэгжүүлнэ.

ЗУРАГ 1. Оюу Толгой ХХК-ийн худалдан авах ажиллагааг удирдан зохицуулах 
үндсэн бодлогын баримт бичгүүд 

ХААÁ 01: Хөрөнгө зàрцуулàлòыг òөрөлж¿¿лэõ, àнгилàõ òуõàй бодлого

Ýнэхүү áîдлîгûн áаримт áичигт Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хөрөнгийн çарцóóлалтûг 
төрөлжүүлэх, ангилах  талаар тîдîрхîй чиглэл, óдирдамжийг тóсгасан áîлнî. 
Ялангóяа,  Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь өөрийн хóдалдан авах  áараа, үйлчилгээг 
хэрэгцээ øаардлага, çîриóлалтаар нь хэрхэн “төрөлжүүлж ангилдаг” талаар, 
түүнд хóваарилах хөрөнгийн çарцóóлалтûг хэрхэн  тîдîрхîйлîх талаар áîлîн 
тóхайн ангилалд нь áóþó үйл ажиллагаанû ач хîлáîгдîл, нөлөөлөл, эрсдэл, 

Ýдгээр áîдлîгûг îрîн нóтаг, дîтîîдîд өгөх үр өгөөжийг хамгийн 
îнîвчтîй тîдîрхîйлîх, áий áîлгîх çîрилгîîр тóсгайлан анхаарч 

øинэчлэн áîлîвсрóóлсан áîлнî.
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ÕÀÀÁ-00: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авах ажиллагаанд 
áаримтлах çарчим
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үнэлэмж çэрэгт тóлгóóрлан хóдалдан авах ажиллагааг çîхиîн áайгóóлах арга 
аргачлалûг хэрхэн ялгаж тîдîрхîйлîх талаар çаасан áîлнî.  Ìөн түүнчлэн, 
энэхүү ангилалûг хийснээрээ хóдалдан авагч áайгóóллагад хэрхэн яаж нөлөөлж 
áóй áîлîн хариóцсан áүтцийн çîхиîн áайгóóлалт, хүлээх хариóцлагûн талаар 
төдийгүй хóдалдан авах ажиллагаанû төлөвлөлтийг (нөөцийг татах áîлîн çах 
çээлийн төлөв áайдлûн) хэрхэн хийж гүйцэтгэдэг, мөн Ìîнгîл óлсûн дîтîîдûн 
нийлүүлэгчдийн идэвх, îрîлцîîг нэмэгдүүлэх çîрилгîîр дîтîîдîîс хóдалдан 
авах áîлîмжийг тîдîрхîйлîхîд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь хөрөнгө çарцóóлалтûн 
ангилал,  төрлийг хэрхэн хэрэглэж ажиллах талаар тóс áаримт áичигт çаасан 
áîлнî. Äэлгэрэнгүй мэдээлэл, хîлáîгдîх áаримт áичгийг ÕÀÀÁ-01: Õөрөнгө 
çарцóóлалтûг  төрөлжүүлэх, ангилах тóхай áîдлîгîîс үçнэ үү.

ХААÁ 02: Нийл¿¿лэгчийн гэрээ õэрэгж¿¿лэõ чàдвàрын òуõàй  бодлого

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-д үйлчилгээ үçүүлэх өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалтад 
îрîлцîхîîр áүртгүүлэх хүсэлтэй нийлүүлэгчдэд Íийлүүлэгчийн гэрээ 
хэрэгжүүлэх чадварûг үнэлэхэд энэхүү áîдлîгî нь хамаарна.  Òóхайн 
øаардлагатай  үйлчилгээний цар хүрээ, мөн чанараас áóþó Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-
ийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх áайдал, ач хîлáîгдлûн çэрэглэл çэрэг øинж 
áайдлаас нь хамааран гэрээ хэрэгжүүлэх чадварûг үнэлдэг. ×адварûг үнэлэх 
ажлûн хүрээнд нийлүүлэгчдийг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн стандарт, øалгóóр 
үçүүлэлтийг хэрхэн хангаж áайгааг нь øалгаж үçдэг áөгөөд энэ нь эрүүл мэнд, 
аþóлгүй ажиллагаа, áайгаль îрчин (ÝÌÀÀÁÎ)-û áîлîîд өөр áóсад чадварûн 
øаардлагад түлхүү чиглэсэн áайдаг. Äэлгэрэнгүй мэдээлэл, хîлáîгдîх áаримт 
áичгийг ÕÀÀÁ 02: Íийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварûн тóхай áîдлîгîîс 
үçнэ үү. 

ХААÁ03: Худàлдàн àвàõ àжиллàгààг зоõион бàйгуулàõ òуõàй бодлого 
(Шийдвэр гàргàõ дàрààлàл) 

Ýнэхүү áîдлîгûн áаримт áичигт Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóвьд хóдалдан авах 
ажиллагааг çîхиîн áайгóóлах  нөхцөлийн талаар тайлáарласан áайдаг. ¯үнд: 
өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалтûн áîсгî үнэ, áайгóóллага дахь óдирдлагûн 
хîлáîгдîх түвøинд хөрөнгийн çарцóóлалтûг  áатлах, хянах үүрэг хариóцлагûг 
тîгтîîîх áîлîн эрх мэдлийг төлөөлөн óдирдах талаар тîдîрхîйлсîн áîлнî.  
Äэлгэрэнгүй мэдээлэл, хîлáîгдîх áаримт áичгийг ÕÀÀÁ 03: Õóдалдан авах 
ажиллагааг çîхиîн áайгóóлах тóхай áîдлîгî (Шийдвэр гаргах дараалал)-îîс 
үçнэ үү. 

ХААÁ 04: Шууд õудàлдàн àвàлòын òуõàй бодлого 

Ýнэхүү áîдлîгûн áаримт áичигт Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийнн тóхайн хóдалдан 
авалтûн хóвьд өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалтûн стандарт жóрмаас 
çөвøөөрөгдөх хэмжээнд çөрүүтэй áайгааг хүлээн çөвøөөрсөн áа энэ нь  øóóд 
хóдалдан авалтûг çүй çîхистîй áайдлаар çîхиîн áайгóóлах øаардлагûг çүй 
ёсîîр áий áîлгîж áайгаа тîхиîлдîлд түүнийг хэрхэн çîхиîн áайгóóлах талаар 
óдирдамж, çааварчилгааг тîгтîîсîн áîлнî. Ялангóяа, энэ áîдлîгî нь øóóд  
хóдалдан авалтûг ямар нөхцөлд хэрхэн çîхиîн áайгóóлах, энэхүү øийдвэрийг 
хэн гаргах талаар  тîдîрхîй îйлгîлтûг өгнө. Äэлгэрэнгүй мэдээлэл, хîлáîгдîх 
áаримт áичгийг ÕÀÀÁ 04: Шóóд хóдалдан авалтûн тóхай áîдлîгîîс үçнэ үү. 
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ХААÁ 05: Сòрàòåгийн àч õолбогдол б¿õий гàдààдын нийл¿¿лэгчидòэй 
õàмòрàн àжиллàõ òуõàй бодлого

Стратегийн ач хîлáîгдîл áүхий гадаадûн нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах 
тóхай тóс áîдлîгûн хүрээнд îрîн нóтаг, дîтîîдîд өгөх үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэхэд îнцгîй анхаарч ажиллаж áóй гадаадûн тîмîîхîн нийлүүлэгчдэд 
чиглэгдсэн хөтөлáөрийг тîдîрхîйлсîн áîлнî. Ялангóяа, Õарилцан îйлгîлцлûн 
санамж áичгийн дагóó нийлүүлэгчийн хүлээх үүрэг, тóхайн хүлээсэн үүрэг 
хариóцлагаа áиелүүлэхэд нь дэмжлэг үçүүлэх çîрилгî áүхий Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-иас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, мөн нийлүүлэгчдийн үнэлгээ áîлîн, 
óг үүргийн áиелэлтэд гүйцэтгэлийн хяналт øинжилгээ хийх талаар тîдîрхîй 
îйлгîлтûг өгсөн áîлнî. Äэлгэрэнгүй мэдээлэл, хîлáîгдîх áаримт áичгийг 
ÕÀÀÁ 05: Стратегийн ач хîлáîгдîл áүхий гадаадûн нийлүүлэгчидтэй хамтран 
ажиллах тóхай áîдлîгîîс үçнэ үү. 

ХААÁ 06: Өмнөговийн нийл¿¿лэгчдийг дэмжиõ, õөгж¿¿лэõ òуõàй 
бодлого
Òóс áîдлîгî нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õөрөнгө îрóóлалтûн гэрээнд çааснû дагóó 
Өмнөгîвийн нийлүүлэгч áîлîхûг тîдîрхîйлîх эрх áүхий áайдлûн øалгóóр 
үçүүлэлтийг тîгтîîн óг øаардлагûг хангасан Өмнөгîвийн нийлүүлэгчдэд 
эхний ээлжинд давóó эрх îлгîхîд чиглэгдсэн áîлнî. Òүүнчлэн, тóс áîдлîгîд 
Өмнөгîвийн нийлүүлэгчдийн хөгжлийг дэмжих çîрилгîîр áîлîвсрóóлсан 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн төсөл хөтөлáөрүүдийг тайлáарласан áîлнî. Äэлгэрэнгүй 
мэдээлэл, хîлáîгдîх áаримт áичгийг ÕÀÀÁ 06: Өмнөгîвийн нийлүүлэгчдийг 
дэмжих, хөгжүүлэх тóхай áîдлîгîîс үçнэ үү. 

ХААÁ 07: Үндэñний нийл¿¿лэгчдийг дэмжиõ, õөгж¿¿лэõ òуõàй бодлого 

Òóс áîдлîгûн хүрээнд өсөн дэвжиж áóй Ìîнгîл Óлсûн үндэсний 
нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийнн үүрэг хариóцлагûг 
áаталгаажóóлж, үндэсний нийлүүлэгч áîлîхûг тîдîрхîйлîх эрх áүхий 
áайдлûн øалгóóр үçүүлэлтийг тîгтîîсîн áîлнî. Òүүнчлэн энэхүү áîдлîгîîр 
үндэсний нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх çîрилгî 
áүхий Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн çүгээс авч хэрэгжүүлэх санаачилга, арга хэмжээг 
тîдîрхîйлсîн. Äэлгэрэнгүй мэдээлэл, хîлáîгдîх áаримт áичгийг ÕÀÀÁ 07: 
¯ндэсний нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тóхай áîдлîгîîс үçнэ үү. 

ХААÁ 08: Худàлдàн àвàлò õàриуцñàн àжилòны Ёñ з¿йн д¿рэм 

Ýнэхүү áîдлîгîîр аøиг сîнирхлûн çөрчил, áэлэг дóрсгал, хөндлөнгийн 
гóравдагч этгээдээс өгөх óрамøóóлал, нóóцлал, ажил хэргийн найрсаг 
харилцаа, хээл хахóóль, авилга çэрэг асóóдлаар Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áайр 
сóóрийн талаар тîдîрхîй îйлгîлтûг өгөх хóдалдан авалт хариóцсан ажилтан, 
гүйцэтгэгч нарт  çîриóлсан óдирдамж/çааварчилгааг  өгсөн áîлнî.

3. Хàмрàõ õ¿рээ

Òóс áîдлîгûн áаримт áичгийг дараах хүмүүс даган мөрдөнө. ¯үнд: 
•	 Оюу	Толгой	ХХК-ийн	бүх	ажилтнууд;
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•	 Оюу	Толгой	ХХК-ийн	бүх	нийлүүлэгч	нар;	
•	 Оюу	Толгой	ХХК-ийн	бүх	гүйцэтгэгч	нар	болно.

Ýнэхүү áîдлîгûн áаримт áичгийг Ðиî Òинтî-ийн  эçэмøдэг, Õóдалдан авах 
ажиллагаанд áаримтлах çарчимд тóлгóóрлан áîлîвсрóóлав. 

4. Мөрдөж эõлэõ õугàцàà

Ýнэхүү øинэчлэн найрóóлсан áîдлîгûг 2012 îнû 11-р сарûн 20-нû өдрөөс 
эхлэн дагаж мөрдөнө.  

5. Á¿рэн эрõ, удирдлàгà

Ýнэхүү øинэчлэн найрóóлсан áîдлîгûн áаримт áичгийг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
Òөлөөлөн Óдирдах Çөвлөл 2012 îнû 11-р сарûн 20-нû өдөр áатлав.

Ýнэхүү áаримт áичгийг жил áүр эсхүл øаардлагатай гэж үçсэн тîхиîлдîлд 
хянан çасварлана. 

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õангамж, Äэд áүтцийн хөгжил хариóцсан Äэд 
ерөнхийлөгч нь тóс áîдлîгûн áаримт áичгийн хэрэгжилтийг хариóцна. Ýнэхүү 
áîдлîгîд өөрчлөлт îрóóлах аливаа санал хүсэлтийг дээрх алáан тóøаалтанд 
гаргах áөгөөд тэрээр çîхих ёсîîр хянан, áатална. 
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  Áîдлîгî

 Áид дîтîîд үйлчлүүлэгчидтэйгээ хэрхэн   
 харилцдаг тóхай

Õóдалдан авах ажиллагааг өөрийн үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнөөс çөв  явóóлах 
үүднээс  îлîн төрлийн дэмжлэг áүхий арга хэмжээ, нөхцлийг хэрэгжүүлдэг.
Àþóлгүй áайдал, эрүүл мэнд, áайгаль îрчинд хîр хөнөөл óчрóóлахгүй áайхûг 
áид үйл ажиллагаанûхаа үндсэн çарчим áîлгîдîг. Äэлгэрэнгүй мэдээллийг 15 
дóгаар хóóдаснаас үçнэ үү.

1.1.  Зàñàглàл

•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн мөнгөн сангаас çарцóóлалтûг хийхдээ хîлáîгдîх 
áиçнесийн нэгж эсхүл санхүүгийн алáанд áаталснû үндсэн дээр 
хóдалдаанû çîхих жóрмûн дагóó çөвøөөрөл îлгîж гүйцэтгэн áүртгэл 
хөтөлдөг.

•	 Áид Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áîдлîгî, стандартóóдûг дагаж мөрддөг.
•	 Íийлүүлэгч нь хүчин төгөлдөр “хóдалдан авах çахиалга”-ûг хүлээн 

авсан тîхиîлдîлд л үйл ажиллагаагаа эхлүүлнэ.   
•	 Áид хóдалдан авах ажиллагаанû гүйцэтгэлийг тîгтмîл үнэлэн дүгнэж 

үйлчлүүлэгчиддээ тóхай áүр тайлагнадаг. Òэдний хэрэгцээг хангахûн 
тóлд áид øаардлагатай тîхиîлдîлд гүйцэтгэлийг  сайжрóóлах, çасч 
çалрóóлах арга хэмжээг авдаг. 

•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалтûн үр дүнд 
áîлîмжит хамгийн сайн үнэ цэнийг îлж авахûг çîрьдîг áөгөөд үүнд 
хîлáîгдîх áүхий л хүчин çүйлс áîлîх аþóлгүй ажиллагаа, чанар, 
тîгтвîртîй áайдал, хүргэлт, техникийн үçүүлэлтүүд, үнэ, áайгаль 
îрчин áа нийгэмд үçүүлэх нөлөөлөл, тîгтвîртîй хөгжил çэрэг 
асóóдлûг сайтар харгалçан үçдэг áîлнî.

1.2.  Эõ ¿¿ñвэрийг òогòооõ

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авах ажиллагаанû  áîдлîгûн хүрээнд Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-ийн çүгээс áараа, үйлчилгээний эх үүсвэрийг тîгтîîхîд тавигдах 
наад çахûн øаардлагûг гаргаж ирнэ.

1.3.  Худàлдàн àвàõ àжиллàгàà õàриуцñàн нэгжийн ¿¿рэг

Ýнэхүү áîдлîгûн хүрээнд áид дараах  үйл ажиллагааг мөрдлөг áîлгîнî. ̄ үнд:
•	 Çîхистîй эх үүсвэрийг тîгтîîх áîдлîгî áîлîвсрóóлах çîрилгîîр Îþó 

Òîлгîй ÕÕÊ-ийн эцсийн хэрэглэгчийн хэлтэстэй çөвøилцсөний үндсэн 
дээр тэдний хэрэгцээ, хóдалдан авч áóй áараа, үйлчилгээнээс хүлээж 
буй	үр	дүнгийн	талаар	бүрэн	ойлголт	авах;

•	 Áид áиçнесийн үйл ажиллагаанû øаардлагûг хангах áîгинî 
хóгацаанû áîлîн óрт хóгацаанû алсûн хараа áүхий стратеги 
төлөвлөгөөний áîдлîгûг áîлîвсрóóлдаг. Áид “нэг óдаа”-ийн áараа 
үйлчилгээ хóдалдан авахаас нийлүүлэгч гадна îлîн жилийн эсхүл óрт 
хугацааны	стратегийн	гэрээг	нийлүүлэгчидтэй	байгуулан	ажилладаг;

1.



ÄÝËÕÈÉÄ ÒÝÐÃ¯¯ËÝÃ×
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÓÓË

ÓÓÐÕÀÉÍ ÊÎÌÏÀÍÈ

OÞÓ TÎËÃÎÉ ÕÕÊ-ÈÉÍ
 ÕÓÄÀËÄÀÍ ÀÂÀÕ  ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÄ

ÁÀÐÈÌÒËÀÕ ÇÀÐ×ÈÌ

10

•	 Áид çах çээлд гаргах эх үүсвэрийг тîгтîîхîд тîхирîмжтîй стратеги-
ийг áîлîвсрóóлах талаар Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн эцсийн хэрэглэгчийн 
хэлтэстэй	зөвшилцсөний	дараа	нийлүүлэгчидтэй	ажиллаж	эхэлдэг;

•	 Áид нийлүүлэгчдээс ирүүлсэн хариóлт дээр үндэслэн Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-
ийн áиçнесийн нэгжүүдийн өмнөөс нийлүүлэлтийн гэрээг санаачлан 
эхлүүлж,	хэлэлцээ	хийдэг;

•	 Áид нийлүүлэлтийн гэрээг áайгóóлах нэгдсэн жóрмûг áаталж мөрддөг  
ба	гэрээний			стандарт	нөхцлүүдийг	баримталдаг;

•	 Áид гэрээний óдирдлага, çîхиîн áайгóóлалтûн талаар нийлүүлэгчидтэй 
үүсэх	арилжааны		харилцааг	удирдан	зохицуулдаг;
1. Ãэрээний óдирдлага, çîхиîн áайгóóлалтûн үйл ажиллагаанû 

хэсэг áîлîх дîр дóрдсан үүргийг øаардлагатай тîхиîлдîлд áид  
хүлээнэ. ¯үнд: нийлүүлэгчидтэй хийх óóлçалтûг áîлîн үнийн 
хяналтын	талаар	ажил	санаачлах;

2. гэрээнд хамааралтай үнийн индекс-үүдэд хяналт тавьж, 
шинэчлэх;

3. гэрээнд çаасан тîдîрхîй хóгацаа áүрт нийлүүлэгчийн 
гүйцэтгэлийг	хянах;

4. даатгалын	гэрчилгээг	цуглуулж,	хадгалах;
5. гэрээ	дуусгавар	болох	хугацааг	хянах;	
6. гэрээний	мэдээллийн	санг	хөтлөх;	

1.4.  Оюу Толгой ХХК-ийн эцñийн õэрэглэгчийн õэлòñийн ¿¿рэг

Áараа үйлчилгээний эх үүсвэрийг тîгтîîх дэмжлэг үçүүлэх үүднээс áиçнесийн 
нэгжүүд дîр дóрьдсан үүргийг хүлээнэ. ¯үнд:

•	 хóдалдан авах ажиллагааг çîхих жóрмûн дагóó дэс дараатайгаар 
явуулахад	шаардагдах	хангалттай	хугацааг	тооцоолох;

•	 ажлûн цар хүрээ áîлîн тавигдах дэлгэрэнгүй øаардлагûг 
тîдîрхîйлîхдîî îрîн нóтгийн эх үүсвэрийг тîгтîîх áîлîн тîгтвîртîй 
хөгжлийн		асуудлыг	харгалзан	үзэж	багтаасан	байх;

•	 øаардлагатай áîл аливаа øинэ гэрээг áîлîвсрóóлахад хîлáîгдîлтîй  
баримтжуулсан	эрсдлийн	судалгааг		ирүүлэх;

•	 санал áîлгîж áóй нийлүүлэгчдийн жагсаалт (Õóдалдан авах ажиллагаа 
хариóцсан нэгж нь áîлîмжит нийлүүлэгчдийг øаардлагатай гэж үçвэл 
нэмж	урьж	оролцуулна);

•	 өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалтûг явóóлах áîлîмжгүй тîхиîлдîлд 
áүрэн гүйцэд áөглөсөн, çîхих çөвøөөрөл áүхий ‘Шóóд хóдалдан авах 
хүсэлт’-ийг	ирүүлэх;		

•	 үйлчлүүлэгчийн тóсгайлан çаасан эрүүл мэнд, аþóлгүй áайдал, 
áайгаль îрчнû хîлáîгдîлтîй аливаа нөхцөл стандарт, дүрэм жóрам 
болон	орон	нутгийн	зүгээс	нийлүүлэгчдэд	тавигдах	шаардлагууд;

•	 гэрээ áайгóóлах эрх îлгîх øалгóóрóóдûг тîдîрхîйлîх áîлîн
•	 төлáөрийг цагт нь áарагдóóлах çîрилгîîр нэхэмжлэлийг хүлээн авах 

áîлîн áатлах ажлûг цаг хóгацаанд нь хийх çэрэг áîлнî.

Ìөн áиçнесийн нэгж нь ажлûн талáай дахь үйлчилгээний гүйцэтгэлд 
(Ãүйцэтгэгчийн óдирдлага гэх мэт) хяналт тавьж, хариóцах үүрэгтэй. ¯үнд дîр 
дóрдсан үүргийг îйлгîх áа мөн үүгээр хяçгаарлагдахгүй:
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•	 Ãүйцэтгэгч, үндсэн ажилтнóóдûн эрүүл мэнд, аþóлгүй ажиллагаанд 
хяналт	тавьж	ажиллах;

•	 Áайгаль îрчин, îрîн нóтагт үçүүлэх нөлөөллийн талаар хяналт тавьж 
ажиллах;

•	 Ãүйцэтгэгчийн ажлûн гүйцэтгэлтэй хîлáîîтîй áүхий л асóóдалд 
хяналт	тавьж,	удирдан	зохицуулах;

•	 Ажилласан	цаг,	зардал,	үр	дүн,	төслийн	биелэлтийг	шалгаж,	батлах;

1.5.  Худàлдàн àвàлò

Áàрàà мàòåриàлын б¿рòгэл

Áараа материалûн áүртгэлд îрсîн áараанû хóвьд нийлүүлэгчидтэй óрьдчилан 
гэрээ áайгóóлах áа давтан нийлүүлэлтийн çахиалгûг нөөцийн түвøнийг 
áүрдүүлэх дîîд хэмжээнд үндэслэн áайгóóллагûн нөөцийн төлөвлөлтийн 
(ÁÍÒ) системээс автîматаар хийдэг. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áиçнесийн 
нэгжүүдийн ажилтнóóд нь давтан нийлүүлэлтийн çахиалгûг áайгóóллагûн 
нөөцийн төлөвлөлтийн (ÁÍÒ) системд îрóóлж хүсэлт гаргана. 

Үйлчилгээ болон бàрàà мàòåриàлын б¿рòгэлд ороог¿й бàрàà

Áүртгэлд îрîîгүй áараа, үйлчилгээний жагсаалт гарган áүртгэж áîлнî.

Òүүнчлэн, үйлчилгээ áîлîн нөөцийн áүртгэлд хамрагдаагүй áарааг  хэрэглэгч 
хóдалдан авах тóхай хүсэлт гаргаснаар Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан авах 
ажиллагаа хариóцсан нэгж тóхайн áараа, үйлчилгээний эх үүсвэрийг тîгтîîн 
хóдалдан авалтûн çахиалга áүрдүүлнэ. Íийлүүлэгч нь хóгацаандаа, çаасан 
тîî хэмжээгээр нийлүүлж áайгаа эсэхэд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан авах 
ажиллагаа хариóцсан нэгж çахиалгûн дагóó хяналт тавина.

1.6.  Доòогш чиглэлòэй нийл¿¿лэлòийн ñ¿лжээ

Äîтîгø чиглэлтэй нийлүүлэлтийн сүлжээ нь хóдалдан авмагцаа төлáөр хийх 
áîлîмжийг хангаж өгдөг.     

¯йл ажиллагааг төлөвлөх, эх үүсвэрийг тîгтîîх, нийлүүлэгчидтэй харилцах 
áîлîн агóóлах, áараа материалûн áүртгэл хөтлөх, тээвэрлэх, хîг хаягдлûн 
çîхиîн áайгóóлалт, ажлûн талáайгаас гадóóр çасвар үйлчилгээ хийлгэх áа 
үндсэн мэдээлэл áэлтгэх çэрэг үйл ажиллагаанд сîнирхлûн áүлгүүдийг 
татан îрîлцóóлах, çîхицóóлах çамаар áид дîтîгø чиглэлтэй нийлүүлэлтийн 
сүлжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлдэг.  Õóдалдан авах ажиллагаа хариóцсан нэгж нь 
øаардлагатай үед дîр дóрдсан үүргийг хүлээнэ. ¯үнд:

•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн үйл ажиллагаанд тîхирîмжтîй нийлүүлэлтийн 
сүлжээний		стандартыг	тодорхойлох;

•	 нийлүүлэлтийн	сүлжээний	гүйцэтгэл,	биелэлтийг	үнэлэх,	тайлагнах;
•	 áараа материалûг нөөцлөн хадгалах,  áүртгэл хөтлөх стандарт жóрам 

ба	үйл	явцад	чанарын	хяналтын	аудит,	шалгалт	хийх;
•	 нийлүүлэлтийн сүлжээний  сîнгîлтûн тîî хэмжээг тîдîрхîйлîх 

зорилгоор	Өмчлөлийн	нийт	зардлын	(ӨНЗ)	талаар	зөвлөгөө	өгөх;
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•	 нийлүүлэлтийн сүлжээний чадавхийн эрсдлийн үнэлгээг áүс нóтаг, 
бизнесийн	нэгж	эсхүл	нэр	төрлөөр	нь	гаргах;

•	 нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжрóóлах аливаа санал санаачилгûг 
дэмжих,	ивээн	тэтгэх;

•	 гаднû эх үүсвэрээс аøиглаж áóй агóóлах áîлîн хангамжийн 
үйлчилгээний	байгууллагуудтай	харилцах,	удирдан	чиглүүлэх;

1.7.  Хөрөнгийн удирдлàгын ñòрàòåги

Áид Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áóсад áиçнесийн нэгжүүдтэй хамтран, 
нийлүүлэлтийн сүлжээнд тóлгóóрлан хөрөнгийн óдирдлагûн стратеги/
áîдлîгîî áîлîвсрóóлахад нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн эцсийн хэрэглэгчийн 
хэлтэст  тóслалцаа үçүүлдэг.
¯үний үр дүнд хэрэглээний øаардлагад тîмîîхîн өөрчлөлт гарахаар áîл 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн эцсийн хэрэглэгчийн хэлтсээс Õóдалдан авах ажиллагаа 
хариóцсан нэгжид óрьдчилан мэдэгдэх áîлîмжтîй. 

1.8.  Эрñдлийн удирдлàгà

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан авах ажиллагаа хариóцсан нэгж нь их 
хэмжээний çарцóóлалт áîлîн нэн чóхал үйл ажиллагааг óдирдан явóóлах үүрэг 
хариóцлагûг хүлээдэг.
Áид нийлүүлэлтийн үнэ, аþóлгүй ажиллагаа, гэрээний нөхцлүүдийн (мөн 
үүгээр хяçгаарлагдахгүй) эрсдлийг áóóрóóлахад тîхирîмжтîй стратеги 
áîлîвсрóóлан хэрэгжүүлэхээр Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хîлáîгдîх áиçнесийн 
нэгжүүдтэй хамтран ажилладаг.   

 Áид нийлүүлэгчидтэй хэрхэн ажилладаг   
 тóхай

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн амжилтанд аþóлгүй, үр áүтээлч, øинийг санаачлагч 
нийлүүлэгчид нь стратегийн ач хîлáîгдîлтîй áайдаг. Шóдарга, өрсөлдөөнт 
çах çээлийг áий áîлгîхûн тóлд áид áүх áîлîмжит нийлүүлэгчдийг ижил 
øалгóóраар дүгнэж, сîнгîлт хийдэг.  
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь áүх нийлүүлэгчдэд дîр дóрдсан øаардлагûг тавьдаг. ̄ үнд:

•	 Áидний áиçнесийн дараах çîрилтóóдад нийцсэн áайх. ¯үнд:
1. ажлûн áайранд хүн áэртэх áîлîн îсîл эндэгдэл îгт гаргахгүй 

áайх, óлмаар хүний амь эрсдэх  явдал гаргахгүйн төлөө ажиллах
2. үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
3. үйл ажиллагаа, áүтээмжийг дээøлүүлэх áîлîн эрчим хүч хэмнэх
4. хîг хаягдлûг áагасгах/ таслан çîгсîîх
5. өөрийн үйлчлүүлэгчдийн Өмчлөлийн нийт çардлûг (ӨÍÇ) áагасгах

•	 санхүүгийн хóвьд áүрэн чадвартай, áие даасан áайх
•	 áараа áүтээгдэхүүний øóóд үйлдвэрлэгч áóþó эсхүл алáан ёснû эрх   

áүхий төлөөлөгч /дистриáþтер-ийн аль нь áîлîх 
•	 цахим гүйлгээ хийх чадвартай áайх (цахим гүйлгээ хийх  дэд áүтэцгүй 

îрîн нóтгийн нийлүүлэгчдэд  энэ нь хамаарахгүй)
•	 áараа материал áîлîн үйлчилгээг ханган нийлүүлэх чадвартай 

áîлîвсîн хүчинтэй áайх
•	 ÝÌÀÁÁÎ-нû çîхих øаардлагûн дагóó үйл ажиллагаа явóóлах áа   

чанарûн áаталгаажóóлах системийг мөрдөх 

2.
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•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-îîс тавих øаардлага, нөхцлүүдийн дагóó нийлүүлэлт 
хийх 

•	 øóдарга өрсөлдөөнийг дэмжих áîдлîгo явóóлах, çîхих хóóль дүрэм, 
стандарт, жóрмûг дагаж мөрдөх, авилга өгөх, авахûг хîриглîх áа 
эдгээрийг дагаж мөрдөх çэрэг áîлнî.

Áид  аþóлгүй áайдлûг чанд сахидаг, эдийн çасгийн хөгжил, нийгмийн сайн 
сайхнû төлөө тэмүүлдэг, áайгаль îрчнûг хамгаалдаг, хүчтэй çасаглалûг 
дэмждэг нийлүүлэгчдийг үнэлж тóóøтай хамтран ажиллана.
Áид áараа үйлчилгээ ханган нийлүүлэх эх үүсвэрийг îрîн нóтгаас нь îлж 
аøиглах нь тóхайн îрîн нóтаг, óлс îрнû нийгэм, эдийн çасагт тîмîîхîн 
ач хîлáîгдîлтîй áîлîхûг îйлгîж áайна. Èймээс áид îрîн нóтгийн 
нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллахûг, тэдэнд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай хамтран 
ажиллаж ханган нийлүүлэлт хийх áîлîлцîî îлгîхûг эрмэлçдэг. Äэлгэрэнгүй 
мэдээллийг 14 дүгээр хóóдаснаас үçнэ үү. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан 
авах ажиллагаа хариóцсан нэгж нь нийлүүлэгчдээс дîр дóрдсан нөхцлийг 
áүрэн хангаж ажиллахûг øаардах áîлнî.  ¯үнд:
•	 Íийлүүлэлтийн явцад үйл ажиллагаанû аþóлгүй áайдлûг хангаж,   
	 нийлүүлэгч	Оюу	Толгой	ХХК-ийг	худалдааны	эрсдлээс	хамгаалах;
•	 Нийлүүлэлтийн	сүлжээний	давуу	талыг	бий	болгох;	
•	 Тогтвортой	хангамж,	нийлүүлэлтийг	дэмжих	;

2.1.  Нийл¿¿лэгчдэд òàвигдàõ чàдвàрын шààрдлàгà

Íийлүүлэгчдийн чадварûн øаардлага нь áидний хэрэглэгчдэд îчих áараа 
материал, үйлчилгээний чанарûг хангах, áайгаль îрчинд аль áîлîх áага 
хîхирîл óчрóóлах, хүмүүсийн эрүүл мэнд, аþóлгүй ажиллагааг  хангаж áайгаа 
эсэхийг тîдîрхîйлîхîд нэн чóхал үүрэгтэй þм.  

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн  áараа материал áîлîн үйлчилгээнд тавигдах стандарт, 
øаардлагûг хангаж ажиллаж áóйгаа áаримт жиøээгээр харóóлж нîтлîх 
нь нийлүүлэгчид тавигдах чадварûн øаардлагûн нэг үçүүлэлт þм. ¯үнд 
дараах дүгнэлтүүд îрнî: ÝÌÀÁÁÎ, чанарûн óдирдлага  áа чанарûг áайнга 
дээøлүүлэхэд анхаарч áóй áайдал, санхүүгийн чадавхи, ёс çүй, харъяа 
îрîн нóтагт îрóóлах хóвь нэмэр, үр өгөөж (аж ахóйн нэгжүүдийг îрîлцîîг 
сайжрóóлж áóй áайдал), хүний нөөцийн óдирдлага,  эрхэлдэг үйлчилгээ 
áа түүний талаарх мэдээлэл, хóóль эрх çүй áîлîн мэдээллийн   найдвартай 
áайдал гэх мэт çүйлс хамаарах áа мөн үүгээр хяçгаарлагдахгүй.  

Áүх нийлүүлэгчид нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай хамтран ажиллаж эхлэхээс  өмнө 
тавигдах øаардлагûг хангасан áайх ёстîй áөгөөд хамтран ажиллахад тавигдах 
жóрамтай çîхих ёснû дагóó танилцсан áайна. Äэлгэрэнгүй мэдээллийг ÕÀÀÁ 
02: Íийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварûн талаар áаримтлах áîдлîгîîс 
үçнэ үү. 

2.2.  Цàõим õудàлдàà

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь øаардлагатай тîхиîлдîлд хóдалдан авмагцаа  төлáөр 
тîîцîî автîматаар хийх ажиллагаа, хóдалдан авах çахиалгûг сîлилцîх, 
нэхэмжлэл, áóсад гүйлгээний áаримт áичгийг интернетэд сóóрилсан түгээмэл 
хэрэглэгддэг цахим  хóдалдан авалтûн хэлáэрээр øилжүүлэх çэрэг цахим 
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хóдалдаанû стратегийг аøиглахûг эрмэлçдэг. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай áиçнесийн 
үйл ажиллагааг энэхүү цахим хóдалдаанû хэлáэрээр явóóлах áîлîмжтîй 
аливаа нийлүүлэгчийг хөхүүлэн дэмжинэ.

2.3.  Тåндåрийн ¿йл àжиллàгàà

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь цахим хэрэгслийг нийлүүлэгчидтэй харилцах, 
мэдээлэл сîлилцîх чóхал арга çам гэж үçдэг. Áид эдгээр хэрэгслийг өдөр 
тóтмûн áиçнесийн үйл ажиллагаа, тэр дóндаа тендер øалгарóóлалтûн үйл 
ажиллагаандаа өргөнөөр аøигладаг.

Ãэрээ хэрэгжүүлэх  чадвар áүхий Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн çүгээс тавьсан øалгóóрт 
тэнцэх áîлîмжтîй нийлүүлэгчдийг áид тендерт îрîлцîхûг óрьдаг. 
Òендерт øалгарóóлалтад îрîлцîхûг хүсч áóй áîлîмжит чадвар áүхий 
нийлүүлэгч нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авах ажиллагаанû îнлайн 
системд áүртгүүлэх øаардлагатай. Èйнхүү áүртгүүлснээр дîр дóрьдсан 
мэдээлэл, áаримт áичгийг авах áîлîмжтîй áîлнî. ¯үнд:

•	 Ãэрээний	маягт	болон	тендер	ирүүлэхэд	анхаарах	нөхцлүүд;
•	 Áиçнесийн çүгээс тавигдах хîлáîгдîх øаардлагóóд áа тóхайн   
 нийлүүлэх áараа материал, үйлчилгээнд тавигдах техникийн   
 үçүүлэлт, стандартûн øаардлагóóд          
•	 Òендер øалгарóóлалт хэрхэн явагдах талаар çааварчилгаа çэрэг 
áîлнî.

Áид нийлүүлэгчдийн ирүүлсэн мэдээллийн нóóцлалûг чанд хадгалж, сîнгîн 
øалгарóóлалтад îрîлцîж áóй áүх нийлүүлэгчдэд тэгø, øóдарга ханддаг.

2.4.  Доòоодын нийл¿¿лэгчдийг õөгж¿¿лэõ

Íайдвартай, тîгтвîртîй, çардал áагатай хангамжийн сүлжээг áий áîлгîхûн 
тóлд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь дîтîîдûн нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх, сайжрóóлахад, 
түүнчлэн хөгжлийн талаар тóсгай хөтөлáөр хэрэгжүүлэхэд гîл анхаарлаа 
хандóóлна. Òóс хөтөлáөр, ажил хэрэгт дараах санаачилгóóд áагтах áа мөн 
үүгээр хяçгаарлагдахгүй. Òóхайлáал: 

•	 Íийлүүлэгчдийн санхүүжилтэд тóслах çîрилгîîр дîтîîдûн áîлîн 
îрîн нóтгийн жижиг дóнд áиçнес эрхлэгчдэд çîриóлсан áичил 
зээлийн	хөтөлбөр;

•	 Áиçнесээ өргөжүүлэн тэлэхэд нь дîтîîдûн áîлîн îрîн нóтгийн 
нийлүүлэгчдэд тóóøтай дэмжлэг үçүүлэхээр  Өмнөгîвь аймагт 
“Орон	нутгийн	Нийлүүлэгчийг	хөгжүүлэх	төв”	ажиллуулах;

•	 Өмнөгîвь, Äаланçадгадûн нийлүүлэгчдийг сóргах, хөгжүүлэх, 
мэргэшил,	ур	чадварыг	нь	сайжруулах	хөтөлбөр;

•	 Íийлүүлэгчдийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварûг сайжрóóлах хөтөлáөр 
хэрэгжүүлэх;

•	 Тодорхой	нийлүүлэгчдийг	хөгжүүлэх	төлөвлөгөө	боловсруулах;	
•	 Íийлүүлэгчдийг танилцóóлах хөтөлáөрийг тасралтгүй хэрэгжүүлж, 

хîлáîгдîх øагнал гардóóлах ёслîлûн ажиллагааг  тóóøтай çîхиîн 
áайгóóлах.

Äээрхи санаа санаачилга нь гагцхүү дîтîîдûн нийлүүлэгчдэд çîриóлсан 
áөгөөд тэдгээрийн Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн өрсөлдөөнт тендер øалгарóóлалтад 
амжилттай îрîлцóóлахад, îрîлцîîг сайжрóóлахад чиглэгдсэн þм. 
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Õарин гадаадûн нийлүүлэгчдийн хóвьд үүнтэй ижил төстэй санаачилга, дэмжлэг 
үçүүлдэггүй áîлнî. Äîтîîдûн нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх  санаачилгûн талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хîлáîгдîх áаримт áичгийг ÕÀÀÁ 06: Өмнөгîвийн 
нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх талаар áаримтлах áîдлîгî, ÕÀÀÁ 07: 
¯ндэсний нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх талаар áаримтлах áîдлîгîîс 
үçнэ үү.  

2.5.  Шàлгàрñàн оролцогчòой/нийл¿¿лэгчòэй  гэрээ бàйгуулàõ

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан авах ажиллагаа хариóцсан нэгж нь  áайгóóллагûн 
дîтîîд эцсийн хэрэглэгчийн хîлáîгдîх хэлтэстэйгээ  çөвøилцсөний үндсэн 
дээр тендер øалгарóóлалтад ирүүлсэн саналóóдûг îлîн төрлийн хүчин çүйл, 
øалгóóрт тóлгóóрлан хянан үçээд аль саналûг хүлээн авах эсэх тóхай øийдвэр 
гаргана. 
Çөвхөн дîр дóрьдсан øаардлагûг хангасан нийлүүлэгчидтэй гэрээ áайгóóлна. 
¯үнд:

•	 Оюу	Толгой	ХХК-ийн	ЭМАББО-ны	стандартыг	хангасан	байх;
•	 үйлчилгээний хóвьд, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн жóрамд çаасан мэргэøсэн 

байх	шаардлагыг	хангасан	байх;	
•	 тендер	шалгаруулалтын	бүхий	л	шалгуурыг	хангасан	байх;
•	 дîтîîдûн  үйлчлүүлэгчдийн  хэрэгцээ, тэдний стандартûн øаардлагûг 

хангасан	байх;				
•	 сîнгîн øалгарóóлах øалгóóр үçүүлэлтэд нийцсэн хамгийн сайн тендер 

ирүүлсэн	байх;
энэхүү áаримт  áичигт çаасан  øаардлага нөхцлийг хангасан áайх çэрэг áîлнî.  
¯нэ цэнийг áий áîлгîж, найдвартай, аøигтай ханган нийлүүлэлтийн нөөцийг 
áүрдүүлэх áîлîн áиднийг тîгтвîртîй хөгжлийн çîрилтóóдаа áиелүүлэхэд 
хóвь нэмрээ îрóóлах çэргээр Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай хамтран ажиллахад áүрэн 
áэлтгэгдсэн нийлүүлэгчийг áид өндрөөр үнэлнэ.

2.6.  Худàлдàн àвàõ зàõиàлгà болон Ãэрээ

Çөвхөн Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áиçнесийн нэгжээс хóдалдан авах хүчинтэй 
çахиалга áóþó гэрээг нийлүүлэгчид îлгîсîн тîхиîлдîлд óг нийлүүлэгч нь 
áараа материал, үйлчилгээг ханган нийлүүлнэ. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь тóхайн 
хóдалдан авах çахиалга, гэрээний нөхцлийн дагóó áүрэн гүйцэт, хүчин 
төгөлдөр нэхэмжлэх ирүүлээгүй тîхиîлдîлд нийлүүлэгчид төлáөр төлөхөөс 
татгалçах эрхтэй.  

2.7.  Үйлчилгээнд òàвиõ шààрдлàгà

Íийлүүлэгчид нь áаpаа материал, үйлчилгээний áүрэн áүтэн áайдлûг øалгаж, 
хóгацаанд нь áагтаан, хóдалдан авах çахиалгûн çîхих øаардлага, нөхцлийн 
дагóó нийлүүлэх ёстîй. 
Íийлүүлэгч нь тîхирîлцсîн нийлүүлэлтийн хóгацаа, тîî хэмжээ, áайрøилд 
өөрчлөлт гарсан áîл гэрээний  нөхцөлд хяçгаарлагдахгүйгээр Õóдалдан авах 
ажиллагаа хариóцсан нэгжид нэн дарóй мэдэгдэнэ.  
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2.8.  Төлбөр õийõ

Õóдалдан авах çахиалга áа  үйлчилгээний øаардлагûг ханган áиелүүлсэн 
тîхиîлдîлд төлáөрийг гэрээгээр харилцан тîхирîлцсîн нөхцөл, хóгацаанаас 
хîцрóóлалгүй гүйцэтгэнэ.  

2.9.  Ãэрээний õянàлò

Ãэрээний гүйцэтгэлийг хянах, цааøид сайжрóóлах áîлîмжийг сóдлах, мөн 
гэрээнд øийдэгдээгүй үлдсэн асóóдлûг хэлэлцэх çэрэг çîрилгîîр Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн хîлáîгдîх áиçнесийн нэгж áîлîн Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан 
авах ажиллагаа хариóцсан нэгжийн төлөөлөгчид хүсэлт гарган гэрээний 
хэрэгжилтийн хóгацаанд нийлүүлэгчидтэй óóлçаж áîлнî. Ýдгээр óóлçалтанд 
гэрээт нийлүүлэгч нь өөрийн çîхих алáан ёснû төлөөлөгчдийг îрîлцóóлах 
ёстîй. 

2.10.  Нийл¿¿лэгчид Оюу Толгой ХХК-ийн нэр, лого, õудàлдààны 
òэмдгийг àшиглàõ

Õîлáîгдîх хóóль дүрмэнд çааснаас áóсад, эсхүл гэрээ хэлэлцээрээр 
çөвøөөрснөөс áóсад тîхиîлдîлд гэрээт áîлîн цааøид хамтран ажиллах 
нийлүүлэгчид нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн нэр, лîгî, áараанû  тэмдгийг 
çөвøөөрөлгүйгээр аøиглах, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-иас óрьдчилж алáан ёснû 
çөвøөөрөл авалгүйгээр гэрээний агóóлгатай хîлáîгдîлтîй мэдээллийн талаар 
нийтэд çарлах, мөн Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай хамтран ажиллаж áайгаа тóхайгаа 
îлîн нийтэд мэдээлэх ёсгүй.

 Áидний ажлûн áайр

Áидний хүлээсэн үүрэг амлалт, тэдгээртэй хîлáîîтîй áаримт áичиг, 
ажилтнóóдад тавигдах çан төлөв, харилцаанû øаардлагûн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг дîîр îрóóллаа.

3.1.  Аюулг¿й àжиллàгàà

Áид гэнэтийн îсîл, гэмтлээс ангид ажлûн áайрûг áий áîлгîхûн төлөө 
ажилладаг. Áидний çîрилгî áîл îсîл гэмтэл îгт гаргахгүй áайх явдал þм.
Áидний үйл ажиллагаа явóóлж áóй гаçар áүрт Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн аþóлгүйн 
стандарт, систем, жóрмûг áүрэн дүүрэн хатóó мөрдөнө. Àжлûн áайранд îсîл 
гэмтэл гаргóóлахгүй áайлгахад хүн áүрийн хүчин çүтгэл чóхал үүрэгтэй.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Áид хамтран ажиллаж áóй  áиçнес эрхлэгчдээс эрүүл мэнд, аþóлгүй ажиллагааг 
эрхэмлэн сахихûг хүснэ. Áид хамтран ажилладаг гэрээт нийлүүлэгчдээс Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áиçнесийн нэгжүүдийн аþóлгүй ажиллагаанû øаардлагûг 
дагаж мөрдөхийг þóнû өмнө øаарддаг.   

Íийлүүлэгчид дîр дóрьдсан øаардлагûг хангасан áайх ёстîй. ¯үнд:
•	 áараа áүтээгдэхүүний эрүүл ахóй, аþóлгүй ажиллагаанд эрсдэл 

учруулахгүй	байх	нөхцлийг	хангах;

3.
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•	 áайгóóллагûн хэмжээнд  эрүүл мэнд, аþóлгүй ажиллагаанû  
óдирдлагûг даган мөрдөж, ажлûн áайранд гэмтэж áэртэх,өвчлөх 
эрсдлийг	арилгах;

•	 аóдит, хяналт øалгалтûг  тîгтмîл хийж  дîтîîдûн áîлîн гадаадûн 
чанар øалгагчдаар аþóлгүй ажиллагаанû  жóрмûг хэрхэн мөрдөж 
ажиллаж	байгаа	тал	дээр	шалгуулж	дүгнэлт	тайлан	гаргуулдаг	байх;

3.2.  Мàнñууруулàõ бодиñ, ñогòууруулàõ ундààны нөлөө

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн  ажлûн áайранд хóóлиар хîрьсîн мансóóрóóлах áîдис 
áиедээ авч явах áóþó хэрэглэх, сîгтóóрóóлах óндаа áîлîн мансóóрóóлах 
áîдисûн нөлөөнд ажиллахûг хатóó хîриглîнî.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн төслийн талáайд ажил гүйцэтгэж áóй эсхүл төслийн 
талáайд ажил гүйцэтгэх áîлсîн нийлүүлэгчид нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
ажлûн талáайд áайх хóгацаандаа мансóóрóóлах áîдис, сîгтóóрóóлах óндааг 
хîриглîсîн тóхай Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн төслийн талáайд тавигддаг стандартûг 
даган мөрдөх ёстîй.   

3.3.  Эр¿¿л мэнд

Áид хамтран ажилладаг хүмүүсийнхээ эрүүл мэнд, сайн сайхнûг хамгаалахûг 
эрмэлçдэг.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Ãэрээт нийлүүлэгчид  Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áиçнесийн нэгжүүдэд хэрэгжүүлдэг 
эрүүл мэндийн áүх øаардлагûг дагаж мөрдөх ёстîй. Ãэрээт нийлүүлэгчид 
ажилчдûнхаа эрүүл мэндийн талаар хариóцлагатай хөтөлáөр áîлîвсрóóлж 
ажлûн áайранд өвчлөл гаргóóлахгүй áайх тал дээр хатóó анхаарч үүнийг 
áîдит ажил хэрэг áîлгîх ёстîй. 

3.4.  Ажил эрõлэлò

Áид өөрийн ажилчид áîлîн манай кîмпаний үйл ажиллагаанд îрîлцîж áóй 
áиçнесийн түнøүүдийнхээ эрх аøиг, нэр хүндийг хүндэтгэдэг. Õэрэв ажилтнóóд 
нь нîцтîй асóóдлûг сөхөн тавих, эсхүл áóсдûн áóрóó үйл ажиллагааг илтгэхийг 
хүсвэл СÏÈÊ ÀÓÒ/×ӨËӨӨÒÝÉ ЯÐЬ/ хэмээх санал áîдлîî чөлөөтэй илэрхийлэх 
хөтөлáөртэй хîлáîгдîж áîлнî. СÏÈÊ ÀÓÒ хөтөлáөрийн тóхай мэдээлэл, мөн 
îрîн нóтгийн ажилтнóóдтай хîлáîгдîх óтаснû дóгаар çэргийг Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн áүх ажлûн áайрнаас авч áîлнî.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Áид гэрээт нийлүүлэгчдийг хîлáîгдîх хóóль дүрэм, стандарт, жóрмóóдûг 
дагаж мөрдөхийг øаарддаг áа хүчээр, áîîлчлîн, мөн хүүхдээр хөдөлмөр 
эрхлүүлэхийг хîриглîж, эсэргүүцдэг. Áид Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн энэхүү 
жóрамтай адил çарчмûг áаримталдаг, хүчирхийллээс ангид нийлүүлэгчийг 
өндрөөр үнэлнэ.  
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 Áайгал îрчин, тîгтвîртîй хөгжил áа   
 хүний эрх
Áидний хүлээсэн үүрэг амлалт, тэдгээртэй хîлáîîтîй áаримт áичиг, 
ажилтнóóдад тавигдах çан төлөв, харилцаанû øаардлагûн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг дîîр îрóóллаа.

4.1.  Áàйгàль орчин

Áайгаль îрчнûг хамгаалах ажиллагаа, áүтээгдэхүүний áайгаль îрчинд үçүүлэх 
нөлөөг áагасгах нь áидний áиçнесийн амжилтанд нэн чóхал үүрэгтэй. Áид 
áайгаль îрчинд óчрах эрсдлийг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн стандарт, стратеги, 
çîрилт, çîхиîн áайгóóлалтаараа óдирдан хянадаг.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áиçнесийн нэгжүүдийн мөрддөг áайгаль îрчнû çîхих 
øаардлагóóдûг çайлøгүй мөрдөx ёстîй. Áид гэрээт нийлүүлэгчдийг áагаар 
áîдîхîд дîр дóрдсан асóóдлаар тóóøтай áайр сóóрь áаримтлахûг хүсдэг. 
¯үнд:

•	 байгаль	орчны	хариуцлагатай	удирдлага;
•	 байгаль	орчинд	үзүүлэх	хор	нөлөөг	багасгах;
•	 хог	хаягдлыг	багасгах;
•	 нөөцийг	хариуцлагатай	ашиглах;
•	 бүтээгдэхүүний	байгаль	орчинд	үзүүлэх	нөлөөг	багасгах;
•	 хүлэмжийн	хий	зэрэг	цаг	уурын	нөлөөллийг	багасгах;
•	 байгаль	орчны	эрсдэлд		сэрэмжтэй	хандах;
•	 áайгаль îрчнû талаар хариóцлагатай хандах явдлûг түлхүү анхаарах, 

áайгаль îрчинд ээлтэй технîлîгийг áий áîлгîx, түгээх явдлûг 
хөхүүлэн	дэмжих;

•	 биологийн	төрөл	зүйлийн	тархалтыг	зөв	зохицуулж	,	хамгаалах;
•	 óснû тîгтвîртîй óдирдлага çэрэг áîлнî.

Áид áайгаль îрчинд óчрóóлсан хîр хөнөөлийг áайнга нөхөн сэргээх çарчмûг  
эрхэмлэдэг.  

4.2.  Тогòворòой õөгжил

Áид  аþóлгүй áайдал, эдийн çасгийн хөгжил, нийгмийн сайн сайхан, áайгаль 
îрчнû хамгаалал, хүчтэй çасаглал дээр тóлгóóрласан тîгтвîртîй нийлүүлэлтийн 
сүлжээг áий áîлгîхûн төлөө çîрьж ажилладаг.

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóвьд ирээдүйн нөөц хэрэгцээг эрсдэлд óчрóóлалгүйгээр 
îдîîгийн хэрэгцээг хангах, салáар нэгжүүддээ, мөн îрîн нóтгийн хийгээд 
дэлхийн ард иргэдтэй óхаалгаар харьцаж үйл ажиллагаагаа явóóлах áîдлîгî, 
жóрам áîлîвсрóóлах,  түүнчлэн áидний хийж áүтээсэн çүйл áүхэн хүмүүст  
сайн сайхан ирээдүйг авчрахûн төлөө ажиллах þм гэдгийг  áид тîгтвîртîй 
хөгжил хэмээн тîдîрхîйлдîг.    

Áид өөрийн ажилтан ажилчид áîлîн гэрээт нийлүүлэгчдийн мэдээлэлд 
үндэслэсэн çөв сîнгîлт хийж, хóдалдан авалт хийх, ханган нийлүүлэх, эх 

4.
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үүсвэрийг тîгтîîх çэрэг асóóдалд óян хатан хандах, мөн áидний дîтîîд 
үйлчлүүлэгчдийн тîгтîîсîн îрîн нóтгийн ард иргэдийг дэмжих стратегийг 
хэрэгжүүлж ажиллахûг эрмэлçэнэ. 
Èйм хандлага нь áидэнд дîр дóрьдсан áîлîмжóóдûг îлгîнî. ¯үнд:

•	 эрсдлийг	зөв	дүгнэж,	удирдах;
•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ áîлîн  түүний нийлүүлэгчид, хэрэглэгчдэд áиçнесийн 

сонголтыг	бий	болгох;
•	 зардлыг	багасгах;
•	 шилдэг	ажилчдыг		компанидаа	татаж,	сургах,	хөгжүүлэх;
•	 шинэ	зах	зээл,	нөөц	бололцоог	нээх;
•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн эцсийн хэрэглэгчийн хэлтсүүдийг илүү сайн 

бүтээгдэхүүнээр	хангах;
•	 үйл ажиллагаа явóóлж áóй  иргэдийн áүлгийн óрт хóгацаанû хөгжилд 

хóвь нэмэр îрóóлах çэрэг áîлнî.
Íийлүүлэгчид нь ÕÀÀÁ 06: Өмнөгîвийн нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх 
талаар áаримтлах áîдлîгî, ÕÀÀÁ 07: ¯ндэсний нийлүүлэгчдийг дэмжих, 
хөгжүүлэх талаар áидний áаримтлах áîдлîгîтîй танилцаж, энэ талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах хэрэгтэй.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Íийлүүлэгчид нь тóхайн óлсûн хóóль, áиçнесийн нэгжид тавигдах øаардлагûг 
дагаж мөрдөх ёстîй. Òîгтвîртîй хөгжлийн çарчмûг үйл ажиллагаандаа тóсган 
хэрэгжүүлж, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийг тîгтвîртîй хөгжлийн çîрилгîдîî хүрэхэд нь 
тóсалж дэмжих нийлүүлэгчдийг áид өндрөөр үнэлэх áîлнî. 

Áид нийлүүлэгчдээс  áайгаль îрчнû стандартûг  мөрдөж, нóтгийн ард иргэдтэй 
хариóцлагатай харилцааг áий áîлгîхûг øаардана.  Áидний үйл ажиллагаа 
явóóлдаг îрîн нóтгийн тîгтвîртîй хөгжилд  эерэг нөлөө үçүүлэх áиçнесийн 
харилцааг áий áîлгîх нийлүүлэгчийг áид өндрөөр үнэлэх áîлнî.  

4.3.  Х¿ний эрõ

Õүний Ýрхийн Òүгээмэл Òóнхаглалûн дагóó áид хүний эрхийг дэмжиж 
хүндэтгэдэг áөгөөд хүний эрхийг çөрчсөн аливаа үйл ажиллагаанд îрîлцîхгүй 
áайх идэвхтэй áîдлîгî áаримталдаг. 

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ? 

Íийлүүлэгчид нь хүний үндсэн эрх, нэр хүнд, түүний дîтîр амьд явах эрх, эрх 
чөлөө, нэр төр, хóвь хүний аþóлгүй áайдал, áîîлчлîл áîлîн хэрцгийлэлээс 
ангид áайx, хóóль, үндсэн хóóлийн дîр тэгø эрх эдлэх явдлûг хүндэтгэдэг 
áîдлîгî хэрэгжүүлэх ёстîй. Áид нийлүүлэгчдээс дээр дóрдсанû дагóó хүний 
эрхийг хамгаалах, хэрэгжүүлэх механиçмтай áайхûг øаарддаг.
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 Áиçнесийг øóдаргаар явóóлах
Õóдалдан авах ажиллагаа хариóцсан нэгжийн áиçнесийг øóдаргаар явóóлах 
áайр сóóрь, áидний үүрэг амлалт, хîлáîгдîх áаримт áичгийн талаар 
дэлгэрэнгүй çаасан Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн ÕÀÀÁ 08: Õóдалдан авалт хариóцсан 
ажилтнû Ёс çүйн дүрэм-ийн хамтаар óнøиж танилцах øаардлагатай.

5.1.  Өрñөлдөөн бà монопольчлолын эñрэг

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь чөлөөт, øóдарга өрсөлдөөний çарчмûг áаримталж, үйл 
ажиллагаагаа ил тîд явóóлна.

Àжилтнóóд, гэрээлэн гүйцэтгэгчид нь хэрэгжүүлэхээр çэхэж áóй арга 
хэмжээнийхээ талаар эргэлçэж áайвал Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóóльчид хандана. 

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Áид нийлүүлэгчид áîлîн тэдний ажилтан ажиллагсдûг мîнîпîльчлîлûн 
эсрэг, øóдарга áóс өрсөлдөөн áа хóдалдаанû тóхай çîхих хóóль тîгтîîмж, 
дүрэм жóрам, çахирамжóóдûг дагаж мөрдөхийг øаардана.

5.2.  Авилгa, õээл õàõууль

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь хээл хахóóль áа авилгûн áүх хэлáэрийг хîриглîдîг áа 
ялангóяа áиçнесээ  авч үлдэх эсхүл øóдарга áóсаар өөрт давóó áайдал áий 
áîлгîх, óдирдах çîрилгîîр áóþó áиçнесийн ёс çүйд үл нийцэх çүй áóс арга 
хэрэглэн, øóóд áîлîн øóóд áóсаар ‘тóсламж үçүүлсэн төлáөр’ хүлээн авахûг 
хатóó хîриглîнî. 

Çóóчлалûн áүх çîхицóóлалт áîлîн хандив тóсламжийг çөвхөн Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн ÕÀÀÁ 08: Õóдалдан авалт хариóцсан ажилтнû Ёс çүйн дүрэм-ийн 
стандартûн дагóó çîхицóóлах ёстîй.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Áид нийлүүлэгчдийг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн ÕÀÀÁ 08: Õóдалдан авалт хариóцсан 
ажилтнû Ёс çүйн дүрэм-ийг хүндэтгэн, даган мөрдөхийг øаардана.   

5.3.  Áэлэг дурñгàл, дàйллàгà

Áэлэг дóрсгал, дайллагûг øан харамж áîлгîн, эсхүл давóó эрхийн áайдал 
үүсгэх çîрилгîîр өгөх áóþó хүлээн авахûг хîриглîнî.  Çарим тîдîрхîй 
нөхцөлд áагахан хэмжээний áэлэг дóрсгал áóþó дайллагûг өгөх áа хүлээн авч 
áîлнî. Õүлээн çөвøөөрч áîлîх áэлэг дóрсгал áа дайллагûн талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ÕÀÀÁ 08: Õóдалдан авалт хариóцсан ажилтнû Ёс çүйн дүрэм-ээс 
үçэж танилцана óó.  

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Íийлүүлэгчдийг хүлээн çөвøөөрөгдөх áîлîмжгүй áэлэг дóрсгал, дайллагûг 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн ажилтнóóдад санал áîлгîхûг хîриглîх áа Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн ÕÀÀÁ 08: Õóдалдан авалт хариóцсан ажилтнû Ёс çүйн дүрэм-ийг 
хүндэтгэн, дагаж мөрдөхийг øаардана.

5.
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5.4.  Нууцлàл

Áид Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн мэдээллийн нóóцлалûг,  áóсад этгээд, түүний 
дîтîр хэрэглэгчид áîлîн нийлүүлэгчдийн áидэнд итгэн мэдээлсэн аливаа 
мэдээллийн нóóцлалûг үргэлжид чандлан хадгалах ёстîй.  
Áид нийлүүлэгчдийн тóхай áүх мэдээлэл, түүний дîтîр үнэлгээ, çóраг төсөл,  
нîó-хаó çэргийг чанд нóóцлах áа үүнийг çөвхөн çîхих çîриóлалтûн дагóó 
хэрэглэнэ. Ìэдээллийг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан авах ажиллагаа 
хариóцсан нэгжийн áаримт áичгийн стандартûн дагóó найдвартай 
хамгаалалтад áайлгана.     

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áүх нийлүүлэгчид нь áиçнесийн үйл ажиллагаа 
явóóлахдаа Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн îþóнû өмчийн эрхийг хамгаалан хүндэтгэх 
øаардлагатай. Áиçнесийн үйл ажиллагаа явóóлахад çîриóлан аливаа 
нийлүүлэгчид øóóд áóþó øóóд áóсаар аøиглóóлахаар îлгîсîн Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн аливаа îþóнû өмчийг çөвхөн тóхайн áиçнесийн çîрилгîд л аøиглах 
ёстîй.   

Ìөн түүнчлэн гэрээт нийлүүлэгчид нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн аливаа îþóнû 
өмчийг найдвартай хамгаалалтûн дîîр, аþóлгүй гаçар, нóóцлалûг чандлан 
сахиж хадгалах áа Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн алáан ёснû çөвøөөрлийн тóсгай 
áичиггүйгээр ямар нэгэн хөндлөнгийн этгээд, түүний дîтîр тóслан гүйцэтгэгч 
нарт çадрóóлах ёсгүй.  

Íийлүүлэгч нь өөрийн áайгóóллагûн тóхай нóóцлал áүхий мэдээллийг Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-д өгөх áîл, óг мэдээллийг дамжóóлахаас өмнө Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-д 
энэ тóхай алáан ёсîîр мэдээлж, нóóцлалûн гэрээ áóþó эсхүл түүнтэй төстэй 
хэлцэл үйлдэх хэрэгтэй.   

5.5.  Сонирõлын зөрчил

Áид áүгд хóвь хүний аливаа үйл ажиллагаа, аøиг сîнирхîл нь Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн өмнө хүлээх áидний хариóцлагатай çөрчилдөхгүй áайх  талаар 
áаталгаа гаргах ёстîй. Àøиг сîнирхлûн çөрчлийн аливаа øинж тэмдэг ч илрэх 
ёсгүй. Сîнирхлûн çөрчилд дîр дóрьдсан çүйлсийг хамаарóóлах áа энэ нь мөн 
үүгээр çөвхөн хяçгаарлагдахгүй.¯үнд:

•	 нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгч áîлîн өрсөлдөгч нартай áиçнесийн   
	 харилцаанаас	гадуур	албан	бус	харилцаа,	сонирхол	үүсгэх;
•	 төрөл садан, найç нөхөд áîлîн тэдний эçэмøдэг аливаа нэгэн   
 кîмпанитай Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн нэрийн өмнөөс áиçнесийн   
	 харилцаа	үүсгэх	;
•	 төрөл садан þм óó, хайр сэтгэлийн хîлáîîтîй хүний хóвьд нөлөө   
 үçүүлэх, ажлûн үнэлгээнд хяналт тавих áîлîн цалин óрамøóóлал   
	 олгох	эрх	мэдэл	бүхий	албан	тушаaл	эрхлэх;	
•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай ямар нэгэн áиçнесийн харилцаанд îрж áóй,   
 эсхүл хийхээр төлөвлөж áóй хóвь хүн áа алáан áайгóóллагаас   
 áага хэмжээний áэлэг дóрсгал, дайллагаас хэтэрсэн хóвийн   
 óрамøóóлал, төлáөрийг øóóд áа øóóд áóс хэлáэрээр авах   
 çэрэг áîлнî.
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Сîнирхлûн çөрчлийн тóхай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ÕÀÀÁ 08: Õóдалдан авалт 
хариóцсан ажилтнû Ёс çүйн дүрэм-ээс үçнэ үү.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг вэ?

Ìанай нийлүүлэгчид ÕÀÀÁ 08: Õóдалдан авалт хариóцсан ажилтнû Ёс çүйн 
дүрэм-тэй танилцаж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, хîлáîгдîх áаримт áичигтэй 
танилцах ёстîй.

5.6.  Олон улñын бизнåñ

Áид дэлхийн îлîн óлс îрîнд áиçнес эрхэлдэг áөгөөд тóхайн óлсûнхаа хóóль 
тîгтîîмж, дүрэм, жóрмûг дагаж мөрддөг.  Ýдгээр нь óлс îрîн áүрийн хóвьд 
хîîрîндîî харилцан адилгүй áайх áа түүнчлэн эрсдэл нь ч мөн адил  өөр 
өөр áайдаг.

Бид нийлүүлэгчдээс юуг шаарддаг  вэ?

Íийлүүлэгчид нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áиçнесийн нэгжүүдэд áараа материал, 
үйлчилгээ ханган нийлүүлэхдээ хîлáîгдîх áүхий л хóóль тîгтîîмж, дүрэм, 
жóрмûг даган мөрдөж, хяналт тавих ёстîй.

 Õавсралт
Äараах нэр тîмьёîг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан авах ажиллагаанû 
áîдлîгûн áаримт áичгүүдэд аøиглах áөгөөд энэ нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
хóдалдан авах ажиллагаанд áаримтлах çарчмûн салøгүй хэсэг áîлнî. ¯үнд: 

•	 Төлөөлөгчийн гэрээ: Ãадаадûн нийлүүлэгчийг тóхайн áүс нóтагт 
төлөөлж ажиллах çîрилгîîр дîтîîдûн нийлүүлэгчтэй тîгтîîсîн 
харилцаа. 

•	 Жилийн ¿йл àжиллàгààны òөлөвлөгөө: Áайгóóллагûн хэмжээнд 
øаардлагатай áараа, үйлчилгээний аøиглалтûн óрсгал çардлûг 
тóсгасан áайна. 

•	 Дàдлàгàжуулàõ ñургàлò: Îнîл, дадлагûг хîслóóлан óр чадвар 
дамжóóлах.

•	 Шийдвэр гàргàõ дàрààлàл (Зàрцуулàлòын зөвшөөрөл олгоõ 
мàòриц): Òендер øалгарóóлалтûн жагсаалт, гэрээ áайгóóлах, áараа 
материалûн тîхирóóлга хийх áîлîн áóсад төрлийн санхүүгийн 
гүйлгээг áатлах/çөвøөөрөл îлгîх øийдвэрийг гаргах эрх áүхий 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хîлáîгдîх алáан тóøаалûн нэр, тóхайн эрхийн 
хэмжээ хяçгаарûг харóóлсан хүснэгт. Óг матрицûг FI-01 Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ, Шийдвэр гаргах дараалал (Çарцóóлалтûн çөвøөөрөл îлгîх 
матриц)-аас үçнэ үү.

•	 Өрñөлдөөнò ñонгон шàлгàруулàлò: Çарцóóлах мөнгөн дүн áóþó 
áîсгî үнээс хамааран сîнгîх хóдалдан авах ажиллагаанû арга 
áөгөөд øаардлага хангасан 3-аас дîîøгүй нийлүүлэгч тóхайн 
áараа, үйлчилгээний төрөл, ангилал дахь çах çээл дээр өрсөлдөх 
øаардлагатай.

•	 Áàйгууллàгын нөөцийг òөлөвлөõ ñиñòåм: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áүх 
хэлтсийг нэгтгэсэн áиçнесийн үйл ажиллагаанû системийн прîграм 
хангамж 

6.
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•	 Сонирõолоо илэрõийлñэн зàõидàл: Áайгóóллагаас çарласан 
óрилгûн дагóó тóхайн хóдалдан авахаар çîрьж áóй áарааг нийлүүлэх, 
үйлчилгээг үçүүлэх сîнирхîлîî  тóхайн çах çээлээс илэрхийлсэн 
áайдал.

•	 Ãэрээний åрөнõий нөõцөл: Òîдîрхîй áараа, үйлчилгээний тóхайд 
хийгдэх гэрээний хóóль эрх çүйн нөхцөлийг тîгтîîсîн Ãэрээний 
ерөнхий нөхцөлийг хэлнэ. Óг нөхцөлд Íийлүүлэгч áîлîн Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн харилцан хүлээх үүрэг хариóцлагûг тóсгадаг.   

•	 Хàмòàрñàн ò¿ншлэл: хóвь нийлүүлэх çамаар тîдîрхîй хóгацаанд 
øинэ аж ахóйн нэгж, øинэ хөрөнгө áий áîлгîхîîр талóóдûн тîхирсîн 
áиçнесийн тîхирîлцîî/çөвøилцөл.

•	 Доòоодын/орон нуòгийн: Ýнэхүү áîдлîгûн áаримт áичгийн 
дагóó, дîтîîдûн  нийлүүлэгч гэдэг нь Өмнөгîвь аймгийн áүс нóтагт 
áайрладаг îрîн нóтгийн áîлîîд үндэсний áóсад нийлүүлэгчдийг тóс 
тóс хамаарна.

•	 Нийл¿¿лэгчдийн нэгдñэн жàгñààлò: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хөтөлдөг, 
хóдалдан авалтûн төрөл áүрт харгалçах гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар 
áүхий нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сан.

•	 Нийл¿¿лэлòийн Мàñòåр Ãэрээ: Óрьдчилан тîгтîîсîн үнээр (үнийн 
жагсаалт, төлáөрийн хóваарь áîлîн хүү çэргийг) гүйлгээ хийхээр 
тîхирч, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ áа нийлүүлэгчдийн хîîрîнд áайгóóлсан 
гэрээ. 

•	 Хàрилцàн ойлголцлын ñàнàмж бичиг: Õîёр áóþó îлîн талт 
хэлэлцээрийн áаримт áичиг. ¯үнд талóóд санал нэгдсэн áайдлаа 
илэрхийлж, харилцан тîхирîлцсîн үйл ажиллагаанû чиглэлээ 
тîдîрхîйлдîг.   

•	 Доòоодын бизнåñ эрõлэгчдэд зориулñàн зөвлөн ñургàõ õөòөлбөр: 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн ханган нийлүүлэлтийн стратегийн түнøүүд нь 
дîтîîдûн аж ахóйн нэгжүүдийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг тóслалцаа 
үçүүлэх тóхай Õарилцан îйлгîлцлûн санамж áичигт îрсîн үүрэг 
амлалт.

•	 Áичил зээлийн õөòөлбөр: Өмнөгîвь аймгийн áиçнес эрхлэгчдэд 
øинээр áичил áîлîн жижиг дóнд áиçнес эхлүүлэхэд эхний хөрөнгө 
îрóóлалт хийх áîлîн îдîîгийн áиçнесээ өргөжүүлэн тэлэхэд 
øаардлагатай áайгаа хөрөнгийг хóдалдан авахад тóслах çîрилгîтîй 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áîлîвсрóóлсан хөтөлáөр

•	 Монгол Óлñын àж àõуйн нэгж¿¿дэд дàвуу эрõ олгоõ: Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ, Ìîнгîл Óлсûн Çасгийн гаçрûн хîîрîнд áайгóóлсан гэрээний 
дагóó Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-аас (áîлîмжтîй áîл) Өмнөгîвь аймгийн 
áүс дэх нийлүүлэгчдэд эхний ээлжийн давóó эрх îлгîх, дараагаар 
нь Ìîнгîл дахь нийлүүлэгчдэд дîîр çаасан дэс дараалал áîлîн 
тîдîрхîйлîлтûн дагóó давóó эрх îлгîх тóхай тîхирсîн тîхирîлцîî:
•	 Өмнөговийн нийл¿¿лэгч: Өмнөгîвь аймагт áүртгэлтэй, тóс 

аймагт  áараа үйлдвэрлэдэг эсвэл нийлүүлдэг, эсвэл  үйлчилгээ 
үçүүлдэг, мөн аж ахóйн нэгжийн 50-иас дээø хóвийг Ìîнгîл 
óлсûн иргэн эçэмøдэг, нийт үндсэн ажиллагсдûн 75%-иас дээø нь 
Өмнөгîвь аймагт амьдарч ажилладаг Ìîнгîл óлсûн иргэд áайх, 
мөн түүнчлэн аж ахóйн нэгжийн төв áîлîн салáар нь Өмнөгîвь 
аймагт áүртгэгдсэн, тóхайн салáар нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай гэрээлэн 
харьцаж ажилладаг áайх øаардлагóóдûг хангасан нийлүүлэгчийг 
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îйлгîнî.
•	 Үндэñний нийл¿¿лэгч: Ìîнгîл óлсад áүртгэлтэй, кîмпаний 50-

иас дээø хóвийг Ìîнгîл óлсûн иргэн эçэмøдэг áайх øаардлагûг 
хангасан нийлүүлэгчдийг îйлгîнî.

•	 Ãàдààдын нийл¿¿лэгч Ангилàл 1: Ìîнгîл óлсад áүртгэлтэй, 
татвар төлдөг, кîмпанийн төв алáа нь Ìîнгîл óлсûн нóтаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явóóлдаг, нийлүүлж áайгаа áараа үйлчилгээндээ 
Ìîнгîл óлсûн нóтаг дэвсгэр дээр нэмүү өртөг áий áîлгîсîн, 
нийт ажиллагсдûн 75-аас дээø хóвь нь Ìîнгîл óлсûн иргэд áайх 
øаардлагûг хангасан нийлүүлэгчийг îйлгîнî.

•	 Ãàдààдын нийл¿¿лэгч Ангилàл 2: Ìîнгîл óлсад áүртгэлтэй áа 
татвар төлдөг нийлүүлэгчийг îйлгîнî.

•	  Ãàдààдын нийл¿¿лэгч Ангилàл 3: Äээр дóрдсан øаардлагûг 
хангахгүй нийлүүлэгчийг îйлгîнî. 

•	 Төñлийн мåнåжмåнò, бàрилгà угñрàлòын компàни: 1, 2-р үе øат 
áүхий хөрөнгө îрóóлалтûн тîмîîхîн хөтөлáөрийг хэрэгжүүлэхэд 
îлîн óлсûн øилдэг тóрøлагûг нэвтрүүлэх çîрилгîîр áайгóóлсан, 
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-аас áатламжилсан кîмпани. Ýнэ нь óóрхайн 
талáайг áүрэн хэмжээнд áүтээн áайгóóлахад øаардлагатай өргөтгөл, 
тîмîîхîн хөрөнгө îрóóлалтûн хөтөлáөр хэрэгжүүлэхэд øаардлагатай 
нэмэлт чадавхи, чадварûг îрóóлж ирэхийн сацóó хийж áóй 
áиçнесийн түр øинжтэй нөхцөл áайдлûг сайжрóóлах çîрилгîîр авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ þм. Àжлûн цар хүрээ нь óóрхайн талáай 
дахь үйл ажиллагаанд чирэгдэл óчрóóлалгүйгээр тîдîрхîй хóгацаанд 
хийж гүйцэтгэх инженерийн çóраг төсөл, хóдалдан авалт, áарилга 
óгсралтûн ажлûг хамрах áа хөрөнгийн өргөтгөлийн (капиталжóóлах)
хөтөлáөрийн хүрээнд тîдîрхîйлîгдîнî. ¯үнд: Ýнэ кîмпани нь Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-аас тîгтîîсîн çөвøөөрөл îлгîх óдирдамжийн дагóó 
ажиллах áөгөөд 100,000 ам. дîллараас илүү дүнтэй хóдалдан 
авалтанд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн төлөөлөгчийн хамтаар гарûн үсэг 
çóрж áаталгаажóóлна. 

•	 Худàлдàн àвàлòын гэрээний òөлөвлөгөө: Õóдалдан авалтûн 
төрлөөр нь çарцóóлалтûг óрьдчилан тîîцîж харах áîлîмж îлгîсîн 
çîхиîн áайгóóлалт áүхий мэдээллийн сан. ¯үнийг аøигласнаар 
дîтîîдûн аж ахóйн нэгжүүдэд үүсэх áîлîмжийг óрьдчилан харж 
тîîцîх, хамгийн чóхал, тóлгамдсан çахиалгад хóваарилах эх үүсвэрийг 
тîгтîîх мөн Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн çарцóóлалтûн øаардлагûн дагóó 
хийх áîлîмжтîй. 

•	 Төрийн болон орон нуòгийн өмчийн õөрөнгөөр бàрàà, àжил, 
¿йлчилгээ õудàлдàн àвàõ òуõàй õууль: Óлсûн áîлîн îрîн нóтгийн 
төсвийн санхүүжилтээр хóдалдан авалт хийхтэй хîлáîгдсîн үйл 
ажиллагааг çîхицóóлах Ìîнгîл Óлсûн хóóль. 

•	 Худàлдàн àвàõ зàõиàлгà: Òîдîрхîйлîлт/¯ндсэн үçүүлэлт, тîî 
хэмжээг нь çааж,  áараа нийлүүлэх/үйлчилгээ үçүүлэх талаар хүсэлт 
гаргаж áóй арилжаанû áаримт áичиг. Áайгóóллагûн нөөцийг төлөвлөх 
систем áóþó прîграм хангамж аøиглан áîлîвсрóóлдаг. 

•	 Нийл¿¿лэгчдийн ¿ндñэн шàлгуур ¿з¿¿лэлòийг õàнгàñàн бàйдàл: 
Сîнгîн øалгарóóлалтûн үндсэн øалгóóр үçүүлэлтийг хангаж, óлмаар 
түүнд îрîлцîх áîлîмжтîй, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Íийлүүлэгчдийн 
мэдээллийн санд өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалтад îрîлцîх 
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чадвартай, эрх áүхий гэж áүртгэгдсэн үйлчилгээ үçүүлэгч аж ахóйн 
нэгж.

•	 Ãэрээ бàйгуулàõ эрõ олгоõ зөвлөмж: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь өрсөлдөөнт 
тендер øалгарóóлалтûн (ÝÌÀÀÁÎ, тóрøлага, ажлûг хóгацаанд нь 
áүрэн áиелүүлэх, чанар, гэрээний нөхцөлийг хангаж áóй áайдал 
гэх мэт сîнгîн øалгарóóлалтûн øалгóóр үçүүлэлтүүдийг харгалçан 
үçсэний) үр дүнд хамгийн сайн гэж øалгарсан нийлүүлэгчид хамтран 
ажиллах санал áóþó гэрээ áайгóóлах эрх îлгîнî. Ýхний ээлжинд 
Өмнөгîвийн нийлүүлэгчдэд давóó эрх îлгîж, дараа нь Ìîнгîлûн 
нийлүүлэгчдэд давóó эрх îлгîнî. Ãадаадûн нийлүүлэгч øалгарсан 
тîхиîлдîлд,  Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь үндсэн нийлүүлэгчтэй хамтран 
дîтîîдûн аж ахóйн нэгжүүдийн îрîлцîîг нэмэгдүүлэх, îрîн нóтагт 
өгөх үр өгөөжийг дээøлүүлэх áîлîмжийг эрж хайн ажиллах áîлнî. 

•	 Сàнàл ир¿¿лэõ õ¿ñэлò: Àжлûн цар хүрээ, ерөнхий нөхцөл, 
øаардагдах тîî хэмжээ, тîдîрхîйлîлтûг тóхайн аøиглалтûн 
талáайн талаарх тîдîрхîй мэдээллийн хамтаар өгч, нийлүүлэгчийг 
үнийн санал ирүүлэхийг хүссэн алáан ёснû тендерийн áаримт áичиг 
áөгөөд тóхайн саналаа ирүүлсэн нийлүүлэгч нь áүртгэлд хамрагдсан, 
үнэлгээний үндсэн øалгóóр үçүүлэлтийг хангасан, тîхиîлдîлд гэрээ 
áайгóóлах эрх îлгîж áîлîх тóхай  çаасан áайна.

•	 Үнийн ñàнàлд өөрчлөлò оруулàõ эрõ: ÕÀÀÁ 06: Өмнөгîвийн 
нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх áîдлîгî, ÕÀÀÁ 07: ¯ндэсний 
нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх áîдлîгîд çаасан тîдîрхîй 
нөхцөл áайдалд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-аас тендерийн үнийн саналдаа 
өөрчлөлт îрóóлах áîлîмжийг тîдîрхîй øалгóóр үçүүлэлтийг хангасан 
нийлүүлэгчдэд îлгîхûг хэлнэ.

•	 Тэòгэлэгò õөòөлбөр: Óóл óóрхайн салáартай хîлáîîтîй чиглэлээр 
сóралцаж áóй îþóтнóóдад îлгîх тэтгэлэг áóþó санхүүгийн дэмжлэг. 

•	 Ажлын цàр õ¿рээ (Тодорõойлолò): Шаардлагатай áараа, 
үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй тîдîрхîйлîлт (техникийн эсхүл 
инженерийн çóраг төслийн дагóó тîдîрхîйлîлт). 

•	 Сàнõ¿¿гийн àч õолбогдол б¿õий õ¿¿: Ерөнхийдөө, мөн энэхүү 
áаримт áичгийн áóсад хэсэгт çаасанчлан  100,000 ам. дîллар 
áóþó түүнээс áага хэмжээний өртөгтэй хүү эсхүл үндэсний аль нэг 
хөрөнгийн áиржэд áүртгэлтэй аж ахóйн нэгжээс гаргасан áóþó 
øóóд арилжаалсан хóвьцаанû 1% áóþó түүнээс áага хэмжээний хүүг 
санхүүгийн ач хîлáîгдîл áүхий хүү гэж үçэхгүй. ¯үний адилаар, 
тóхайн çээл авч áóй үеийн хэвийн хэмжээний хүүтэйгээр санхүүгийн 
áайгóóллагаас авсан хүүтэй çээлийг тîмîîхîн хэмжээний áóþó ач 
хîлáîгдîл áүхий гэж үçэхгүй. Îлîн нийтэд арилжаалсан хóвьцаанû 
áóс áайдлаар тîîцîгдсîн аливаа хүүг тîмîîхîн хэмжээний гэж үçнэ. 

•	 Шууд õудàлдàн àвàлòын мàягò: Өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалт 
явóóлалгүйгээр áараа, үйлчилгээг хóдалдан авахаар төлөвлөж áайгаа 
áîл Îþó Òîлгîй ÕÕÊ Çарцóóлалтûн çөвøөөрөл îлгîх матрицûн дагóó 
алáан ёсîîр гарûн үсэг çóрж áаталгаажóóлахад øаардагддаг маягт. 
Òóхайн маягтад энэ аргûг аøиглах нөхцөл, áайдлûг хатóó чанд çаасан 
áайдаг áөгөөд үүнийг хîлáîгдîх алáан тóøаалтанаар áатлóóлах 
øаардлагатай. 

•	 Худàлдàн àвàлòын òөрлийн àнгилàл: Ýх үүсвэрийг нь тîгтîîх, 
тэдгээрийг çîхих áайдлаар төлөвлөх, нөөцлөх, хөгжүүлэх çîрилгîîр 
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Îþó Òîлгîй ÕÕÊ үйл ажиллагаанû çардлûг ижил төстэй төрөлд 
ангилан хóваадаг. Òóхайлáал, хүнд даацûн хөдөлгөөнт маøин 
механиçм (ÕÄÕÌÌ) гэх мэтийн төрөлд хóвааснû дараа, тóс нэр 
төрлийг үйл ажиллагаанû ач хîлáîгдîл, áиçнест нөлөөлөх áайдлаар 
нь хэд хэдэн ангилалд хóваадаг. ¯йл ажиллагаанû хóвьд Õүнд 
даацûн хөдөлгөөнт маøин механиçмûг Àнгилал 1 – нэн чóхал хэмээх 
ангилалд авч үçсэн áайна. 

•	 Ангилàл 1: ¯йл ажиллагаанд нэн чóхал øаардлагатай хóдалдан 
авалтûн төрөл. Òóхайлáал, хөдөлгөөнт хүнд даацûн маøин механиçм, 
төслийн талáай дахь эрчим хүч, тэсрэх áîдис, гүний óóрхайн малталт, 
диçель түлø çэрэг áагтана.

•	 Ангилàл 2: ¯йл ажиллагаанû áүтээмжид чóхал нөлөө үçүүлэх, 
стратегийн ач хîлáîгдîл áүхий хóдалдан авалтûн төрөл. Òóхайлáал, 
хөдөлгөөнт хүнд даацûн маøин механиçмûн дóгóй, автî тээвэр, 
өрөмдлөгийн ажил, áаяжóóлах үйлдвэрийн химийн áîдис çэрэг îрнî.

•	 Ангилàл 3: Õóримтлóóлж, нөхөж áîлîх хóдалдан авалтûн төрөл. 
Òóхайлáал, харилцаа хîлáîî, áарилгûн түрээс, төслийн талáай 
дах нийтийн хîîл, өрмийн хîøóó, áайрлахтай хîлáîîтîй гарах 
çарцóóлалт çэрэг áагтана. 

•	 Ангилàл 4: Өдөр тóтам өргөн хэрэглэх хóдалдан авалтûн төрөл. 
Òóхайлáал áичиг хэргийн хангамж, алáан тасалгаанû тîнîг 
төхөөрөмж, аþóлгүй áайдал хөдөлмөр хамгааллûн хангамж, нэн 
чóхал áóс çасвар үйлчилгээний хэрэглэгдэхүүн çэрэг áагтана. 

•	 Зàрдàл кодлоõ ñòàндàрò àнгилàл (ЗКСА): дэлхийн хэмжээний 
жиøиг үçүүлэлтийг хэр хангаж áайгааг тîдîрхîйлîхîîр Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн аøигладаг төрөлжүүлэлтийн прîграм. Óóл óóрхайн салáарт 
хамаарах 200 гарóй төрлийн çардал кîдîлсîн стандарт ангилал 
áайдаг. 

•	 Туñлàн г¿йцэòгэгч àжиллуулàõ ¿¿рэг: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн өмнө 
хүлээсэн үндсэн гүйцэтгэгчийн үүргийн дагóó Ìîнгîл Óлсûн дîтîîдûн 
аж ахóйн нэгжийг тóслан гүйцэтгэгчээр   ажиллóóлахаар гадаадûн 
нийлүүлэгчдэд тавьсан øаардлага. 

•	 Тåндåрò оролцогч нийл¿¿лэгчдийн жàгñààлò-б¿рòгэл: Õэмжиж 
áîлîхóйц áайдлаар çîхиîн áайгóóлсан óрьдчилсан сîнгîлтûн дүнд 
нийлүүлэгчдийг áараа материал хангах, үйлчилгээ үçүүлэх чадвараар 
нь үнэлсэн алáан ёснû áүртгэл,  тîвч мэдээлэл.

•	 Нийл¿¿лэгчдийг õөгж¿¿лэõ òөлөвлөгөө: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
нийлүүлэгчдийг үнэлж øалгарóóлах явцад îлж тîгтîîсîн чадварûн 
øаардлагûн (ÝÌÀÀÁÎ, санхүү, ёс çүй, Õүний нөөцийн óдирдлага, 
хóóль эрх çүй гэх мэт) дóтмаг, хангалтгүй áайдлûг арилгахаар Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-аас тóсгайлан áîлîвсрóóлсан төлөвлөгөө. 

•	 Нийл¿¿лэгчдийн гэрээ õэрэгж¿¿лэõ чàдвàрыг ¿нэлэõ: ÝÌÀÀÁÎ, 
санхүү, ёс çүй, дîтîîдûн аж ахóйн нэгжүүдийг хөгжүүлэх, хóóль 
эрх çүй, мэдээллийн аþóлгүй áайдал, чанарûн óдирдлага, хүний 
нөөцийн óдирдлага, үйлчилгээ, лавлагаа çэрэг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
үндсэн øалгóóр үçүүлэлтийг (îдîîгîîр хамтран ажиллаж áайгаа) 
нийлүүлэгч нар хангаж áайгаа эсэхийг үнэлж, øалгарóóлдаг үйл явц. 
Нийл¿¿лэгчид: Òóс áîдлîгûн áаримт áичгийн хүрээнд “Íийлүүлэгч” 
гэж çөвхөн áараа нийлүүлэгчид áóс харин çөвлөхүүд, тээврийн 
кîмпани, инженер, áарилга óгсралтûн ажлûн гүйцэтгэгч, санхүүгийн 
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áайгóóллага, тîнîг төхөөрөмж түрээслүүлэгч çэрэг áайгóóллагóóдûг 
хамрóóлан авч үçнэ. 

•	 Тåõникийн ур чàдвàр дàмжуулàõ боломж: Òехникийн óр чадварûг 
Ìîнгîл Óлсûн иргэдэд дамжóóлах áîлîмж.

•	 Сургàõ ¿¿рэг àмлàлò/õàриуцлàгà: Õарилцан îйлгîлцлûн санамж 
áичигт тóсгагдсанû дагóó Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн  стратегийн түнøүүд 
Ìîнгîл ажилтнóóдûг сóргах, óр чадвараа дамжóóлах үүрэг амлалт. 
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