Оюу толгой ХХК-ийн Уул,
уурхайн ажилтны ҮЭХорооны
3-р улирлын үйл ажиллагаа,
санхүүгийн тайлан
2022 оны 10 дугаар сарын 01
Хамрах хугацаа: 2022.07.01-2022.09.30

Агуулга

• “Оюу Толгой” ХХК-ийн Уул уурхайн ажилтны Үйлдвэрчний
эвлэлийн хорооны Тэргүүлэгч гишүүдийн нэгдсэн хурлын
тайлан
• 2022 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан
• 2022 оны 3-р улирлын тогтоол, явсан бичиг, ирсэн бичиг
• Шинээр элссэн гишүүдийн тоо
• 2022 оны 3-р улирлын Санхүүгийн тайлан
• Өргөдөл, гомдлын тайлан

2022 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан
• “Оюу Толгой” ХХК-ийн Уул уурхайн ажилтны Үйлдвэрчний
эвлэлийн хорооны Тэргүүлэгч гишүүдийн нэгдсэн хурлын
тайлан
•
Оюу Толгой ХХК-ийн уул, уурхайн ажилтны Үйлдвэрчний Эвлэлийн хорооны
тэргүүлэгчдийн хурал 2022 оны 09 дүгээр сарын 22, 23 өдрүүдэд Улаанбаатар
хотноо амжилттай болсон билээ тус хурлаар ҮЭХорооны дүрэм, дотоод
журмын хэлэлцүүлэг хийгдэж, хуримтлалын сангийн тухай танилцуулга,
хэлэлцээр хийх онол ба урлаг гэх зэрэг сургалтууд болж тойргийн гишүүдэд
тулгамдаж бүй асуудлын талаар ярилцлаа.

• “Оюу Толгой” ХХК-ийн Уул уурхайн ажилтны Үйлдвэрчний
эвлэлийн хорооны Тэргүүлэгч гишүүдийн нэгдсэн хурлын
тайлан
Тэргүүлэгч гишүүд болон Хяналтын зөвлөлийн
гишүүд ҮЭХ-ны дүрмийг хуульчтай хамтран
хэлэлцэж буй явц

Д.Хишигбаяр өмгөөлөгч хурлын үеэр ирж
ҮЭХ-ны нэхэмжлэлтэй хэргүүдийн явцын
талаар мэдээлэл өгж буй явц

• “Оюу Толгой” ХХК-ийн Уул уурхайн ажилтны Үйлдвэрчний
эвлэлийн хорооны Тэргүүлэгч гишүүдийн нэгдсэн хурлын
тайлан
Хуримтлалын сангийн тухай
танилцуулах сургалт орж буй явц

Хэлэлцээр хийх онол ба урлаг
сургалт /МУИС, ЭЗС-ийн багш/
Орж буй явц

• “Оюу Толгой” ХХК-ийн Уул уурхайн ажилтны Үйлдвэрчний
эвлэлийн хорооны Тэргүүлэгч гишүүдийн нэгдсэн хурлын
тайлан
Оюу толгой ХХК-ийн төлөөлөл ирж санал
бодлоо солилцож буй явц

2022 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан

• Бид Хөдөлмөрийн тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын 89 дүгээр
зүйлд заасны дагуу Дуудлагын
цагийг ажилласан цагт тооцоож,
олговор олгох тухай зохицуулалттай
холбоотой асуудлаар
ажилчдаас
ирсэн санал гомдлын дагуу Оюу
Толгой ХХК-аас тодруулга хүссэн
билээ, тус асуудлын хүрээнд доорх
албан бичгээр бидэнд хариу
тайлбар одоогийн байдлаар ирсэн
байна.

•

ҮЭХ ээлжийн амралттай
холбоотой
асуудлын
хүрээнд ажиллаж байгаа
ба 2022 оны 05 дугаар
сарын 18-ны өдөр 30/22
дугаартай албан бичгээр
Оюу Толгой ХХК-д санал
хүргүүлсэн билээ , тус
асуудлын
хүрээнд
холбогдох хариу одоогоор
ирсэн байна.

•

Хэвийн бус нөхцөлийн
үнэлгэн
дээр
ҮЭХ
тэргүүлэгчдээс
ажлын
хэсэгт орон ажиллахаар
болсон билээ энэ онд
багтаан
нөхцөлийн
үнэлгээг
хийж
шаардлагатай
арга
хэмжээг аван ажиллахаар
тохирож байсаны хүрээнд
нөхцлийн
үнэлгээний
хуваарь гарсан байгаа.

•

Мөн
гүнийн
уурхайн
нөхцөлийн
үнэлгээний
хуралууд хийгдэж байнаа.

•

ҮЭХ дарга Г.Баярмаа МЭХГҮҮҮЭХ-ны тэргүүлэгчдийн хурлаар
геологи, уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн хөдөлмөр нийгмийн
зөвшлийн 2023-2024 оны тарифын хамтын хэлэлцээрийн төсөл
боловсруулах
ажлын
хэсэгт
багтан
ажиллаж
байна.

•

Оюу толгой ХХК болон Оюу
толгой ХХК-ийн Уул, уурхайн
ажилтны ҮЭХ-хорооны Хамтын
гэрээний 5.13-нд заасан эрүүл
мэнд
гэнэтийн
ослын
даатгалын нөхөн олговор
тулгарч
буй
бэрхшээл,
даатгалын
хамгаалалтын
талаарх
асуумжийг
нийт ажилтнуудаас авсан
билээ. Тус асуумжийн хүрээнд
гарсан санал хүсэлтүүдийг Оюу
толгой ХХК-д танилцуулсны үр
дүнд ажилтан гишүүдэд ээлтэй
олон
давуу
талтай
даатгалын
гэрээг үзэглэж
чадлаа.

1.Жилийн
хамгаалалт ЭМД50 сая, гэнэтийн
осол-30 сая
1.Төрөлт дээр 2,5
саяаас 5 сая,
хүндрэлтэй төрөл 5
саяаас 8 сая болж
хамгаалалт
нэмэгдсэн

1.Монгол улсын
бүх эмнэлэгүүд
болон Өвөрмонгол
бас нэмэгдэж орж
байна
1.Монгол улсын
хэмжээнд эмнэлэгийн
хязгаарлалтгүй
үйлчилгээ авах

1.Шинэ ажилтны
хувьд зарим
үйлчилгээ урд нь
хүлээлгийн
хугацаатай байсан
бол одоо
хүлээлгийн
хугацаагүй болсон

1.Нөхөн төлбөр
дээр 25мянга
өөрөө өгдөг
байсан бол одоо
100 хувь
даатгалаас төлбөр
даана
1.Архаг хууч
өвчний хамгаалалт
5 саяаас 20 сая
болж нэмэгдсэн.

1.Урьдчилан
сэргийлэх үзлэгийг
хүссэн эмнэлэгтээ
жилд 200
мянгадаа багтаан
үзүүлэх эрхтэй
1.Жилийн Нүдний
хамгаалалт 100
мянга, шүдний
хамгаалалт 100
мянга

1.Хэвтэн
эмчлүүлэхэд 1
өдрийн 100 мянга,
улсын эмнэлэгт
хэвтвэл зөрүүг
нөхөн олгох
1.Хавдар, гэмтэл,
эрчимт эмчилгээ,
түргэн тусламж бүрэн
хамгаалагдана
1.Монголд
эмчлэгдэхгүй
өвчнийг гадаадад
эмчлүүлвэл 20 сая
хүртэлх хамгаалалт

1.Эмийн дүнд
хязгаарлалт
байхгүй
1.Гадаадад явж
байгаад emergency
нөхцөлд
эмнэлэгийн
тусламж авбал 10
сая хүртэл
хамгаалалт

1.Витамин, байгалийн
гаралтай бүтээгдэхүүн
дээр даатгал урд нь
үйлчилдэггүй байсан.
Эмчийн жороор
олгосон тохиолдолд
үйлчилнэ

1.Гэр бүлийн гишүүдийг
хөнгөлөлттэй
хамрагдана. Хүүхэд
илүү хөнгөлөлттэй.
Мөн олон улсын
даатгалд хамрагдвал 51
хувь хөнгөлөхөөр
байгаан байна.

1.Сэтгэцийн өвчин 3
сая хүртэл хамгаалалт

1.Ковид тусаад эмчилгээ
хийлгэвэл 1 сая
төгрөгийн хамгаалалт
зэрэг сайжруулсан
заалтууд орсон байна.
Ирэд долоо хоногоос
ажилтнууда мэдээлэл
очно

1.Уламжлалтын
эмнэлэг 350 мянга
төгрөгийн
хамгаалалт

•

ОТ ХХК болон ҮЭХ хамтын
гэрээнд үндэслэж олон
удаагийн уулзалт хурал
хэлэлцээрийн үр дүнд
хамтран
хөнгөлөлт
урамшуулал эдлэх албан
газар үзвэр үйлчилгээ,
амралт сувилал, сургууль
цэцэрлэгүүдийг сонгосон
билээ.

Бусад хийгдсэн ажил
• Тэргүүлэгчид өөрсдийн тойргийн гишүүдэд танилцуулга уулзалтуудыг уурхайн талбарт зохион
байгуулав

• Долоо хоног 1 дэх өдөр болгон Тэргүүлэгчдийн хурлыг Zoom ашиглан хийж,
record-ийг хадгалж байна.
• Тэргүүлэгчдийн хурал-9 удаа, Оюу толгой ХХК-тай 5 удаа уулзалт хийсэн
• ҮЭХорооны мэдээллийг хадгалах, хоорондоо хуваалцах зорилготой shared
folder-ийг G suite дээр нээн ашиглан DOCUSIGN Платформийг ашиглан
тогтоолуудаа батлуулан ажиллаж байна
• ҮЭХорооны мэдээллийг түгээх зорилгоор www.OTTU.mn цахим хаягийг мэдээ
мэдээллийг цах алдалгүй оруулан шинээр өргөдөл гомдол санал хүсэлт авах
модулийг хийлгэн нийт 2500 гишүүдээ бүртгэн ажиллаж байна.

2022 оны Тогтоол, Ирсэн бичиг, Явсан бичиг /07.01-09.30-ний
байдлаар/
• Ирсэн бичиг- 9
• Тэргүүлэгчдийн тогтоол -5
• Оюу толгой ХХК-7
• Үйл ажиллагааны зардал батлах тухай -5
• МЭХГУУҮЭХолбоо-1
• Явсан бичиг – 8
• Толин этүүгэн аудит ххк -1
• Оюу толгой ХХК -7
• ХААН БАНК-д -1

Шинэ гишүүдийн тоо /10.30-ний байдлаар/
Тэргүүлэгчийн нэр

Шинээр элсүүлсэн гишүүний тоо

Н.Эрдэнэбаяр

0

Ц.Очирбат

0

Б.Наранбаяр

0

Э.Хатанбаатар

0

Д.Золжаргал

0

Т.Оюун-Эрдэнэ

0

Р.Бадрал

2

П.Гэрэлмандах

0

Г.Ууганбаямба

0

Б.Хэнмэдэхбаяр

0

Д.Чулуунбаяр

2

Г.Идэр

0

М.Энхтайван

8

Г.Билгүүдэй

1

А.Үнэнбат

0

П.Өнөболд

0

Т.Тэнгэс

0

Нийт

13

/07.1-09.30/

2022 оны 3-р улирлын Санхүүгийн тайлан
ОТУУАҮЭХорооны 2022 оны 1-р улирлын зардал
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зардлын бүлэг
Тэргүүлэгчдийн хурлын зардал
Цалин хөлс/дарга, менежер, нягтлан/
Оффис түрээс
Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ
Өр төлбөр
Эд хогшил/компьютер/
Бичиг хэрэг
Сонгуулийн зардал
Харилцаа, холбоо /и-мэйл, утас/
Онлайн үйлчилгээ /zoom, вэбсайт/
Банкны шимтгэл
Нийт зардал

Үнийн дүн
3,373,762
14,238,397
9,600,000
3,400,000
12,484,333
3,432,000
172,000
308,340
621,643
1,963,148
9,800
49,603,423

ОТУУАҮЭХорооны 2022 оны 2-р улирлын зардал
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Зардлын бүлэг
Цалин хөлс/дарга, менежер, нягтлан/
Оффис түрээс
Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ
Спортын наадмын спонсор
Өр төлбөр /нийгмийн даатгал, тэмдэгтийн хураамж/
Эд хогшил/кофе машин, гадаа хаяг/
Бичиг хэрэг /оффис хэрэглээ/
МҮЭХолбооны гишүүнчлэлийн татвар
Харилцаа, холбоо /и-мэйл, утас, мессеж про/
Онлайн үйлчилгээ /docusign, вэбсайт/
Хэвлэл мэдээлэл, PR
Банкны шимтгэл
Нийт зардал

Үнийн дүн
23,036,447
9,600,000
700,000
12,045,000
13,250,967
4,299,900
300,000
9,000,000
1,394,950
3,361,000
11,468,960
11,300
88,468,524

ОТУУАҮЭХорооны 2022 оны 3-р улирлын зардал
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Зардлын бүлэг
Цалин хөлс/дарга, менежер, нягтлан/
Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ
Хуульчийн төлбөр
Тэргүүлэгчдийн жилийн уулзалтын зардал
Бичиг хэрэг /оффис хэрэглээ/
Харилцаа, холбоо /и-мэйл/
Онлайн үйлчилгээ / вэбсайт, өргөдлийн модуль/
Өмгөөллийн хөлс, аудитын хөлс, даатгал
Банкны шимтгэл
Нийт зардал

Үнийн дүн
17,451,282
900,000
2,500,000
7,462,684
300,000
1,926,925
7,725,000
12,185,000
12,900
50,463,791

2022 оны Өргөдөл, гомдлууд /06.30-ний
байдлаар /
•
•
•
•
•
•

2022 оны 0.7.01-09.30 өдрийн хооронд ирсэн
өргөдөл, гомдол
6
Оюу толгой ХХК-д танилцуулсан
6
Оюу толгой ХХК-д танилцуулаагүй
0
Хариуг ажилтанд өгсөн
6
Хариу хүлээгдэж буй
0

