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1. ОРШИЛ
1.1. Зорилго
Гүйцэтгэгчийг удирдах энэхүү журам нь дараах зорилготой. Үүнд:


Гүйцэтгэгчдийг ОТ ЭМААБО-ы Удирдлагын төлөвлөгөөний 7-р бүрэлдэхүүн хэсгийн
дагуу үр дүнтэй удирдан зохицуулах үйл явцыг тодорхойлох;



Гэрээний үе шат бүрт хийгдэх ажлууд, тэдгээрийг хариуцах гол оролцогч талуудын
үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;



Ажлын гол шалгуур үзүүлэлт буюу гүйцэтгэлийн хяналт тавих, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;



Энэхүү
журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу холбогдолтой туслах
материал, систем, ашиглалтын журам, бусад мэдээллийг тогтоох.

1.2. Хэрэглээ
Оюу толгой компани нь аливаа ажлыг гүйцэтгэгчээр хийлгэх эсвэл ЭМААБО-д нөлөөлж
болох зүйлсийг худалдаж авах бүх ажиллагаанд энэхүү журам мөрдөгдөнө. Журамд
заасан шаардлагууд нь тус тусад нь удирдаж болох ирээдүйн хөгжил, түүнтэй холбогдох
барилга байгууламжийн төсөл үйл ажиллагааны удирдлагад хамаарахгүй байж болно.
Энэхүү Гүйцэтгэгчийг удирдах журамд (Хэсэг 2.1-ийг үзнэ үү) ОТ компани гүйцэтгэгчээр
ажил гүйцэтгүүлэхээр Урьдчилан сонгон шалгаруулах, Гэрээ байгуулах, Худалдан авах,
Гэрээний хэрэгжилтийг хянах, Гэрээг дуусгах үе шатуудын талаар нэгдсэн ойлголт өгч,
гэрээний оролцогч талууд буюу Хангамжийн хэлтэсийн худалдан авалтын баг, Гэрээний
хэрэгжилтийг хянах баг, Гэрээт байгууллагатай хамтран ажиллах баг, Төсөл хариуцсан
хэлтэсийн удирдах ажилтан, Аюулгүй ажиллагааны баг зэрэг багуудын ерөнхий процессийг
багтаасан.
Бараа , ажил үйлчилгээ худалдан авах Гэрээний ерөнхий нөхцөлд нарийвчлан тусгасан
нөхцөлүүдээс давж үйлчлэхгүй. Гэрээт байгууллагатай хамтран ажиллах багийн үйл
ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлт нь энэхүү журамд тусгагдана.
1.3. Эхлэх огноо
Энэхүү журмыг 2013 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө.
1.4. Эрх мэдэл ба удирдлага
ОТ-н Гүйцэтгэх Удирдлагын хороо энэхүү журмыг 2013 оны 9-р сарын 1-нд батлав.
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1.5. Тогтмол хянан шалгах
ОТ Хангамжын хэлтэсийн менежер Гүйцэтгэгчийг удирдах журмын хэрэгжилтийг бүрэн
хариуцна.
Журмыг эргэж нягтлах хугацаа 2 жил байх бөгөөд ОТ гэрээт байгууллагатай хамтран
ажиллах багийн үйл ажиллагааны процесс болон хангамжын журамд өөрчлөлт орсон
тохиолдолд ОТ Хангамжын хэлтэсийн менежер уг журамд өөрчлөлт оруулж шинэчлэлт хийх
ажлыг хариуцна. Гүйцэтгэгчийг Удирдлагын журамд оруулах аливаа өөрчлөлтийг ОТ
Өөрчлөлтийн Менежментийн журмын дагуу хянуулж, батлуулна.
2.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ
2.1. Журмын хамрах хүрээ

Гүйцэтгэгчийг удирдах энэхүү журам нь ОТ-н бүх үйл ажиллагаанд хамааралтай бөгөөд
гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгчид нь Оюу толгойн стандарт, бусад шаардлагуудыг хэрхэн
хангаж ажиллаж байгааг баталгаажуулах үйл ажиллагааг багтааса н. ИнженерчлэлХангамж-Барилга-Менежемент гэрээ
(ИХБАМГ)-ний
хяналтанд ажиллаж байгаа
гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгчид болон ирээдүйн бүтээн байгуулалт, түүнтэй холбоотой
барилгын ажлыг гүйцэтгэж гүйцэтгэгчийн хувьд тусдаа хяналт тавьж удирдаж болох бөгөөд
мөн ОТ-н стандарт, бусад шаардлагыг биелүүлэхийг шаардна.
2.2. Бусад журмуудтай давхцах байдал
Гүйцэтгэгчийг удирдах энэхүү журам нь ОТ-н үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд зориулан
боловсруулсан “Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө”, журам, стандартуудаас
бүрдсэн баримт бичгүүдийн нэг хэсэг юм.

7-р хэсэг
Гүйцэтгэгчийг удирдах тогтолцоо
Ханган
нийлүүлэгчий
н гэрээ
хэрэгжүүлэх
ур чадварыг
үнэлэх
тогтолцоо

Худалдан
авах
тогтолцоо

Гэрээ
байгуулах

Гүйцэтгэгчий
н оролцоог
хангах
тогтолцоо

Гэрээний
удирдлагын
тогтолцоо
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Энэхүү журамтай холбогдох бусад бичиг баримтуудад:


Рио Тинто группын худалдан авах ажиллагааны стандарт



OT-н Худалдан авах ажиллагаанд баримтлах зарчим



ОТ-н Ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тухай бодлого



ОТ Ханган нийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжүүлэх ур чадварын журам



OT төслийн Гэрээ байгуулах журам (OTP-PRC-PUR-001)




OT төслийн худалдан авалтын журам (OTP-PRC-SRC-001)
ОТ-н бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл



Гэрээний хэрэгжилтийг хянах ажлын гарын авлага (OTP-CM-01)



Гэрээт байгууллагатай хамтран ажиллах ажиллагааны гарын авлага (OT-07-GDL902)



Ажиллах хүчний удирдлагын төлөвлөгөө- Төслийн стандарт (HR-10-PLN-0001E)



Газар хөндөх зөвшөөрөл авах журам (OT-10-E9-PRC-0003) (үүнийг ОТ гүйцэтгэдэг
бөгөөд гүйцэтгэгчид хариуцахгүй. Энэ нь гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг чиглүүлнэ).

3. ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА
3.1. Удирдлагын журмыг хэрэгжүүлэхэд гүйцэтгэх гол үүрэг, хариуцлага
Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэхэд голлох үүрэг гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг доорх Хүснэгт
1-д тоймлон үзүүллээ.
Хүснэгт 1: Үндсэн үүрэг, хариуцлага бүхий албан тушаалтнууд
Хариуцах эзэн

Үүрэг хариуцлага


Гүйцэтгэгчийг удирдах энэхүү журмын хэрэгжилтийг ерөнхийд нь
хариуцах, ОТ-н гэрээний шаардлагын хэрэгжилтийг
баталгаажуулах,



Гүйцэтгэгчийг удирдах журамтай холбоотой бүх бодлого, зарчим,
журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөөц бололцоогоор
хангагдсан эсэхийг нягтлах,



ЭМААБО- ны хэлтэстэй зөвлөлдөн Хангамжийн хэлтэсийн
өгөгдсөн маягтаар Ажлын цар хүрээг боловсруулах,

ОТ Хангамжийн
Ерөнхий менежер

Томилогдсон
менежерүүд
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Ханган нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулахад Хангамжийн
хэлтэст туслалцаа үзүүлэх.



Гүйцэтгэгчийн ЭМААБО, Чанар, Төслийн гүйцэтгэл, Барилгын
ажил, бусад Удирдлагын төлөвлөгөөг батлах; гэрээг ОТ-н
шаардлага, төсөв, төлөвлөсөн хуваарийн дагуу гүйцэтгүүлэхээр
гэрээт ажлыг удирдах,



Ажлын хамрах хүрээнд тусгагдсан асуудлыг шийдвэрлэх
хангалттай хэмжээний ур чадвар, туршлага Гүйцэтгэгчид байхгүй
бол, шаардагдах ямар нэг нэмэлт хяналтын арга хэмжээ авах,



Гүйцэтгэгчийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж тухайн ажлыг
хийхэд хангалттай эсэхийг баталгаажуулах хүн хүчээр хангах
(холбогдох хэлтэс багаар шалгуулах),



ОТ-н стандарт, шаардлагыг хангаж ажиллахад нь Гүйцэтгэгчид
зөвлөгөө өгөх,



Ажил эхлэхийн өмнөх бүх бэлтгэл ажил хийгдэж, Ажил эхлэхээс
өмнөх шалгах хуудсыг бөглөсөн эсэхийг баталгаажуулах,



Шаардлагатай чиг баримжааг олгох тусгай сургалтад ажилчдыг
хамруулах нөөц бололцоогоор хангах,



Гэрээгээр хийх ажлын онцлогтой холбоотой шаардлагатай
сургалтыг өгөх хангалттай хүний нөөцөөр хангах,



Ажиллах зөвшөөрөлд хяналт тавих, батлах



Ажиллах зөвшөөрлийн дагуу тухайн ажлыг гүйцэтгэх бүх
ажилтанууд сургагдаж, дадлагажсан гэдгийг баталгаажуулах,



Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны/ төслийн ЭМААБО-ны
Удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлыг хийлгэх зэргээр
Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд ерөнхий хяналт тавих,



Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний хуралд оролцож, гэрээнд
заагдсан шалгуур үзүүлэлтүүдээ хангаж ажиллаж байгаа эсэхийг
үнэлэх,



Ажлыг дуусгах үйл явцыг удирдан зохицуулж, гэрээгээр
шаардсан бол гэрээний гүйцэтгэлийн хүлээлцэх актыг бөглөх.




Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг үнэлэх,
Эх үүсвэрийг тогтоох,Сонгон шалгаруулах, тендерийн үнэлгээний
үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
Гэрээ байгуулах
Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааг удирдах оролцогч талуудад гэрээг
танилцуулах уулзалтыг зохион байгуулах, Гэрээний
хэрэгжилтийн багт хүлээлгэн өгөх (kick off meeting)
Ханган нийлүүлэгчийн ур чадварын аудит хийх,,
Гэрээний гүйцэтгэлийг хянах уулзалтыг хийх, гэрээнд заагдсан
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу,





Гэрээт байгууллагатай
хамтран ажиллах баг

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M



Гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч компанид сайт руу очихоос өмнө
хийгдэх шаардлагатай ажлын талаар танилцуулга уулзалт хийх,
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ОТ Сургалтын хэлтэс

ЭМААБОАБ- ийн хэлтэс

Хувилбар:
2.0

Онбоардинг систем рүү компани болон төслийг бүртгэж,
гүйцэтгэгчид нэвтрэх эрх олгох,
Гүйцэтгэгчийн бүх ажилтануудад САП дугаар олгох,
Уурхайн талбай руу очихоос өмнө тоног төхөөрөмж/машин
механизмаа үзлэгт оруулахад гүйцэтгэгчид чиглэл өгөх, дэмжлэг
үзүүлэх,
Тохиролцсон давтамжтайгаар гүйцэтгэгчийн Гүйцэтгэлийн
үнэлгээний хурлыг зохион байгуулах,
Шинээр ажилтан нэмэгдэх, ажилтаны мэдээлэлд өөрчлөлт
оруулах, ажлаас гарахад системээс хаах зэрэг гүйцэтгэгчийн
ажилтануудын мэдээлэлийг системд оруулах
Гүйцэтгэгчийн ажилтануудын эрүүл мэндийн бичиг баримтын
хүчинтэй хугацааг хянах
Шаардлагатай үед төслийн оролцогч талуудад гүйцэтгэгчтэй
холбоотой мэдээ мэдээлэлийг гаргаж өгөх,
Гүйцэтгэгчийн ажилтануудын мэдээлэлийг холбогдох системүүд
дээр хаах, идэвхигүй болгох,
Сүүлийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний хурлыг зохион байгуулах,
Ажил дуусгах үеийн шалгах хуудасд тусгагдсан ажлууд хийгдсэн
эсэхийг баталгаажуулах,



Гүйцэтгэгч компани нь хэрэв Сургалтын системд нэвтрэх эрхтэй
өөрсдийн ажилтан байхгүй бол ЭМААБО-ны заавал хамрагдах
сургалтын хуваарь гаргах, сургалтанд бүртгэж өгөх



Гүйцэтгэгчийг ЭМААБО-ын заавал суух сургалт, бусад
шаардлагатай сургалтанд суулгах, сургах,



LMS дээр сургалтыг үүсгэх, сургалтын бүртгэл хийх, удирдах,



OT-06-STD-E-Сургалтын стандартын дагуу сургалт явуулах,



Ажлын цар хүрээг боловсруулахад хэлтэсийн удирдлагад
ЭМААБО-ны дэмжлэг үзүүлэх, хянах,
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үе шатанд өгсөн ЭМААБО-ны
төлөвлөгөөг хянан батлах,
Гэрээний дараах үе шатуудад ОТ холбогдох хэлтэс /томилогдсон
менежер/ болон гүйцэтгэгчидэд дэмжлэг үзүүлэх болон хяналт
тавих:
- Сонгон шалгаруулалт
- Төлөвлөлт болон бэлтгэл
- Ажил эхлүүлэх Уурхайн талбарт ирэх
- Ажлыг удирдан зохицуулах
- Хянан үзэж, хаах
Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийг хянан дүгнэх үйл ажиллагаанд
оролцох, тухайлбал Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хуралд.
Осол зөрчил, гэмтэл бэртэлийн судалгааг хийхэд дэмжлэг
үзүүлэх,






Гүйцэтгэгчид

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M



Ажлын талбарыг аюулгүй байлгаж, Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
болон гэрээнд заасан шаардлагыг хангах үүрэг хүлээнэ,
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Төсөл болон үйл ажиллагааг явуулахад шаардагдах ЭМААБО-ы
удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах,



Батлагдсан “Гүйцэтгэгчийн төслийн / үйл ажиллагааны ЭМААБОны удирдлагын төлөвлөгөө”-г бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах,



Ажил эхлүүлэхээс өмнө “Оюу толгой”-оос зохион байгуулдаг
үндсэн мэдлэг олгох, ур чадвар эзэмшүүлэх шаардлагатай бүх
сургалтанд хамрагдсан байх,



Ажил эхлүүлэхээс өмнө хэрэв шаардлагатай бол эрүүл мэндийн
дүгнэлт (“Ажилд эрүүл мэндээр тохирох эсэх”) хийлгүүлсэн,
тэнцсэн байх,



Гэрээ болон ОТ-н журмын шаардлагап нийцсэн тээврийн
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж болон багажийг уурхайн талбай руу
авчрах,



Ашиглах химийн бодисыг Оюу толгойн ажлын талбарт авчрахын
өмнө тэдгээр бодисын жагсаалтыг ХАЛМ-тай нь хамт гарган өгөх,



Ажил эхлэхийн өмнөх шалгах хуудасд заагдсан ажлуудыг хийж,
Төсөл хариуцсан менежер/багаар хянуулсан байх,,



Бүх аюул, осол зөрчил, гэмтлийг даруй мэдэгдэх,

3.2. Төслийн стандарт
Рио Тинто группийн холбогдох стандартууд нь төслийн бүх үйл ажиллагаанд (РТ Төслийн
стандарт гэгдэх) мөрдөгдөнө. РТ Төслийн стандарт нь Байгаль орчин, нийгмийн
удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байдаг. Төсөл хариуцсан менежер нь “Ажлын цар
хүрээ”-ний нэг хэсэг болгон гүйцэтгэгчид тавигдах РТ Төслийн холбогдох стандарт, бусад
шаардлагуудыг тодорхойлно.
3.3. Удирдлагын хяналт
ОТЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны 7-р элемент (Нийлүүлэгч, Гүйцэтгэгчийн
удирдлага)–д Рио Тинто Бүлгийн харьяа бизнесийн байгууллагуудын заавал дагаж мөрдөх
Рио Тинтогийн Эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа,
байгаль
орчин,
чанарын
удирдлагын
тогтолцооны
стандарттай нийцсэн, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийг удирдах
арга аргачлалыг тодорхойлдог.
ОТ-н хэрэгжүүлж буй Гэрээг удирдан зохицуулах болон гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах
үйл явцын гол үе шатуудыг доор харуулав. Үүнд:


Гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг үнэлэх: Ханган нийлүүлэгчдийг “Ханган нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадварыг үнэлэх журам”-ын дагуу шалгаруулна.



Бараа, ажил үйлчилгээний гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа: Шинэ гэрээг “Оюу толгой”-н
Хангамжийн хэлтсийн “Гэрээ байгуулах журам”-ын дагуу байгуулна.



Худалдан авах ажиллагаа: Худалдан авах ажлыг “Оюу толгой”-н Хангамжийн хэлтсийн
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“Худалдан авалтын журам”-ын дагуу хийгдэнэ.


Гэрээг удирдан зохицуулах: Гэрээний хэрэгжилтийг “Оюу толгой”-н Хангамжийн хэлтсийн
“Гэрээний удирдлагын гарын авлага”-ын дагуу гүйцэтгэнэ.



Гүйцэтгэгчдийг удирдан зохицуулах: Гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллах үйл явцыг Оюу
толгойн “Гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллах гарын авлага”-д тусгаж, тус гарын авлагын
дагуу гүйцэтгэх бөгөөд үүнд төслийн талбайд хүн хүчээ татах, ажлыг удирдан зохицуулах,
хянан нягтлах, хаах үе шат орно.
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Хүснэгт 2: Хангамжийн болон гүйцэтгэгчийг удирдах гол үе шат, арга хэмжээ
Гэрээ хэрэгж үүлэх чадварыг
үнэлэх

Гэрээ байгуулах

Худалдан авах

Гэрээний удирдлага














Арга хэмжээ






Мэдээллийн үндсэн санд
нийлүүлэгчийг бүртгэх
Нийлүүлэгчийн эрсдэлд өртөх
байдлын тодорхойлох
Нийлүүлэгчдийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадв арыг үнэлэх
Зөв лөмж ба тайлан
Баримт бүртгэлийг
Нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадв арын
үнэлгээний удирдлагын
системд хянана.





Төслийг эхлүүлэх
Тендер шалгаруулах
Үнийн тохиролцоо
Гэрээ байгуулах санал
Гэрээний нөхцөлийг
болов сруулж харилцан
зөв шөөрөх
Гэрээг байгуулах
Гэрээг хүлээлгэн өгч, ажил
эхлүүлэх
Худалдан ав ах ажиллагааны
үр дүнтэй байдлыг хянах





Худалдан ав ах хүсэлт
Нийлүүлэгчийн суурь
судалгаа
Тендер шалгаруулах
Худалдан ав ах захиалгыг
гүйцэтгэх
Гэрээ байгуулсаны
дараах
удирдлага/хурдав члах
ажил










Эх үүсв эрийг тогтоох багаас
гэрээг хүлээлгэн өгөх
Гэрээний тоймыг
тодорхойлох (Гэрээний
удирдлагын төлөв лөгөө)
Гэрээний даатгалд нийцүүлэх
Гэрээний гүйцэтгэлд
нийцүүлэх
Гэрээний хяналт үзлэг
Нэхэмжлэхийг бататгах
Гэрээг хаах
Нэхэмжлэлийн удирдлага
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Үйл ажиллагаанд ашиглах хэрэглүүрүүд










Нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадв арыг үнэлэх
удирдлагын систем
Нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадв арыг үнэлэх
хэрэгсэл
“Оюу толгой”-н Хангамжийн
хэлтсийн Нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадв арын
үнэлгээний журам
PR02 Нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадв арын
үнэлгээний бодлого
Тендерт оролцогчдын
үнэлгээний маягт.

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M



Ариба




Echo sign
Санхүүжилтийн зөв шөөрөл
ав ах матрикс (DFA)
Ажлын даалгав ар (Supply
detail template), тендерийн
санал ав ах урилга, цорын ганц
эх үүсв эр
“Оюу толгой”-н Хангамжийн
хэлтсийн “Эх үүсв эрийг
тогтоох журмын гарын ав лага”
Ар-Ти-Эй-ийн Төсөл
хэрэгжүүлэх үндэслэл
Гэрээнд гарын үсэг зурж хүчин
төгөлдөр болгох хүсэлт
Тендерийн мэдээлэл хүлээж
ав ах мэйл хаяг “Оюу толгой”-н
цахим хуудас
ЭМААБО-ы орон нутаг, хууль
дүрмийн хэрэгжилтийг
хамруулсан эрсдэлийн үнэлгээ





















Хувилбар:
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РТБШ
“Оюу толгой”-н
Хангамжийн “Худалдан
ав ах журмын гарын
ав лага”
Санхүүжилтийн
зөв шөөрөл ав ах матрикс
(DFA)
Тендерийн мэдээлэл
хүлээж ав ах мэйл хаяг
“Оюу толгой”-н цахим
хуудас
Цорын ганц эх үүсв эр
Рио Тинтогийн сургалтын
удирдлагын систем




Гэрээний удирдлага
Оюу толгой”-н Хангамжийн
хэлтсийн Гэрээний
удирдлагын журам

Гүйцэтгэгчидтэй хамтран аж иллах (Гүйцэтгэгчдийг зохицуулах) үйл аж иллагаа
Арга хэмжээ

Эхлүүлэх

Аж лыг удирдан зохицуулах

Хянан үзэж , хаах












Шинээр гэрээ байгуулсан
гүйцэтгэгчид уурхайн талбайд
очихоос өмнө хийх шаардлагатай
ажлын талаар танилцуулга хийх,
Онбоардинг систем рүү тухайн
гэрээт компани болон төслийг
бүртгэх,
Гүйцэтгэгчийг ОТ холбогдох
системүүд рүү нэв трэх эрх олгох,
Гүйцэтгэгчийн ажилтануудын
мэргэжил, эрүүл мэнд, ур чадв арыг



Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийн гол
үзүүлэлт/Гүйцэтгэлийн үнэлгээний
хурлыг тохирсон хугацааны
дав тамжтайгаар зохион байгуулах,
ОТ систем дээр гэрээт компанийн
ажилтануудын шилжилт хөдөлгөөн (үүнд
шинээр ажилтан нэмэгдэх, шилжих,
гарах)-ийг бүртгэлжүүлэх,



Тохиролцсон хугацааны
дав тамжтайгаар мөн ажил дуусах
үед Гүйцэтгэлийн үнэлгээний
хурлыг зохион байгуулах,
РТБШ-д Гүйцэтгэгчийн
ажилтануудын мэдээлэлийг
идэв хигүй болгохГүйцэтгэгчийн
ажил дуусаж байгаатай холбоотой
мэдээлэлийг ОТ-ын МТ-ийн хэлтэст
мэдэгдэх (Цахим шуудангийн
хаягийг хаалгах)

Хуудас 12, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01












Үйл
ажиллагааны
хэрэглүүрүүд












Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

бичиг баримтын хэмжээнд
баталгаажуулан САП дугаар олгох,
Тоног төхөөрөмж, машин
механизмыг техникийн үзлэгт ороход
дэмжлэг үзүүлэх,
Химийн бодисыг бүртгэлжүүлэх,
зөв шөөрөл өгөх үйл ажиллагааг
чиглүүлэх,
ЭМААБО-ы удирдлага/ Үйл
ажиллагааны төлөв лөгөө хүлээн ав ч,
батлуулахад дэмжлэг үзүүлэх,
Ажил эхлэхийн өмнөх шалгах хуудас
гарын үсэг зурагдсан эсэх, зурагдсан
хув ийг хадгалах,
Өмнө нь САП дугаартай байсан
ажилтануудын зөрчилтэй эсэхийг
шалгуулж, баталгаажуулах,
OTCE
багийн
Гүйцэтгэгчид
зориулсан
багц
мэдээлэлхэрэгцээт
бүх
маягтуудыг
багтаасан.
Төслийн ЭМААБО-ны удирдлагын
төлөв лөөгөөний загв ар
Ахисан
төв шний
эрсдэлийн
үнэлгээ. (level2 RA or Hazard
assessment)
Тоног
төхөөрөмж,
машин
механизмийн үзлэгийн маягт,
Химийн
бодисын
жагсаалт
ChemAlert систем
Онбоардинг систем,
Хүсэлт хүлээж ав ахе Managing
engine систем,
Ажил эхлэхийн өмнөх шалгах
хуудасын маягт
Төсөл хариуцсан Менежер/багт










Ажлын стандарт журам
УХААН ба ААДШ
Ажлын зөв шөөрөл олгох процесс.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний загв ар
Хүсэлт бүртгэлийн систем
Ноцтой эрсдэлийн удирдлага.
Ажлын байрны үзлэг
Ээлжийн ажил эхлэхийн өмнөх стандарт
хурал.

Хувилбар:
2.0


Ажил дуусах үеийн шалгах хуудас
бөглөгдсөн эсэхийг
баталгаажуулах,




Ажил дуусах үеийн шалгах хуудас
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний эцсийн
хурал
Онбоардинг систем
РТБШ систем




Хуудас 13, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01



Өөрчлөлтийг
хийх систем

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

Хувилбар:
2.0

зориулсан сургалтын материал
SAP дугаар үүсгэх журам



Гэрээт байгууллагын удирдлагын
системийн сургалт



Гэрээт
байгууллагатай
хамтран
ажиллах багийн танилцуулга, сургалт



Ажлын байран дээр чиглүүлэн сургах



Ажлын байран дээр чиглүүлэн сургах



Гэрээт байгууллагатай хамтран ажиллах
багийн танилцуулга, сургалт



Гэрээт байгууллагатай хамтран
ажиллах багийн танилцуулга, сургалт

Хуудас 14, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

Хувилбар:
2.0

Хүснэгт 3. Рио Тинтогийн гүйцэтгэгч болон ханган нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага болон Оюу толгойд Элетент 7-г хэрэгжүүлж
байгаа байлоыг дор.

Рио Тинто

Тавигдах шаардлага

Хэрэгжилт

Тоног төхөөрөмж болон материалд тавигдах
шаардлагыг боловсруулахдаа, түүний тээвэрлэлт,
хадгалалт болон хаягдалтай холбоотой эрсдэлүүдийг
үнэлэх ёстой. Ноцтой эрсдэлүүдтэй удирдах хяналтын
арга хэмжээг гэрээнд тусгасан байх ёстой.

Ажлын цар хүрээ (SOSD эсвэл
SOW гэх)

Заалт
7.1

Заалт
7.2

Баталгаажуулах хэлбэр
-Ажлын цар хүрээ нь ЭМААБО-ийн
багаар заавал шалгагдаж
батлагдсан байхыг шаарддаг.
- Ариба систем дээр Ажлын цар
хүрээнд Аюул/эрсдэлийн үнэлгээ
хийгдсэн эсэхийг шалгах
-Тендерт оролцогчдын
гүйцэтгэлийн талаарх мэдээлэлийг
шалгах (Аюулгүй ажиллагаа, Хүний
нөөцийн төлөвлөгөө, Төслийн
стандартууд Нийгмийн болон
Үйлдвэрлэлийн харилцааны
удирдах төлөвлөгөө)

Ноцтой эрсдэлийн хяналтын арга хэмжээг авахад
хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн шалгуур үзүүлэлтийг
Захиалгын хуудас эсвэл гэрээнд тусгасан байх ёстой.

Тендерийн үнэлгээн дэхь
Эрсдлийн үнэлгээ

Мэдээлэл: Ямар төрлийн аюул/эрсдэлийн үнэлгээг
хэрэглэх шийдвэрийг ОТ төсөл хариуцсан менежер/баг
гаргана.

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл дэхь
Эрсдэлийн үнэлгээ (RTA)

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгөх
хурал дээр удирдлагуудтай
Эрсдэлийн үнэлгээний
талаар ярилцах

Тендерийн үнэлгээ
Weighted criteria

Тендерт оролцох сонирхолоо
мэдэгдэх, Тендерийн материалын
үнэлгээ, Санхүүжилтийн
зөвшөөрөл авах матриксийн дагуу
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгөх
хуудас

Шаардлагын дагуу хэрхэн гүйцэтгэж байгааг үнэлэх
болон түүнийг хэрэгжүүлэх шаардлагаа Захиалгын
хуудас илгээх / гэрээ байгуулахдаа заавал

Хуудас 15, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01

Заалт
7.3

Заалт
7.4

Заалт
7.5

Заалт
7.6

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

Тоног төхөөрөмж/машин механизм, бараа материалийг
тээвэрлэх, хадгалах, хаягдалтай холбоотой
эрсдэлүүдийн холбогдох хяналтын арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх ёстой.

Захиалгын хуудас/гэрээнд тусгагдсан шаардлагуудын
дагуу тоног төхөөрөмж, машин механизмыг шалган
баталгаажуулах ёстой. Хэрэв тоног төхөөрөмж эсвэл
материал нь ноцтой эрсдэлийн хяналт бол Ажлын
комиссоор хүлээж авахаас өмнө үйл ажиллагааны
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу баталгаажуулна.

Хийгдэх ажлаа тодорхойлсоны дагуу, тухайн ажилтай
холбоотой эрсдэлүүдийг үнэлж, Ажлын цар хүрээ эсвэл
гэрээнд оруулах ёстой. Тэдгээр эрсдэлтэй холбоотой
хяналтын арга хэмжээг Рио Тинтогийн стандартын дагуу
хамгийн бага хэмжээнд байлгахаар авах ёстой.

Гэрээ байгуулахын өмнө ур чадварын үнэлгээг хийх
ёстой. Ханган нийлүүлэгч нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх
чадвартай байх ёстой.

Хувилбар:
2.0

Тээвэрлэлтийн төлөвлөгөө,
Онцгой байдлын үеийн
төлөвлөгөө
Тээврийн хөдөлгөөнийг хянах.
Тоног төхөөрөмжийн үзлэг ( C3
болон бусад стандарт)
Аюултай бодисийн бүртгэл
болон зөвшөөрөл
ЭМААБО-ын хэлтэсээс химийн
бодисийн ХАЛМ-ыг
баталгаажуулах
Бараа хүлээж авсан
баталгаажуулалт
Стандартуудын дагуу тоног
төхөөрөмжийн үзлэг

Ажлын цар хүрээ боловсруулах
маягт, (SOSD or SOW)

Гэрээнд тусгагдсан Гэрээний
ерөнхий нөхцөл болон
ЭМААБО-ын холбогдох
стандартуудыг гэрээнд тусгаж
өгсөн

Бичиш баримтыг хянах
GPS системийн бичлэг
Тээврийн хэрэгслийн үзлэг,
улиралын үзлэгийн мэдээлэлүүд
ChemAlert бүртгэл болон ХАЛМ
ChemAlert бүртгэл
РТБШ-ийн материал хүлээж
авсанаа бүртгэлжүүлэх ажил
Үзлэгийн бүртгэл
Ажлын цар хүрээний маягтаар
тухайн хийгдэх ажлуудыг
ЭМААБО-ын багаар батлуулахыг
шаарддаг.
Ажлын цар хүрээнд орсон
Аюул/Эрсдэлийн үнэлгээ, Ариба
систем
Тендерийн бичиг баримтаа
өгөхдөө Гэрээний ерөнхий
нөхцөлийг Ханган нийлүүлэгч
хүлээн зөвшөөрөх

Магадлан шинжилгээний
процесс

Магадлан шинжилгээний тайлан

Урьдчилан сонгон шалгаруулалт

Ханган нийлүүлэгчийн урьдчилан
сонгон шалгаруулалтын үе шат

Хуудас 16, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

Хувилбар:
2.0

Тендерийн үнэлгээ

Гэрээ байгуулах эрх олгох
мэдэгдэл
ЭМААБО удирдлагын
төлөвлөгөө

Clause
7.7

Заалт
7.8

Ажил эхлэхий өмнөх бэлтгэл үе шатанд ажлын цар
хүрээтэй холбоотой эрсдэлүүдийн хяналтын арга
хэмжээтэй сайтар танилцаж, бүрэн ойлголцолд хүрсэн
байх ёстой. Гүйцэтгэгчийг удирдах группийн журмын
дагуу ажил тус бүрийг хариуцах эзэн, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг сайтар тодорхойлсон байх ёстой..

Ажил гүйцэтгүүлэх эсвэл гэрээг хэрэгжүүлэхдээ, тухайн
ажлыг хариуцах, хяналтын арга хэмжээнүүдийг талууд
ойлгосон эсэхийг баталгаажуулж, хэрэгжилтэнд хяналт
тавих нэг удирдлагыг заавал томилсон байна. Түүнийг
төсөл хариуцсан менежер/баг гэж хэлнэ. Ажлыг

Гэрээт байгууллагатай хамтран
ажиллах багийн Гүйцэтгэгчид
зориулсан танилцуулга
мэдээлэл

Тендерийн үнэлгээ хийх
үнэлгээний шалгуур
Тендерт оролцогчдийн
гүйцэтгэлийн түүхийг нарийвчлан
хянаж үзэх(ЭМААБО, Хүний нөөц,
ажиллах хүчний төлөвлөгөө,
Төслийн стандартууд, Нийгмийн
болон Үйлдвэрлэлийн харилцааны
удирдах төлөвлөгөө
Гэрээ байгуулах эрх олгох
мэдэгдэл
ЭМААБО удирдлагын төлөвлөгөөг
ОТ Аюулгүй ажиллагааны баг
болон Төсөл хариуцсан менежер
хянаж баталгаажуулна
OTCE –ийн Гүйцэтгэгчид
зориулсан танилцуулгын багцад
гүйцэтгэгчид хэрэгцээтэй бүх
маягтууд багтсан.

Эрүүл мэндийн үзлэг, ур
чадварын баталгаажуулалт,
Сургалтын матрикс

Төслийн гол оролцогч талуудын
үүрэг хариуцлагын дэлгэрэнгүй
матрикс.

Гэрээт байгууллагатай хамтран
ажиллах багийн гарын авлага
OT-07-GDL-9012-E Үүрэг
хариуцлагын дэлгэрэнгүй
матрикс
Ажлын цар хүрээ (SOSD or
SOW), Гэрээ байгуулах эрх
олгох мэдэгдэл,
Гэрээний багийн Гэрээ
танилцуулах/хүлээлгэн өгөх

Ажлын цар хүрээ болон Гэрээ
байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд
бизнесийн 1 удирдлага гарын үсэг
зурдаг ба компанийн төлөөлөл гэж
Гэрээнд тусгагдсан байдаг.

Хуудас 17, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

Гүйцэтгэгчийн удирдах группын журамд заасан
процессийн дагуу ажлыг хянаж удирдна.

Хувилбар:
2.0

хурлыг Төсөлхариуцсан
Менежертэй хийх
Гүйцэтгэгчийн удирдах систем
Төсөл хариуцсан менежерүүдэд
зориулсан сургалтын материал

Заалт
7.9

Төсөл хэрэгжилтийн явц болон ажил дуусах үед тухайн
гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийг үнэлэх процесс байх ёстой.

Заалт
7.10

Группийн ЭМААБО гүйцэтгэлийн мэдээлэлийг бүртгэх
журмын дагуу Гүйцэтгэгчийн ажилласан цагийн
мэдээлэлийг заагдсан хугацаанд багтаан зөв цуглуулж,
ангилан ялгаж, тайлан бэлтгэх ёстой.

Гэрээт байгууллагатай хамтран
ажиллах багийн гарын авлага
OT-07-GDL-9012-E болон Үүрэг
хариуцлагын матрикс
ОТ Ажлын зөвшөөрөл олгох
журам [OT-10-GDL-0003-EPermit to Work-Guidance &
Instructions] [OT-10-PRC-0001-EPermit to Work Procedure]
Гэрээний хэрэгжилтийн багийн
хурал
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хурлыг
тохиролцсон давтамжтайгаар
хий (сар бүр, 2 сар тутам,
улирал)
Ханган нийлүүлэгчийн ур
чадварын аудит
Ажил дуусах үеийн шалгах
хуудас
ЭМААБО-ийн хэлтэсд
Ажилласан цагийн бүртгэл

Бүртгэлийг хянах

Ажлын зөвшөөрөл

Хурлын тэмдэглэл

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хурал
Бүртгэл мэдээлэлийг эргэн харах
Ур чадварын аудитын тайлан
болон санал

Ажилласан цагийн бүртгэлийн
мэдээлэл

Тэмдэглэл 1: ОТ ЭМААБО-ийн удирдлагын системийн хүрээнд бүх гүйцэтгэгчид ажиллана.

Хуудас 18, нийт 25
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OЮУ ТОЛГОЙ ХХК
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Хүснэгт 4: Гүйцэтгэгчийн ангилал бүрт хамааралтай мэдээлэл, шаардлагыг тусгав.
Шаардлага

Нийлүүлэгчийн гэрээ
хэрэгжүүлэх чадварыг
үнэлэх удирдлагын
системд (SQMS*)
гүйцэтгэгчийг бүртгэх
Даатгалын нотолгоо

САТ1

САТ2

САТ3

Түр орлох ажилтан

ОТ-н явуулж буй үйл
ажиллагаанаас тусдаа
төсөл

Оюу толгойд
үйлчилгээ үзүүлэх
гэрээ

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ЭМААБО-ы үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө

√

√

Ажил эхлэхийн өмнөх
шалгах хуудас бөглөх

√

√

Гүйцэтгэлийн
үнэлгээний хурал

√

Ажлын цар хүрээ
бэлтгэгдэж дуусахаас
өмнө эрсдэл буюу
аюулыг ЭМААБО-ын
хэлтэс тодорхойлох

√

√

Гэрээ байгуулахын
өмнө ЭМААБО-ы
удирдлагын
төлөвлөгөө буюу
эрсдэлийн үнэлгээг нь
нягтлан үзэх.

√

Гэрээний багийн Гэрээ
хүлээлгэж өгөх,
танилцуулах хурал

√

Сургалт, төслийн
талбайн танилцуулга
сургалт

√

√

√
√

*Үл хамаарал: Non-Contestable Suppliers (төрийн болоод хуулийн байгууллага, компани
хооронд,гишүүнчлэлийн ба холбоонд өгсөн хандив, төлсөн төлбөр, татвар, зардал, нөхөн
төлбөр), сонин, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний төлбөр, компанийн төлбөрийн картаар зоогийн
газар хийсэн төлбөр.
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1-р ангиллын гүйцэтгэгчид: Эрхэлж буй үйл ажиллагааны хүрээнд түр гэрээгээр ажиллах
компани, хувь хүн. “Оюу толгой”-н үндсэн ажилтны ажилладаг орон тоонд түр ажиллаж байж болно.
“Оюу толгой”-н бүтэц зохион байгуулалтад шууд ордог ажил үүрэг/албан тушаал. Ийм гэрээт
ажилтнуудыг нэг бол түр ажилтнуудын биржээр дамжуулан ажилд авдаг, үгүй бол зөвлөх
мэргэжилтнүүд байдаг. Тухайн үйлдвэр буюу хэлтэс уг ажлын байрны хэрэгцээг гаргаж, ажлыг шууд
хянадаг/удирддаг тул Гүйцэтгэгч нийлүүлсэн хүн хүчээ/ажилтнаа хянаж удирдахгүй. Эдгээр
ажилтнуудын ажлыг бүх талаас нь (ЭМААБО-ыг хамруулан) “Оюу толгой”-н үндсэн ажилтан мэт
нэгэн адил удирдана. Эдгээр ажилтан Хүний нөөцийн хэлтэсээс бүтэц, зохион байгуулалтад орсон
ажлын орон тоонд/албан тушаалд ажиллана.
2-р ангиллын гүйцэтгэгчид: “Оюу толгой”-н үндсэн үйл ажиллагаанаас тусдаа, тухайн заагдсан
газар хэрэгжүүлэх тусдаа төсөлд ажиллах компани буюу хувь хүн. Ийм гүйцэтгэгчид үйлдвэрлэлээс
тусдаа, бие даасан байх бөгөөд өөрсдийн гэрээт ажлыг аюулгүй, “Оюу толгой”-н болон хууль
хяналтын холбогдох шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх үүргийг “Оюу толгой”-н өмнө хүлээнэ.
ЭМААБО-ы шаардлагыг гэрээнд оруулж
хэлтэстэй харилцан зөвшөөрсөний дараа)

тодорхойлно (Гэрээг хариуцагч болон ЭМААБО-ы

3-р ангиллын гүйцэтгэгчид: Үйлдвэрлэлийн/Үйл ажиллагааны явцад Эхлэх, дуусах тодорхой
огноотой тодорхой ажил эсхүл үйлчилгээг гэрээ гүйцэтгэх компани юмуу хувь хүн. Гэрээт
ажилтнуудыг тухайн компани хяналт удирдлага дор ажиллуулах боловч ерөнхийдөө “Оюу толгой”н ажилтнуудтай зэрэгцээ буюу ойр ажиллаж, “Оюу толгой”-н ажил эхлэх зөвшөөрлийн журам,
ЭМААБО-ы шаардлагыг удирдлага болгон өдөр тутам үйлчилгээг гүйцэтгэнэ.

4. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН “ТӨСЛИЙН ЭМААБО-НЫ УДИРДЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”
4.1. ЭМААБО-ны Удирдлагын төлөвлөгөө
Гүйцэтгэгчийн ЭМААБО-ын удирдлагын төлөвлөгөө нь ОТ-той байгуулсан гэрээний дагуу төсөл/
ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад ОТ ЭМААБО-ны болон бусад стандарт дүрэм журамд нийцэж
ажиллахад баримтлах гол бичиг баримтуудын нэг юм..
Гүйцэтгэгчийн “Төслийн ЭМААБО-ны Удирдлагын төлөвлөгөө”-ний эхний хувилбарыг Гүйцэтгэгчийг
удирдах системийн Бэлтгэл үе шатанд боловсруулж_ажил эхлэхээс өмнө ОТ ЭМААБО-ны багаар
хянуулж ОТ Томилогдсон Менежер болон Гүйцэтгэгчийн удирдлагаар батлуулсан байна.
Гүйцэтгэгчийн “Төслийн ЭМААБО-ны Удирдлагын төлөвлөгөө” нарийвчилсан болон ерөнхий гэсэн
2 загвартай байх бөгөөд гүйцэтгэгч аль загвараар боловсруулахыг ОТ Гэрээтийн Хамтын
Ажиллгааны (OTCE) 2-р үе шат болох Төлөвлөлт болон Бэлтгэл үе шатанд ОТ Томилогдсон
Менежер нь ОТ ЭМААБО-багтай зөвлөлдөж тодорхойлж өгнө. (kick off meeting дээр)
4.2 Бичиг баримт



Гүйцэтгэгчийн “Төслийн ЭМААБО-ны Удирдлагын төлөвлөгөө” нарийвчилсан загвар [ OT07-PLN-0001-D ]
Гүйцэтгэгчийн “Төслийн ЭМААБО-ны Удирдлагын төлөвлөгөө” ерөнхий загвар. [ OT-07-PLN-

0002-D ]
Хуудас 20, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ
ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

Хувилбар:
2.0

4.3 Гүйцэтгэгчийн “Төслийн ЭМААБО-ны Удирдлагын төлөвлөгөө эргэн хянах, өөрчлөх
Гүйцэтгэгч доорх нөхцөлд ЭМААБО-ын удирдлагын төлөвлөгөө / үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулна. Үүнд:





Гэрээнд өөрчлөлт орсон үед,
Ажлын цар хүрээнд өөрчлөлт орох,нэмэлт ажил үүрэг, үйлчилгээ гүйцэтгэхээр болсон үед,
Эрсдэлийн үнэлгээгээр эргэж хянах шаардлагатай гэж тодорхойлсон үед,
Дээрх өөрчлөлт хийгдсэн ч жилд 1 удаа заавал эргэн нягтлах.

5. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
5.1. Хяналт шинжилгээний шаардлага
РТ төслийн стандартууд (3,2-рхэсгийг харах)-ын хэрэгжилтийг үнэлэх Хяналт шинжилгээний арга
хэмжээг энэ хэсэгт тодорхойлов.
Хяналт шинжилгээгээр төслийн стандартуудыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдол илэрвэл, уг зөрчлийг
судлан шинжлэх, зохих хяналтын арга хэмжээг тодорхойлно (Элемент 14 ОТ-н ЭМААБО-ны
Удирдлагын тогтолцооны Үл тохирол, осол зөрчлийн үед авах хариу арга хэмжээ).

5.2. Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт
Гүйцэтгэгчийг удирдах журмын хүрээнд түүний гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ хэрэглэх гол шалгуур
үзүүлэлтүүдийг доорх Хүснэгт 5-д нэгтгэн үзүүлэв.
Хүснэгт 1: Гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт – Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
ID

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилт

Хяналт шинжилгээний
арга хэмжээ

CM-KPI 01

Number of HSE
incidents where
contractor directly
related to essential
factors*

Мэдээлэгдсэн осол
зөрчлийн тоог багасгах
болон үргэлжлүүлэн
сайжруулах

Жил мэдээлэгдсэн
гүйцэтгэгчийн осол
зөрчилийн

CM-KPI 02

Гүйцэтгэгчтэй
холбоотой орон
нутгийн санал
гомдлын тоо

Бүртгэгдсэн санал
гомдолын тоог
бууруулах,
тасралтгүйгээр
сайжруулах зорилтонд
хүрэх

Гүйцэтгэгчтэй холбоотой
бүртгэгдсэн гомдол
саналын тоо (гомдол,
саналын журмын дагуу
шийдвэрлэхэд Орон
нутгийн харилцааны
хэлтэстэй хамтрах)

Хуудас 21, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ
ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
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ID

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилт

Хяналт шинжилгээний
арга хэмжээ

CM-KPI-03

Бүх аюултай, хортай
бараа материалууд нь
зөвшөөрөгдсөн ХАЛМтай байх, энэ журмын
шаардлагыг бүх
гүйцэтгэгчид хангасан
байх.

ОТ төслийн хүрээнд
хэрэглэгдэх бүх бараа,
материалууд нь Элемент
7-ийн шаардлагуудыг
хангасан байна.

Бүртгэл мэдээлэлийг
хянах

Осол зөрчил гэдэг нь 1 удаагийн эсвэл үргэлжилсэн/давтагдсан тохиолдолуудын үр дүн байх ба тэдгээр нь нэг эсвэл
түүнээс илүү үр дагавартай байж болох бөгөөд мэргэжлээс шалтгаалсан гэмтэл бэртэл эсвэл өвчлөл, эд хөрөнгийн
эвдрэл (үйлдвэр, тоног төхөөрөмж), байгаль орчин, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн эсвэл нэр хүнд, олон нийтийн эмх
замбараагүй байдал, хуулийн хариуцлага хүлээх хэмжээнд хүрэх, сүрдүүлэг зэрэг байж бо лно. Үр дагавар тус бүрийг
бодит болон түүний хамгийн их боломжит хэмжээгээр үнэлгээ хийдэг. .

5.3. Хяналт шинжилгээний гол үйл ажиллагаа
Гүйцэтгэгчийн гэрээний гүйцэтгэлийг Гэрээний хяналтын болон гэрээт байгууллагатай хамтран
ажиллах үйл ажиллагааны журмын дагуу хяналт шинжилгээ хийнэ.Үүнд:


Гүйцэтгэгчийн ЭМААБО-ны удирдлагын төлөвлөгөө, Бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээнд
тавигдах ОТ-н Ерөнхий нөхцөлийн дагуу хяналт шинжилгээг хийх;



сар тутмын,
эсвэл харилцан тохиролцсон бусад хугацааны давтамжтайгаар хийгдэх
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хурлаар Гүйцэтгэгчийн ЭМААБО болон үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд
хяналт шинжилгээ хийх;



Гэрээний хяналтын/Ханган нийлүүлэгчийн хамтын ажиллагааны уулзалтууд;



Даатгалын нөхцөлийг биелүүлэх



Гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн шаардлагыг хангах,



Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээг эрсдэлд суурилсан аргаар гэрээ тус бүрт заасан
бий.

6. СУРГАЛТ
6.1. Тойм
Сургалт зааварчилгаа (ерөнхий мэдлэг олгох), тодорхой ажил үүргийн тусгай сургалтын
хүрээнд шаардлагатай бүх сургалтыг явуулна.

6.2. Сургалт зааварчилгаа
ОТ дээр ажиллаж буй ОТ болон Гүйцэтгэгчийн бүх ажиллагсад ерөнхий сургалт зааварчилгаа,
төслийн талбайн тусгай сургалт зааварчилгаа, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны
мэдлэг олгох төрөл бүрийн сургалтанд хамрагдана.
Хуудас 22, нийт 25
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ
ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
СҮҮЛД ХЯНАСАН: 2020-03-26

OЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Гүйцэтгэгчийг удирдах журам
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

Хувилбар:
2.0

6.3. Тодорхой ажил үүргийн тусгай сургалт
ОТ дээр ажиллаж буй бүх үндсэн ба гэрээт ажилтнууд ажил эхлэхийн өмнөх аюулгүй ажиллагааны
мэдээлэл солилцох хуралд оролцоно.
Гүйцэтгэгч компанийн бүх аливаа ажил үүрэг гүйцэтгэхээс өмнө Сургалтын матриксийн дагуу
шаардлагатай бүх сургалтанд хамрагдсан эсэхийг ОТ-н төсөл хариуцсан менежер
баталгаажуулна.
Сургалтанд хамрагдсан байдлыг Гэрээт байгууллагатай хамтран ажиллах багийн удирдан хйидэг
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хурлаар хянан баталгаажуулна.

6.4. Бусад сургалтанд хамрагдах шаардлага
Шаардлагатай үед, онцгой байдлын үед арга хэмжээ авах ур чадварыг эзэмшсэн байхыг
Гүйцэтгэгчдээс шаардана.

7. АУДИТ БА ТАЙЛАН
7.1. Дотоод аудит
Хэсэг 5.3-д зааснаар, удирдах ажилтнууд болон үйл ажиллагааны талбайн аюулгүй
ажиллагааны багууд нь эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны өргөн хүрээний өдөр
тутмын, тогтмол хяналт шалгалтыг хийнэ.
Эдгээр хяналт шалгалтаар илэрсэн аливаа осол зөрчлийг ОТ-н Удирдлагын тогтолцооны 14-р
Хэсгийн дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Гүйцэтгэгчийг удирдах журамд өөрчлөлт орсон тохиолдолд, өөрчлөгдсөн хувилбарыг ОТ бүх
ажилтанд хүртээмжтэй байлгахын тулд ОТ-н дотоодын цахим хуудасд байршуулна.
Салбарын шаардлага журмын дагуу ханган нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллаж байгаа
эсэхийг баталгаажуулахын тулд Хангамжийн хэлтэсээр дамжиж орж ирсэн, уурхайн талбайд
ажилладаг гүйцэтгэгчийг тодорхой хугацааны дамжамжтайгаар хяналт шинжилгээ хийнэ. Үүнд
ЭМААБО, хүний эрх, хүний нөөцийн асуудал, бизнесийн ёс зүй болоон хууль эрхзүйтэй холбоотой
дотоодын зохицуулах шаардлага болон ОТ бодлого шаардлагуудыг хангаж ажиллаж байгааг шалгах
ажлууд багтана.

7.2. Гадаад аудит
Рио Тинтогийн байгууллагын аудит, баталгаажуулалтын хөтөлбөрөөс болон Төслийн
зээлдүүлэгчдийн зүгээс энэхүү журмын хэрэгжилтэд тогтмол үнэлгээ хийнэ.

7.3. Гүйцэтгэлийн тайлагнал
Энэхүү төлөвлөгөөтэй харьцуулан хийсэн аудитын үр дүнг ОТ-н дээд түвшиний удирдлагад
хүргүүлнэ.
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8. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
Файлын нэр

Гүйцэтгэгчийг удирдах тогтолцооны журам OT-07-PRC-0001-М

Тодорхойлолт

Төслийн талбайд ЭМААБО-ны хууль дүрмийг мөрдүүлэхээр
Гүйцэтгэгчийг удирдах журам

Эхийг зохиогч

Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагааны баг

Үүсгэсэн огноо

2013.09.01

Баталсан албан
тушаалтан

Ivan Vella, VP Procurement & Infrastructure Development

Баталсан огноо

2013.09.01

Өөрчлөлтийг бүртгэх
дугаар

##

Үнэлгээ
хийсэн
огноо

Үнэлгээ хийсэн албан
тушаалтан

Хянах
хугацаа

Дараагийн хянах огноо

Дунд

2013.09.01

Гүйцэтгэгчдийн удирдах төв
удирдлагын Ахлах
мэргэжилтэн Даваадоржийн
Энхтуул

2 жил
тутам

2021.07.20

Дунд

2019.12.21

Эрсдэлийн
зэрэглэл

Хувилбар

1.0

1.1

1.2

1.3

Хянан
засварласан
огноо

Зохиогч

2013.09.01

Гэрээт
байгууллаатай
хамтран ажиллах баг

2013.11.23

2015.05.20

2017.08.12

Баталсан

Л.Мөнхцацрал
ЭМААБОАБОН,
Хангамж,
Гүйцэтгэгчидтэй
хамтран ажиллах баг

Гүйцэтгэгчидтэй
хамтран ажиллах баг

Хангамж, дэд
бүтцийн хөгжлийн
Дэд ерөнхийлөгч
Айвен Велла
Хангамж, дэд
бүтцийн хөгжлийн
Дэд ерөнхийлөгч
Айвен Велла

Хянан засварласан
тэмдэглэл
Баталсан.
Лавлах баримт
бичгийн дугаарыг
засч, баримт бичгийн
хяналт хийсэн.

Дэд бүтэц,
үйлчилгээний
хэлтсийн Ерөнхий
менежер
Эндрю Миллер

Тогтсон хугацаанд
хянах
Өөрчлөлт хийсэн
тухай тэмдэглэл
2015-014

Дэд бүтэц,
үйлчилгээний
хэлтсийн Ерөнхий
менежер
Коди Сутерлин

Лавлах баримт бичиг
нэмж, баримт бичгийн
хяналт хийсэн.
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1.4

2019.07.20

Баримт бичгийн дугаар:
OT-07-PRC-0001-M

ЭМААБО хэлтэс
З.Эрдэнэцог
Ц.Мөнхгэрэл
Хангамжийн хэлтэс
Д.Энхтуул
Б.Цэрэндулам

Derrick Hansen, GM
Procurement

Хувилбар:
2.0
Рио Тинтогийн
Гүйцэтгэгч, Ханган
нийлүүлэгчийн
шаардлагыг
шинэчлэлт
Үүрэг хариуцлагын
хуваарийн шинэчлэлт
ЭМААБО-ийн
удирдлагын
төлөвлөгөөний товч
хувилбарын
шаардлагын
шинэчлэлт
Бусад үйл
ажиллагаатай
холбоотой жижиш
өөрчлөлтүүд
Бичиг баримтыг
“Журам” гэж
нэршилийг нь
өөрчилсөн

9. БАРИМТ БИЧГИЙГ БАТАЛСАН
Баталсан огноо

Баталсан

Гарын үсэг

Компанийн тамга

Журмыг хариуцагч:
Хангамжийн Ерөнхий Менежер
Деррик Хансэн

Журмыг баталсан:
Армандо Торрес
“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх
ерөнхий
Захирал
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