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Тодорхойлолт ба тайлбар толь

НӨНБ Нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлэг

Холбогдох 
байгууламжууд

Төслийн хүрээнд санхүүжигдээгүй байгууламжууд (санхүүжилтийг үйлчлүүлэгч 

эсвэл гуравдагч этгээдээс тусад нь санхүүжүүлж болно) бөгөөд төсөл хэрэгжиж буй 

эсэх, оршин тогтнох чадвар нь тухайн төсөл дээр тулгуурладаг ба бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай байдаг төсөл.

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
үндсэн 
нөхцөлүүд

Зээлдэгч нь цалин хөлс, ажлын цаг, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн эрүүл 
ахуй, аюулгүй байдлын асуудлаар ОУХБ-ын конвенцийн 26 болон 131-р 
(цалин хөлсөөр), 1 (ажлын цагаар), 155 (эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын 
асуудлаарх) -ын дагуу тавигдах шаардлагууд.

ОНД Олон нийтийн өргөн дэмжлэг

БӨС Барилгын өмчийн сан

ГЗ Гүйцэтгэх захирал 

ЦУСМ Цаг уурын сангийн менежерүүд

ЦУХОН Цаг уурын хөрөнгө оруулагч нэг

ЗН Зарчмын Нууцлал

CO2 Нүүрстөрөгчийн хий 

Хөдөлмөрийн 
үндсэн 
стандартууд

Зээлдэгч хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, албадан хөдөлмөр, ялгаварлан гадуурхалт, 

эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээ хийхэд тавигдах шаардлагыг 1998 онд 

баталсан Ажил эрхлэлтийн үндсэн зарчмууд ба эрхийн тухай ОУХБ-ын 

тунхаглалаас баталсан бөгөөд үүнд: (i) эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө (ii) албадан болон 

албадан хөдөлмөрийг устгах, (iii) хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах, (iv) ажлын байранд 

ялгаварлан гадуурхах явдлыг арилгах зэрэг хамрагдана.

УН Урьдчилсан нөхцөл

Хуримтлагдах 
нөлөөлөл

Нөлөөлөлд өртсөн нийт ард иргэдийн шинжлэх ухааны асуудлууд болон/эсвэл санаа 

зовоосон асуудлуудын үндсэн дээр ерөнхийд нь хүлээн зөвшөөрдөг. Хуримтлагдах 

нөлөөллийн жишээ: агаарт цацах хий ялгаруулалтыг нэмэгдүүлэх; олон тооны 

буцалтгүй тусламжийн улмаас голын усны урсацыг бууруулах; тунадасны ачааллыг 

сав газрын хэмжээнд нэмэгдүүлэх; нүүдлийн зам, зэрлэг ан амьтдын хөдөлгөөнд 

саад хийх; эсвэл олон нийтийн авто зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн 

ихэссэнтэй холбоотойгоор замын хөдөлгөөний түгжрэл (эх үүсвэр: ОУСК-ийн ГС 1).

Байгаль орчин, 
нийгмийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
(БОНАТ)

Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үйл ажиллагаа, төсвийг 

тодорхойлж, байгаль орчин, нийгмийн шаардлагад нийцсэн зөрчил дутагдлыг 

арилгахад шаардагдах арга хэмжээ болон ЦУХОН болон санхүүжигчийн хооронд 

тохиролцсон аливаа бусад арга хэмжээ авах.

Байгаль орчны 
болон нийгмийн 
нэхэмжлэл

Зээлдэгч болон бусад этгээдийн хоорондох Байгаль орчны тухай хууль, нийгмийн 

тухай хууль, байгаль орчны болон нийгмийн зөвшилцлийн талаарх аливаа 

нэхэмжлэл, хэрэг явдлыг мөрдөн шалгах, мөрдөн шалгах.

Байгаль орчин, 
нийгмийн 
нөлөөллийн 
үнэлгээ (БОННҮ)

Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг үнэлэх үнэлгээ. БОННҮ-ний гол 

үйл явцын элементүүд нь ерөнхийдөө дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: (i) төслийн 

анхны шинжилгээ ба үнэлгээний үйл явцын хүрээ; (ii) хувилбаруудыг шалгах; (iii) 

оролцогч талуудын тодорхойлолт (шууд өртсөн хүмүүст анхаарал төвлөрүүлэх), 

байгаль орчны болон нийгмийн суурь өгөгдөл цуглуулах; (iv) нөлөөллийг 

тодорхойлох, урьдчилан таамаглах, дүн шинжилгээ хийх; (v) бууруулах эсвэл 
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менежментийн арга хэмжээ авах, арга хэмжээ авах; (vi) нөлөөллийн ач холбогдол (эх 

үүсвэр: ОУСК-ийн ГС 1).

Байгаль Орчин, 
Нийгмийн 
Удирдлагын 
Төлөвлөгөө 
(БОНМТ)

Байгаль орчин, нийгмийн хяналт шинжилгээний тайланг Хавсралт 5-д (Байгаль 

орчин, нийгмийн жилийн мониторингийн тайлан) тусгасан маягтаар бөглөсөн. 

Байгаль орчин, 
нийгмийн 
шаардлага

Холбогдох байгаль орчны болон нийгмийн бүх хууль, эрх зүйн шаардлага болон 

ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандартууд.

Байгаль орчны 
хууль

Байгаль орчны асуудлууд ба байгалийн нөөцийн менежментийн талаарх улс орны 

харьяалалд хамаарах хууль тогтоомж, дүрэм, журам (олон улсын гэрээний үүрэг 

оролцоо).

Байгаль орчин, 
нийгмийн 
нөлөөллийн 
үнэлгээ (БОННҮ)

Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг үнэлэх үнэлгээ. БОННҮ-ний гол 

үйл явцын элементүүд нь ерөнхийдөө дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: (i) төслийн 

анхны шинжилгээ ба үнэлгээний үйл явцын хүрээ; (ii) хувилбаруудыг шалгах; (iii) 

оролцогч талуудын тодорхойлолт (шууд өртсөн хүмүүст анхаарал төвлөрүүлэх), 

байгаль орчны болон нийгмийн суурь өгөгдөл цуглуулах; (iv) нөлөөллийг 

тодорхойлох, урьдчилан таамаглах, дүн шинжилгээ хийх; (v) бууруулах эсвэл 

менежментийн арга хэмжээ авах, арга хэмжээ авах; (vi) нөлөөллийн ач холбогдол (эх 

үүсвэр: ОУСК-ийн ГС 1).

БОНМТ Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө

БОНМС Байгаль орчин ба нийгмийн менежментийн систем 

ГХ Гүйцэтгэх хороо

СС Санхүүгийн санал

Чөлөөт 
урьдчилсан ба 
мэдээлэлжсэн 
зөвшөөрөл 
(ЧУМЗ)

Нутгийн уугуул иргэдтэй зөвлөлдөх үйл явц нь ОУСК-ийн ГС7 (ялангуяа 13-
17-р зүйл) -д тодорхойлсон тусгай нөхцөлд хийгдэх шаардлагатай бөгөөд 
өөрөөр хэлбэл Нутгийн уугуул иргэдийн өртөмтгий иргэд нь газар нутгаа 
алдах, байгалийн ба соёлын нөөцөд нэвтрэх (эх сурвалж: ОУСК-ийн ГС 7). 

ОУҮТ Олон улсын Үйлдвэрлэлийн Туршлага

ХОХ Хөрөнгө оруулалтын хороо

Мэдээлэгдсэн 
зөвлөлдөх 
уулзалт, 
оролцоо (МЗУО)

Нөлөөлөлд өртсөн олон нийттэй өргөн хүрээтэй зөвлөлдөх үйл явц нь 
ихэвчлэн илүү гүнзгий солилцоо, үзэл бодол, мэдээллийг хамарсан эрчимтэй, 
идэвхтэй хэлбэрийн зөвлөлдөх үйл явц бөгөөд энэ нь өмчлөлийн хамтын 
эзэмшлийн мэдрэмжийг бий болгох зорилготой хамтарсан дүн шинжилгээ 
хийх, шийдвэр гаргахад хүргэдэг үйл явц ба үр дагавар (эх сурвалж: Оролцогч 
талуудын оролцооны гарын авлага, ОУСК, 2007). 

Олон улсын 
санхүүгийн 
корпорац (ОУСК)

АНУ-ын Вашингтон хотод байгуулагдсан олон улсын байгууллага, гишүүн 

орнуудын хэлэлцээрийн зүйлээр хэлэлцэн тохиролцсон.

ОУСК-ийн 
Гүйцэтгэлийн 
стандартууд

Нийгэм, хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлын (ОУСК-ийн Байгаль орчин, эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамж гэх мэт техникийн лавлах баримт бичгүүдийг 

оруулсан) ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд.

Олон улсын 
хөдөлмөрийн 
байгууллага 
(ОУХБ)

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гурван талт байгууллага нь дэлхий даяар 
зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг хөхүүлэн дэмжих зорилгоор засгийн газар, 
ажил олгогч, ажилчдынхаа хамт нийтлэг үйл ажиллагаа явуулдаг.
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Уугуул Иргэд 
(УИ)

ЦУСМ ба ЦУХОН нь ОУСК-ийн ГС-аас гаргасан энэхүү нэр томъёоны ерөнхий 
утгыг авч үзсэн бөгөөд өөрөөр хэлбэл дараах онцлог шинж чанар бүхий 
нийгэм, соёлын бүлэгт өөр өөрөөр ханддаг (i) уугуул соёлын бүлэг бусдын 
таних тэмдгийг хүлээн зөвшөөрөх; (ii) төслийн нутаг дэвсгэр дэх газар зүйн 
хувьд ялгаатай амьдрах орчин, өвөг дээдсийн нутаг дэвсгэр, тэдгээрийн 
амьдрах орчин, нутаг дэвсгэрийн байгалийн нөөцөд хамтын оролцоо; (iii) соёл 
заншил, эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн институциуд нь нийгэм, соёлын 
уламжлалаас тусдаа байдаг; эсвэл (iv) оршин сууж буй улс буюу хэлнээ албан 
ёсны хэл буюу хэлнээс ялгаатай хэл буюу аялгуу (эх сурвалж: ОУСК-ийн ГС 
7).

Уугуул иргэдийн 
төлөвлөгөө 
(УИТ)

Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалахад учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг 
зайлшгүй хийх шаардлагатай нөхцөлд соёлын хувьд зохистой хэлбэрээр УИ-
д сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйл явдлыг багасгах буюу нөхөн олгох 
шаардлагатай. Төслийн тодорхой нөхцөлөөс хамааран чөлөөтэй байх УИТ 
шаардагдаж болно; Бусад тохиолдолд энэ нь олон нийтийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөний өргөн хүрээний хэсэг байж болно (эх сурвалж: ОУСК-ийн ГС 
7).

ГГҮ Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт

Удирдлагын 
хяналт

Энэхүү БОНМC-ийн хүрээнд ЦУСМ/ЦУХОН менежментийн баг нь БОНМC-
ийн ерөнхий үр нөлөөг үнэлэх зорилгоор тогтмол уулзалт зохион байгуулдаг.

Хяналт 
шинжилгээ

Энэхүү БОНМC-ийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн эсрэг 
гүйцэтгэлийг баталгаажуулахын тулд хяналт шалгалт, үзлэг шалгалт, хэмжих, 
турших гэх мэт гүйцэтгэлийг үнэлэх янз бүрийн аргыг багтаасан.

ДСС Дахин санхүүжилтийн сан

Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
(НШҮАТ)

Хөрөнгө оруулагчийн дагаж мөрдөх горимуудыг тодорхойлж, сөрөг нөлөөг 
бууруулах, хохирлыг нөхөн төлөх, хөрөнгө оруулалтын төслийн нөлөөлөлд 
өртсөн хүмүүс болон нийгмийн бүлгүүдэд хөгжлийн үр ашгийг өгч буй үйл 
ажиллагааг тодорхойлсон баримт бичиг (эх сурвалж: Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлтгэх ОУСК-ийн гарын 
авлага).

Дүгнэлт Энэхүү баримт бичгийн хүрээнд БОНМC-ийн үр нөлөөг үнэлэх албан ёсны 
үнэлгээ. Энэ нь Байгаль орчны болон нийгмийн дотоод аудитын хөтөлбөрөөр 
дамжин хэрэгжиж байна. Байгаль орчны болон нийгмийн аудитыг хийх ажлын 
удирдамжийг Хавсралт 12-д танилцуулав.

ХХОХ Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын хууль

ОТОТ Оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөө

Нийгмийн хууль (I) хөдөлмөр, (ii) нийгмийн аюулгүй байдал, (iii) аж үйлдвэрийн харилцааны 
зохицуулалт (засгийн газар, ажил олгогч, ажилтан, албан хаагчдын хооронд), 
(iv) улс орны харьяалалд хамаарах хууль тогтоомж, (v) нийтийн оролцооны 
зохицуулалт, (vi) газрын эрхийн (албан ба уламжлалт), үл хөдлөх хөрөнгө, 
оюуны болон соёлын өмчийн эрхийг хамгаалах, зохицуулах, (vii) уугуул ард 
түмэн болон угсаатны бүлгүүдийг хамгаалах, эрх мэдэл олгох, (viii) соёлын 
өвийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, дэмжих, (ix) ажилтнууд болон иргэдийг 
хамгаалахтай холбоотой аливаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, зохицуулалт.
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 Танилцуулга

 Агуулга

Цаг уурын сангийн менежерүүд (ЦУСМ) нь 2015 оны 10-р сарын 30-нд Цаг уурын хөрөнгө оруулалт 

нэг (ЦУХОН) санхүүгийн байгууламж, түүний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох Хөгжлийн сан (ХС), 

Барилгын Өмчийн сан (БӨС) Дахин санхүүжүүлэх сан (ДСС) (хамтдаа "ЦУХОН сан" гэж нэрлэдэг). 

Эдгээр аж ахуйн нэгжийг доорх байдлаар харуулсан болно.
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Зураг 1.1 ЦУСМ Хөрөнгө оруулалтын сан 

ЦУХОН-ийн сан нь зөвхөн сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдэд зөвхөн хөрөнгө оруулалт, нарны зай 

болон гол мөрний төслүүдэд гол анхаарлаа хандуулдаг. Одоогийн зорилтот түвшний санхүүжилтийн 

хувьд, ЦУХОН нь Африк, Ази, Латин Америкт байрладаг 20 хүртэл төслийг хөгжүүлэх, барих, 

ажиллуулах зорилготой юм. Эдгээр төслүүд нь нэмэлт 1,133 мегаватт хүчин чадалтай, нэмэлт 3,200 

ГВ/ц нэмэлт цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх болно. Тэдгээр нь уурын хийн хаягдал ялгаруулалтыг 

жилд 1.8 сая тонн нүүрсхүчлийн хийг (tCO2) хоргодуулан 7 сая хүнтэй тэнцэх хэмжээнд хүрнэ.

Climate Investor One Цаг уурын хөрөнгө оруулагч нэг 

Tier 1 Donor Capital 1-р зэрэглэлийн Донор Капитал 

Tier 2 Commercial Investors 2-р зэрэглэлийн арилжааны хөрөнгө 
оруулагчид 

Tier 3 Institutional Investors 3-р зэрэглэлийн Институцийн хөрөнгө 
оруулагчид 

Development Fund  US$ 30 mln Хөгжлийн сан доод хэмжээ $ 30 ам. 
доллар 

Construction Equity Fund US$ 500 mln Барилгын хөрөнгө оруулалт доод 
хэмжээ $ 500 ам. доллар 

Refinancing Fund US$ 500 mln Дахин санхүүжүүлэх сан доод хэмжээ $ 
500 ам. доллар 

Development loans & TA Хөгжлийн зээл ба ТА 

Equity Өмч 

Senior debt Ахлах өр 

structured-Fully financed and well 
renewable energy projects 

Бүрэн санхүүжсэн, сайн зохион 
байгуулагдсан сэргээгдэх эрчим хүчний 

төслүүд 
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ЦУХОН-ийн хөгжиж буй төслүүдийн нөхцөл байдал, нөхцөл байдал нь янз бүрийн газарзүйн 

байршлаас хамааран харилцан адилгүй байдаг. Төсөл тус бүрийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, 

нөлөөлөл нь төслийн төрөл, хэмжээ, байршил, суурь нөхцөл, нийгмийн нөхцөл байдал, нөлөөлөлд 

өртсөн орон нутгийн олон янзын хүчин зүйлсээс шалтгаалж харилцан адилгүй байдаг. Зарим байгаль 

орчны болон нийгмийн нөлөөлөл нь төслийн нэг төрөлтэй харьцуулахад нэлээд хамаатай байж 

болох юм. Тухайлбал, шувууд, сарьсан багваахайд үзүүлэх нөлөө нь салхины төсөлд асар чухал бол 

гадаргын ус болон загас агнуурт нөлөөлөх нөлөө нь гол мөрний төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд маш чухал 

ач холбогдолтой. Үүнийг 3-р хэсэгт дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа.  Энэхүү БОНМC-ийг 

хэрэгжүүлснээр бүх боломжит байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг бүрэн үнэлэх, зохих сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлно.

 Энэ баримт бичгийн зорилго

Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь хөрөнгө оруулалтын менежер болон ЦУХОН сангуудын хөрөнгө 

оруулалттай холбоотой байгаль орчны болон нийгмийн эрсдэлийг удирдах, хөгжүүлэхэд зориулсан 

ЦУСМ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем (БОНМС) -ийг дэлгэрэнгүй тайлбарлахад 

оршино. Энэ нь эрсдэлийг хэрхэн тодорхойлж, удирдан, зохицуулалтыг хэрхэн хийж, ЦУСМ-ийн үйл 

ажиллагаанд хэрхэн оруулахыг тодорхойлдог.

Энэ нь бодлого, төлөвлөгөө, журам, бусад удирдлагын тогтолцооны хэрэгслүүд, баримт бичиг, бусад 

холбогдох бизнесийн тогтолцоо, процедурыг дэмжихэд чиглэсэн лавлах баримт бичиг юм. Энэ нь 

өндөр түвшний лавлах эх сурвалж болгон ашиглах дотоод удирдлагын хэрэгсэл юм. Энэхүү баримт 

бичгийг бүх ЦУСМ, ЦУХОН-ийн ажиллагсад, хөрөнгө оруулагчид, хөгжүүлэгчид, төслийн компаниуд, 

гэрээт гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгчид, бусад хүмүүстэй хуваалцах болно.

Энэхүү БОНМС-ийг ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 1 (ГС 1), ОУСК-ийн Санхүүгийн зуучлагчдын 

Тайлбар (1) болон ИБ-н тогтвортой байдлын бодлогын ертөнц болон бусад удирдамж, хэрэгслүүдийн 

дагуу боловсруулсан болно. Энэ нь бизнесийн эрсдэлийн менежментийн ЦУСМ бизнесийн 

удирдлагын өргөн хүрээний бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

Энэхүү БОНМС-ийн баримт бичгийг ИБ болон бусад хөрөнгө оруулагчдаас дэмжлэг, орцоор 

боловсруулж, бүх Байгаль орчин болон нийгмийн шаардлагыг тусгасан болно. Энэхүү БОНМС-ийн 

үр нөлөөтэй, хөрөнгө оруулагчдын шаардлагад нийцсэн байдал нь дотоод аудит (Хавсралт 12-ыг 

үзнэ үү) болон хөрөнгө оруулагчдын байнгын хяналтыг багтаасан одоогийн баталгаажуулалтын үйл 

ажиллагаанд хамрагдах болно.

Энэхүү БОНМС нь ЦУХОН-ийн вэб сайтад олон нийтэд нээлттэй бөгөөд 2017 оны 3-р сарын 7-нд 

нийтэд мэдээлсэн. БОНМС-ийн сантай холбоотой санал, санал хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна. 

Одоогоор ямар ч санал ирээгүй боловч БОНМС-ийн ирээдүйн хувилбарууд нь ЦУСМ-ийн хариуны 

хамт хүлээн авсан саналуудыг нэгтгэн дүгнэнэ. Эдгээрийг Хавсралт 13-д тэмдэглэнэ.

 Энэ баримт бичгийн  хамрах хүрээ

Энэхүү Баримт бичиг нь ЦУХОН-ийн хөрөнгө оруулалтын бүх төслүүдэд хамаарна. Гуравдагч талын 

гэрээт байгууллагуудыг БОНМС-ийн Бодлогын баримт бичгийн шаардлагын дагуу хязгаарлах бөгөөд 

                                                      
(1)http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/knowledge+products/p

ublications/publications_policy_interpretationnote-fi 
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энэ нь тэдний гэрээний нэг хэсэг болно. Энэхүү БОНМС-ийг бүх ЦУХОН-ийн сангуудад Байгаль 

орчин, нийгмийн эрсдэлийг удирдахад хэрэглэнэ.
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 Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын хүрээ

 Танилцуулга

ЦУСМ-ийн 'Бүү Хохироо' болон 'Сайн үйл үйлд' зарчим нь ЦУХОН-ийн сантай холбоотой бүх хөрөнгө 

оруулалтын шийдвэр болон менежментийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлдэг Хариуцлагатай 

Хөрөнгө оруулалтын Хүрээний тулгуур багана юм. Үүнийг Зураг 2.1 доорх шатлалаар харуулав.

Зураг 2.1 ЦУСМ Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын хүрээ

ЦУСМ нь хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтыг хариуцдаг бөгөөд байгаль орчин, нийгмийн олон улсын 

стандартад нийцүүлэн хөрөнгө оруулалтаа бүхэлд нь хөгжүүлэх, барьж байгуулах, ажиллуулахыг 

 
Climate Investor One – Responsible Investment 

Framework 
Цаг уурын хөрөнгө оруулагч нэг - Хариуцлагатай 

хөрөнгө оруулалтын хүрээ 

“Do no harm” “Бүү хохироо” 

“Do good” “Сайн үйл үйлд” 

Environmental and Social Management System Байгаль орчин ба нийгмийн менежментийн 
систем 

Local Development Benefit System Орон нутгийн хөгжлийн ашиг тусын систем 

Defined by the IFC Performance Standards ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандартаар 
тодорхойлогдсон 

Objective to avoid, mitigate, or compensate the 
negative impacts of development on local 

communities 

Орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх сөрөг үр дагаврыг 
арилгах, арилгах, нөхөн сэргээх зорилго 

Defined by Principles of Benefit Тэтгэмжийн зарчмаар тодорхойлогдсон 

Objective to put local communities in a better position Орон нутгийн ард иргэдийг илүү сайн байр 
суурьтай байлгах зорилго оршино 

Delivers and maintains the economic trickle down 
effect 

Эдийн засгийн хямралыг бууруулж, үр нөлөөтэй 
байлгана 

Risk Management Эрсдэлийн менежмент 

Impact Framework Нөлөөллийн хүрээ 
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зорьж байна. Энэхүү БОНМС-ыг "Бүү хохироо" хэмээх ЦУСМ-ийн амлалтыг үндэслэн боловсруулсан 

болно. Энэ нь ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн Стандарттай нийцүүлэх зорилготой юм.

'Бүү хохироо' урианы үүрэг амлалтаас гадна ЦУСМ нь төслийн хөрөнгө оруулалтын нөлөөнд байгаа 

орон нутгийн иргэдэд байгаль орчны болон нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх 

болно. Эдгээр тэтгэмжүүд нь "нийгмийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл" авахын тулд ямар 

ч төслөөс шаардагдах зүйлээс давж гардаг.

 Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын бодлого

Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын бодлого ("Бодлого") (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү) нь Байгаль орчны 

болон нийгмийн эрсдэлийн менежмент, үр шим хүртэхтэй холбоотой хариуцлагатай хөрөнгө 

оруулалтын ЦУСМ-ийн амлалтыг тодорхойлдог. Үүнд ЦУСМ-ийн Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг 

зурсан бөгөөд ерөнхий менежментийн хяналтын үйл явцын нэг хэсэг юм. Төслийн мөн чанар, цар 

хүрээ, хамтарсан үйлдвэрлэгчид/ивээн тэтгэгчийн бизнесийн зорилго, зорилтод нийцсэн байх 

нөхцөлийг хангахын тулд үүнийг мөн авч үзэх болно.

Төслийн менежер болон түүний удирдлагад ажиллаж буй бүх гэрээт гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч 

нар нь ЦУХОН-ын сангуудын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь Бодлогыг шууд баталж, эсвэл 

алсын хараа, зорилго, тавигдах шаардлагуудтай нийцсэн бодлогуудыг тогтоож, мөрдөж ажиллана. 

Үүнийг ЦУСМ-ийн бүх ажилтнуудад танилцуулах хэсэг болж, сонирхогч талуудад хүсэлтээр тавина.

 Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын хууль

Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын хууль ("ХХОХ") нь ЦУХОН-ийн бүх санд үйлчилнэ. ХХОХ-ийн 1-
р хэсэг нь өөрийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ЦУХОН болон Төслийн компаниудын засаглал, 
байгаль орчны болон нийгмийн асуудлуудыг тасралтгүй сайжруулж, холбогдох олон улсын 
үйлдвэрлэлийн шилдэг туршлагуудыг хэрэгжүүлэхэд цаг хугацаанд нь ажиллах үүрэгтэй. ХХОХ-ийн 
дагуу болон үндсэн зарчмуудын дагуу ЦУХОН сангууд болон Төслийн компаниудын зүгээс Байгаль 
орчны болон нийгмийн эрсдэлийг даван туулах, Хүрээлэн буй орчны болон нийгмийн боломжуудыг 
үнэлэх менежментийн системийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

ХХОХ-ийн 2-р хэсэгт бүх санхүүжилттэй холбоотой байгаль орчны болон нийгмийн дараах үйл 
ажиллагааг хангана. Үүнд:

• ЦУХОН-ийн Байгаль орчны болон нийгмийн менежментийн системийг хэрэгжүүлж, 
ажиллуулах;

• Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад байгаль орчны болон нийгмийн үнэлгээ;

• Нийцлийн, эрсдэлийн менежмент, осол зөрчлийн талаар мониторинг ба тайлагнал; болон

• Эрчим хүч, байгаль орчны болон нийгмийн менежмент, хяналтын арга хэмжээний хяналт.

ХХОХ нь санал хүсэлт авах боломжтой бөгөөд ЦУСМ нь ЦУХОН-ийн санг хөрөнгө оруулалт хийдэг 
бүх компаниудтай хуваалцдаг.

 Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн болон бусад шаардлага

ЦУСМ нь Экваторын зарчмууд, ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд болон байгаль орчин, нийгмийн 

засаглал, менежментийн олон улсын стандартуудыг дагаж мөрдөх бүхий л хууль эрх зүйн 
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шаардлагуудыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй (1). Энэ нь Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын ("ОУХБ") 

Хөдөлмөрийн Тогтолцоо, ОУХБ-ын Үндсэн Нөхцөл, Ажлын Нөхцөл, Хүний эрхийн олон улсын хууль 
(2) НҮБ-ын Бизнес ба Хүний Эрхийн тухай НҮБ-ын удирдамжийн дагуу (3), ИБ-ын Тогтвортой байдлын 

бодлогыг багтаана..  Үүний зэрэгцээ, ЦУСМ нь эдгээр стандартуудыг дагаж мөрдөж байгааг 

харуулахын тулд ЦУХОН болон хөрөнгө оруулалтыг шаарддаг.

Хөрөнгө оруулалтын бүх гэрээ нь хөрөнгө оруулалтын бодлого, энэхүү БОНМС-н баримт бичигт 

тусгагдсан бүхий л материаллаг зүйлсийн дагуу хөрөнгө оруулалт шаардах байгаль орчны болон 

нийгмийн зохих гэрээнүүдийг агуулна.

Аливаа төсөл эхлэхээс өмнө тухайн орон нутгийн хууль эрхзүйн шаардлагууд, олон улсын 

стандартууд болон энэхүү БОНМС-ийн шаардлагуудын хоорондын зайг тодорхойлох үнэлгээг хийнэ. 

Бүх тохиолдолд хамгийн хатуу шаардлага тавигдана.

 

                                                      
1 ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд Нийгмийн болон хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлын стандартууд (үүнд ОУСК-
ийн Хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамж 
2 Хүний эрхийн олон улсын хууль нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын (“НҮБ”) Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, Эдийн засаг, 
нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт зэргийг хамарна 
3 http://www.business-humanrights.org 

http://www.business-humanrights.org/
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 Төслийн байгаль орчин, нийгмийн байдал

 Танилцуулга

1-р хэсэгт дурдсанчлан ЦУХОН-ийн сан нь зөвхөн салхи, нарны болон голын гольдролын төслүүдэд 

гол анхаарлаа хандуулдаг хөгжиж буй зах зээлүүдэд сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдэд хөрөнгө 

оруулалт хийхэд чиглэгддэг. Хөрөнгө оруулалтын 10 хүртэлх хувь нь сэргээгдэх эрчим хүчний бусад 

хэлбэрээр газрын гүний дулаан, хаягдал, биомассын эрчим хүч зэрэг байж болно. Энэхүү бүлэг нь 

эдгээр төрлийн сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийн болзошгүй нөлөөллүүдийн талаар зарим 

ойлголт өгнө. Энэхүү БОНМC-ийг хэрэгжүүлснээр бүх боломжит байгаль орчин, нийгмийн 

нөлөөллийг бүрэн үнэлэх, зохих сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлно.

 Болзошгүй нөлөөллийн тодорхойлолт

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл гэдэг нь нөөц/хүлээн авагчдад нөлөөлөх тодорхой үр дүнд хүргэж 

болзошгүй Төслийн шууд ба шууд бус байдлаар үүссэн одоогийн нөхцөл байдал, сөрөг, үр ашигтай 

аливаа өөрчлөлтийг хэлнэ. Санал болгож буй хөгжлийн нөлөөлөл нь хоёр гол хүчин зүйлээс 

хамаарна: хүрээлэн буй орчны хүрээлэн буй орчны мэдрэмж/ач холбогдол, төслийн өөрчлөлтөөс 

хамаарах ач холбогдол. Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр (БОННҮ) дамжуулан 

болзошгүй нөлөөллийн ач холбогдлыг үнэлэх болно. Хүлээн авагчдын нөөц бололцооны мөн чанар, 

мэдрэмж, ач холбогдол нь нэг төслөөс нөгөөх хүртэл харилцан адилгүй байдаг. БОННҮ-ний явцад 

гарч болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхийн тулд суурь нөхцөл байдлын талаарх бүрэн ойлголттой байх 

нь чухал юм.

Төслийн хэрэгжих мөчлөгийн бүх үе шатанд байгаль орчин ба нийгмийн боломжит нөлөөллөөс 

бүрдэнэ. Төсөл нь болзошгүй нөлөөллийн үндэслэлээр үнэлэгдэж, ангилсан үедээ хөрөнгө 

оруулалтын өмнөх (хэлэлцээрийн) үе шатнаас (5-р Бүлгийг үзнэ үү) эхэлнэ. Ерөнхий зарчмын хувьд, 

ЦУХОН/ЦУСМ хөрөнгө оруулалт хийдэг төслүүдээрээ дамжуулан ямар ч хор хөнөөлгүй байхыг 

эрмэлздэг. Энэ нь хамгийн чухал ач холбогдолтой нөлөөлөл (Ангилал А гэж үнэлэгдсэн) төслүүдийг 

зөвхөн "сайн" философитой нийцэх эерэг нөлөөллийн тодорхой нотолгоонд тулгуурлана гэсэн үг юм.

Нөхөн сэргээгдэх боломжтой төслүүдэд өртөж болзошгүй хүлээн авагч болон нөөцийг Хүснэгт 3.1-д 

үзүүлэв.

Хүснэгт 3.1:  Ердийн нөөц ба хүлээн авагчид

Хүлээн авагч/нөөц

Биологийн

Хамгаалалттай / мэдрэмтгий амьдрах орчин

Ургамал (Усны/Хуурай газрын) 

Амьтан (Усны/Хуурай газрын) 

Газар буюу устай холбоотой 
амьжиргаа

Газар, нөөцөд суурилсан амьжиргаа (жишээ нь: аж ахуй, бэлчээр, 
загасчлал)

Амралт, аялал жуулчлал

Эдийн засаг ба хөдөлмөр

Соёлын өв
Биет соёлын өв

Биет бус соёлын өв

Олон нийт Эмзэг бүлгүүд (ж.нь үндэстний цөөнх)
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Хүлээн авагч/нөөц

Нутгийн уугуул иргэд

Орон сууц / хувийн хөрөнгө

Бодит ая тухтай байдал

Нийгмийн эв нэгдэл

Нийтийн дэд бүтэц (жишээ нь, зам, эрүүл мэнд, хог хаягдлын менежмент)

Олон нийтийн аюулгүй байдал 

Эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал

Биет нөөцүүд

Биет байдал

Газар (ж. нь газрын хэлбэр, ландшафт)

Хөрс (жишээ нь, чанар)

Гадаргуун ус (жишээ нь, чанар, хүртээмж)

Газрын гүний ус (жишээ нь, чанар, хүртээмж)

Агаар (жишээ нь, чанар)

Акустик орчин (жишээ нь, чанар)

Тэмдэглэгээ:
Биологийн хүрээлэн буй орчны элементүүд нь зөвхөн хүний болон биологийн рецептороор ашиглагдах үед 
нөөц бололцоо гэж тооцогддог.

Нөлөөлөлд өртөгч ба нөөцөд хэрхэн нөлөөлж буйгаар тодорхойлогддог учраас ямар нөлөө үзүүлж 

болох талаар бүрэн стандартчилах боломжгүй бөгөөд тэдгээрийг хэрхэн зохицуулах талаар авах 

арга хэмжээг тохируулах нь зүйтэй юм. ЦУСМ-ийн хөгжүүлж буй олон газар нутгийг харгалзан 

төслүүдийн суурь орчин нь харьцангуй өөр байх болно.

Банкнууд болон янз бүрийн салбарт ердийн нөлөөллийн талаар зарим зохицуулагчид ихээхэн 

судалгаа явуулсан.  Эдгээр удирдамжийн нэгийг Африкийн Хөгжлийн Банкнаас боловсруулсан 

бөгөөд ЦУСМ-ийн анхаарлаа хандуулж буй Сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөрт тусгасан болно. 

Хүснэгт 3.2-д тэдгээрийн илрүүлсэн нөлөөллийн жагсаалтыг харуулав.  Хүснэгт 3.2-т үзүүлсэн 

нөлөөллийг Африкийн хөгжилд зориулж тодорхойлсон боловч бусад газар зүйн хувьд мөн ихэвчлэн 

хэрэглэдэг.  Нэмж хэлэхэд Хүснэгт 3.2-т жагсаасан болзошгүй нөлөөллүүд нь шинж тэмдэг бөгөөд 

эдгээр нөлөөллийн ач холбогдол нь төслөөс төсөлд харилцан адилгүй байна гэдгийг анхаарах нь 

чухал юм.

Усан цахилгаан станцын төслийн Хүснэгт 3.2-т жагсаасан болзошгүй нөлөөллүүд усан цахилгаан 

станцын томоохон төслүүдэд хамааралтай болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. ЦУСМ нь зөвхөн жижиг 

голын усан сангийн төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх бөгөөд бага хэмжээний нөөцийг 

хязгаарлагдмал хадгалалт, өөрчлөлтөд оруулах болно. Хэдийгээр жижиг хэмжээний гидрогеологийн 

төслүүдтэй харьцуулахад их хэмжээний усан цахилгаан станцын хувьд нөлөөллийн цар хүрээ их 

байх ч боломжит нөлөөллийн төрлүүд ижил байна.

Хүснэгт 3.1-т үзүүлсэнтэй харьцуулбал зарим төслүүд дээр илүү төвөгтэй нийгмийн нөлөөтэй байж 

болно. Жишээ нь, төслүүд нь биет эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт шаардаж болох бөгөөд 

зарим төслүүд уугуул хүмүүст нөлөөлөх боломжтой. 5-р бүлэгт эдгээр төслүүдийн ангилал, нэмэлт 

аюулгүй байдлын талаар нарийвчлан тайлбарласан болно.

ЦУХОН нь салхи, нарны болон гидрогеологийн технологид анхаарлаа чиглүүлдэг боловч ЦУСМ нь 

биомасс, газрын гүний дулаан, хог хаягдал зэрэг чулуужсан бус технологиудад хязгаарлагдмал 

хүрээнд (нийт амлалтуудын 10 хүртэлх хувийг) ЦУХОН хөрөнгө оруулалт хийж болно. Ийм төрлийн 

төслүүдийн болзошгүй нөлөөлөл нь Хүснэгт 3.1-т зааснаас өөр байна. Агаарын чанарт нөлөөлөх 

нөлөөллийг агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс ялгарах утгаар авч үзвэл биомасс, хаягдал 
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материалын түүхий эдийн эх үүсвэр, тээвэрлэлтийг эрчим хүчний хөгжилд авч үзэх шаардлагатай.  

БОННҮ-ний цар хүрээг хамарсан үе шатанд гарч болзошгүй бүхий л нөлөөллийг авч үзэх болно.
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Хүснэгт 3.2: Усан цахилгаан, нарны болон салхины эрчим хүчнээс үүсэх нөлөөллийн төрөл

Сэдэв Усан цахилгаан станцын хөгжил (a) Нарны эрчим хүчний хөгжил Салхины эрчим хүчний хөгжил

Хөрс ба усны 

бохирдол

Барилгын талбайн/кэмпийн бохир усны урсгалыг зайлуулж, цэвэршүүлэх.

Барилгын явцад аюултай бодисыг (жишээ нь: тээврийн хэрэгсэл эсвэл савны 

асгаралт) хөрс, гадаргын ус, далайн эсвэл гүний усны бохирдолд хүргэх.

Усан санг задрах нь усан сан дахь тэжээллэг баялаг, хүчилтөрөгчийн түвшин 

буурах, устөрөгчийн сульфидийг багасгах, усны организмуудад хортой нөлөө 

үзүүлэх, метан (хүлэмжийн хий) ялгарах, усан сан дахь усны чанарыг 

доройтуулж болзошгүй юм.

Аюултай бодисыг барилгын явцад, эсвэл үйл ажиллагааны явцад (жишээ нь, 

тээврийн хэрэгслийн асгаралт) хөрс, гадаргын болон газрын доорх усны бохирдол 

үүсгэх аюултай бодисыг зайлуулах.

Барилгын талбайн/кэмпийн бохир усны урсгалыг зайлуулж, цэвэршүүлэх.

Хөрс / хурдас, усны эх үүсвэрийн бохирдол, газрын гадаргын кабелийн суваг, 

газрын гадаргууны цэвэрлэгээнээс үүдэлтэй ус зайлуулах сувгийн тасалдал.

Хөрс, гадаргын болон газар доорх усны бохирдол үүсгэх барилга байгууламж, 

засвар үйлчилгээний явцад аюултай бодисыг (жишээ нь, тусгаарлагч тос / хий, 

түлшний тусгаарлагч гэх мэт) гаргах.

Барилгын талбайн/кэмпийн бохир усны урсгалыг зайлуулж, цэвэршүүлэх.

Хөрс / хурдас, усны эх үүсвэрийн бохирдол, газрын гадаргын кабелийн суваг, 

газрын гадаргууны цэвэрлэгээнээс үүдэлтэй ус зайлуулах сувгийн тасалдал.

Агаарын 

чанар

Барилгаас үүсэх тоос хүний эрүүл мэнд, ургамалжилт (таримал орно), зэрлэг ан 

амьтдад нөлөөлнө.

Усан сан бүхий ургамлын задрал нь метаны ялгаралтыг (хүчтэй хүлэмжийн хий) 

хүргэж болзошгүй.

Барилга байгуулалтаас үүсэх тоос, барилгын ажлын явцад (жишээ нь: түймэр) 

хүний эрүүл мэнд, үр тариа, ан амьтанд нөлөөлж болзошгүй.

Барилга байгуулалтын явцад тоос, бусад ялгарал хүний эрүүл мэнд, ургамал 

(ургац зэрэг) болон зэрлэг ан амьтдад нөлөөлж болзошгүй.

Дуу чимээ ба 

чичирхийлэл

Барилга барих явцад тоног төхөөрөмжөөс дуу чимээ болон чичиргээ мэдрэмтгий 

дуу чимээ хүлээн авагч (хүний болон амьтны аймагт) нөлөөлж болно.

Дуу чимээ, чичиргээ, тоног төхөөрөмж, замын хөдөлгөөн, барилгын ажлын явцад 

(засвар үйлчилгээ) байршил болон холбогдох байгууламжуудаас үүсэх дуу чимээ, 

доргио чичиргээг мэдрэмтгий дуу чимээ хүлээн авагчид (хүний болон амьтны 

аймгийг оруулдаг) нөлөөлж болно.

Салхин цахилгаан үүсгүүрийн ажиллагаанаас үүсэх механик ба аэродинамик 

чимээ нь мэдрэмтгий дуу чимээ хүлээн авагчдад (хүний болон амьтны аймагт) 

саад болно.

Салхин фермийн барилгын явцад дуу чимээ мэдрэмтгий дуу чимээ хүлээн 

авагчид (хүний болон амьтны аймагт) саад болдог.

Нөөц ба Хог 

хаягдал

Гар аргаар загасчлах, шим тэжээлийг үерийн татамд хүргэх үржил шимт хөрс, 

гүний усны боломжит алдагдал.

Барилга, засвар үйлчилгээний явцад хог хаягдлын менежмент үр ашиггүй байх, 

хог хаягдал үүсэх, хөрс, усны бохирдол үүсгэх.

Гадаргуун болон газрын доорх уснаас барилга, байгууламжийн ус хангамж, хүн 

ам, экосистемийн одоогийн хангамжид нөлөөлж болзошгүй.

Том хэмжээний/концентрацийн нарны эрчим хүчний усны (нарны эрчим хүчний 

баяжуулах төхөөрөмжид хөргөх ус шаардагддаг) хэрэгцээ өндөр байж болно.

Барилга, засвар үйлчилгээний явцад хог хаягдлын менежмент үр ашиггүй байх, 

хог хаягдал үүсэх, хөрс, усны бохирдол үүсгэх.

Барилга нь гадаргын болон гүний уснаас усны хангамж шаардах магадлалтай.

Барилга, засвар үйлчилгээний явцад хог хаягдлын менежмент үр ашиггүй байх, 

хог хаягдал үүсэх, хөрс, усны бохирдол үүсгэх.

Ландшафт 

ба Бодит 

байдал

Усан сан, далангаас үүсэх бодит нөлөөлөл. Нарны эрчим хүчний станц нь, ялангуяа том хэмжээтэй бол, сөрөг нөлөөлөл 

үзүүлэх боломжтой.

Цамхагийн болон роторын ирнээс үзүүлэх бодит нөлөөлөл.

Экологи Эрчим хүчний байр, далан, усан сан, түүнтэй холбоотой дэд бүтцийн газрын 

зөвшөөрөл нь тусгай хамгаалалттай газар болон хамгааллын бусад талбайнуудыг 

алдах, хуваахад хүргэж болзошгүй юм.

Хуурай газрын болон усны амьтны зүйлүүд, түүний дотор загас гэх мэт амьтны 

нүүдлийн замыг салгах

Амьдрах орчин, зүйлүүд дэх барилгын нөлөөлөл (ж. нь: ус зайлуулах, хөрсний 

элэгдэл, ус, хөрс, агаарын бохирдол, харгис төрөл зүйлийн илрэл, чимээ шуугиан 

болон ерөнхий хүнд саад учруулах зүйлс гэх мэт).

Ургамалжилтын цэвэрлэгээ эсвэл үерийн улмаас ургамлын төрөл зүйл, байгаль 

хамгааллын ашиглалт, амьтны шилжилт хөдөлгөөнд сөргөөр нөлөөлнө.

Усны урсац, лимнологийн өөрчлөлт, загасны нүүдлийг тасалдуулснаар усны 

чанарт болон загасны нүүдэлд нөлөөлөх сөрөг нөлөө.

Метил мөнгөн усны био-хуримтлал загасан тэжээлтэн зэрлэг амьтдын эд эрхтэн, 

ялангуяа төвийн мэдрэлийн систем, хүчил ба агааргүй нөхцөлд нөлөөлдөг.

Загасны аж ахуйг хөгжүүлэх усан сан дахь загас барих шинэ орчин бий болгох.

Алслагдсан нутагт барилгын ажил нь бут сөөг (ажиллах хүч, өргөн уудам нутгийн 

иргэдээс), хууль бус агнуур, зэрлэг ан амьтдын худалдаа, ан агнуурын бүсэд 

нэвтрэх боломжийг улам нэмэгдүүлнэ.

Ургамал, ажиллах хүчийг газар нутагт шилжүүлэх нь амьтны аймаг, ургамал, 

экосистем, үр тарианы сөрөг үр дагаварт хүргэж болзошгүй зүйлсийг нэвтрүүлж 

болно.

Нарны эрчим хүчний станцын зөвшөөрөл олгох, одоо байгаа ургамлын 

ургамалжуулалтыг өргөжүүлэх нь хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах, 

хамгаалах сонирхлын бусад хэсгүүдэд учруулах хохирол, доройтлоос сэргийлж, 

нөхөн сэргээх боломжтой болно.

Шилжин суурьшилт, хуурай газраар дамжин өнгөрөх зам, тэжээлийн болон 

үржүүлгийн бүсэд нэвтрэх замын (жишээ нь, нэвтрэх зам) сүйтгэл.

Барилга, амьдрах орчны өөрчлөлт, доройтол (жишээ нь: ус зайлуулалт, хөрсний 

элэгдэл, ус, хөрс, агаарын бохирдол, зэрлэг төрөл зүйлийн илрэл, хүнд нөлөөлөх 

нийтлэг саад) зэргээс үүсэх барилга байгууламж (мөн үйл ажиллагааны бага 

хэмжээний нөлөөлөл).

Ургамалжилтыг багасгах нь ургамлын төрөл зүйл, хамгааллын сонирхол 

алдагдахад хүргэж болзошгүй.

Нарны цахилгаан станцууд амьтдын нутагшлыг өөрчлөх, амьдрах орчинд нь саад 

болох, барилга байгууламж, үйл ажиллагааны явцад (жишээ нь, дуу чимээ, 

шөнийн цагаар гэрлийн хямрал, хүний ерөнхий оролцоо гэх мэт) шууд нөлөөлж 

болно.

Ажиллах хүчний хүрэлцээтэй газраас ирж буй ургамлын хөдөлгөөн нь амьтны 

аймаг, ургамал, экосистем, ургацад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй зүйлүүдийг 

нэвтрүүлж болно.

Чанаргүй нөхөн сэргээлтийн үр дүнд газар чөлөөлөлт нь тусгай хамгаалалттай 

болон бусад хамгааллын талбайн газрын алдагдал, эвдрэл болон доройтолд 

хүргэж болзошгүй.

Амьдрах орчин болон төрөл зүйлд үзүүлэх барилга байгууламжийн нөлөөлөл 

(Жишээ нь: ус зайлуулах, хөрсний элэгдэл, усны бохирдол, хөрс, агаарын 

бохирдол, хортой төрөл зүйл, хүний ерөнхий нөлөөлөл гэх мэт).

Амьтны нүүдэл, нислэгийн чиглэлийг таслах.

Барилгын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах сонирхол бүхий газар нутгийн 

бүрэн бүтэн байдал, тогтвортой байдалд нөлөөлөх тээврийн хэрэгсэл, усан 

онгоцноос гарах садаа, ялгадас.

Ургамалжилтыг багасгах нь ургамлын төрөл зүйл, хамгааллын сонирхол, амьтны 

шилжилт хөдөлгөөнд сөргөөр нөлөөлнө.

Шувуудын цамхаг болон сэнсний хутгатай мөргөлдөх боломж.

Алслагдсан буюу хөгжөөгүй бүс нутгуудад, ялангуяа тийш хүрэх замын 

барилгын төслүүдийг хөгжүүлэх нь бут сөөг хөнөөх, мод бэлтгэх, гал түймэр гэх 

мэт байгалийн нөөцөд учрах дарамтыг нэмэгдүүлж болзошгүй юм.

Ургамал, ажиллах хүчийг газар нутагт шилжүүлэх нь амьтны аймаг, ургамал, 

экосистем, үр тарианы сөрөг үр дагаварт хүргэж болзошгүй зүйлсийг нэвтрүүлж 

болно.

Алслагдсан нутаг дахь барилгын ажил нь бут сөөгний эрэлтийг нэмэгдүүлж, ан 

амьтдын худалдаа, ан агнуурыг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлнэ.

Соёлын өв Барилгын үйл ажиллагааны, ялангуяа усан сангийн халилтын улмаас үүдэн 

гарсан соёлын өвийн байршлын өөрчлөлт, сүйтгэл, газар нутгийн бүтэц, тав 

тухын үнэ цэнэд учруулах гэмтэл зэрэг.

Барилгын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй соёлын өвийн дурсгалт газруудын эвдрэл, 

сүйрэл, байршил, тохь тухтай байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөө гэх мэт.

Барилгын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй соёлын өвийн дурсгалт газруудын эвдрэл, 

сүйрэл, байршил, тохь тухтай байдалд барилгын үйл ажиллагааны улмаас үзүүлэх 

сөрөг нөлөө гэх мэт.
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Сэдэв Усан цахилгаан станцын хөгжил (a) Нарны эрчим хүчний хөгжил Салхины эрчим хүчний хөгжил

Нийгмийн  Орон нутгийн хүн амын ажлын байрны шууд хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн 

эдийн засгийг дэмжсэнээр бараа, үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан 

иргэдийн амьжиргаа, эдийн засгийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй 

боловч орон нутгийн харилцааг сайн зохицуулж чадаагүй тохиолдолд сөрөг үр 

дагаварт хүргэнэ.

Усан цахилгааны төсөл болон ажиллах хүчинд зориулж орон нутгийн бараа, 

үйлчилгээг худалдан авах нь орон нутгийн иргэдэд зориулсан нөөцийг шавхаж 

болно.

Үр ашиг нь бүх хүнд хүртээмжгүй тохиолдолд эрчим хүч олж авах, загасны аж 

ахуйд хүрэх боломж, эсвэл нийгэм-эдийн засгийн сэтгэл ханамжгүй байдлын 

нөхцөлд орлогыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны боломжит төрөлжүүлэлт.

Гидро цахилгаан эрчим хүчний хөгжил, тухайлбал усан сан байгуулж, хүмүүсийг 

биет байдлаар нүүлгэн шилжүүлж, эсвэл эд хөрөнгөний алдагдалд орж 

болзошгүй.

Усан сангийн халилтын улмаас үүдэлтэй ойн нөөцийн алдагдал (түлшний мод, 

мод, эмийн ургамал гэх мэт).

Эдийн засгийн доройтол, амьжиргааны доод түвшин, ялангуяа үер өртөмтгий 

газар тариалан, загасны аж ахуй.

Барилгын ажлын менежментийн туршлага муугаас аюулгүй байдал, хүний эрүүл 

мэнд, сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлж болно.

Ажиллах хүч болон орон нутгийн оршин суугчдын хоорондын харилцан үйлчлэл 

нь ХДХВ/ДОХ, бэлгийн замын халдварт өвчин (БЗХӨ) зэрэг халдварт өвчний 

тохиолдлыг нэмэгдүүлж болзошгүй юм.

Усны нөөцлөлттэй холбоотой болзошгүй аюулгүй байдлын эрсдэлүүд.

Уснаас үүдэлтэй, устай холбоотой өвчинтэй холбоотой эрүүл мэндийн эрсдэл 

(жишээ нь, шистосомоз, онхоцеркоз, хумхаа).

Усан сангаас гарган авсан усны чанар муугаас дотоодын усан хангамжийг 

бохирдуулах.

Барилгын ажилчдын бие махбодийн байршлаар дамжин оршин суугчдын хэвийн 

амьдралын бодит эсвэл ойлгогдох тасалдал.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн асуудлын муу менежмент нь 

ажилчдын дунд осол, гэмтэл, өвчинд хүргэж болзошгүй; сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн асуудал нь алслагдсан эсвэл хаалттай амьдарснаас үүдэлтэй байж болно.

Үндэс угсаа, шашин гэх мэт ялгаатай байдал нь ажилчдын хоорондох 

хөдөлмөрийн нөхцөлд (хийсвэр буюу бодит) ялгаварлан гадуурхах, дарамт 

учруулах зэрэг ялгаатай байдалд хүргэж болзошгүй.

Газрыг олж авахтай холбоотой биет ба/эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт 

(уг текст эх сурвалжид байхгүй),

Хөдөө аж ахуй/мал аж ахуй/бусад бүтээмжтэй ашиглалтын газрын алдагдал.

Нарны эрчим хүчний үйлдвэрүүд, ялангуяа том хэмжээний үйлдвэрүүдийг 

хөгжүүлэх нь хүмүүсийг биет байдлаар буруу нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл ХАА-н 

газар болон бусад ашиг тустай хэрэглээ зэрэг эд хөрөнгийн алдагдалд хүргэж 

болох юм. .

Барилгын ажилд орон нутгийн хүн амын шууд хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн 

эдийн засгийг бараа, үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээгээр түр хугацаагаар өдөөх нь 

иргэдийн амьжиргаа, эдийн засгийн үйл ажиллагааг сайжруулж болох боловч 

орон нутгийн харилцааг сайн зохицуулж чадаагүй, эсвэл хүнсний гол нэрийн 

бүтээгдэхүүний үнийг зохиомлоор нэмэгдүүлсэн бол бодитоор эсрэг нөлөө үүснэ.

Ашиглалтын явцад ажил эрхлэх боломж цөөн бол орон нутгийн эдийн засагт 

"өсөлт ба уналтын" эрсдэл байна.

Барилгын ажлын менежментийн туршлага муугаас аюулгүй байдал, хүний эрүүл 

мэнд, сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлж болно.

 Гадаадын барилгын ажилчид болон орон нутгийн оршин суугчдын хоорондох 

харилцан үйлчлэл нь ХДХВ/ДОХ, бэлгийн замын халдварт өвчин (БЗХӨ) зэрэг 

халдварт өвчний тохиолдлыг нэмэгдүүлдэг.

Барилгын ажилчдын бие махбодийн байршлаар дамжин оршин суугчдын хэвийн 

амьдралын бодит эсвэл ойлгогдох тасалдал.

Газрыг олж авахтай холбоотой биет ба/эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт 

(уг текст эх сурвалжид байхгүй),

Орон нутгийн хүн амын ажлын байрны шууд хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн 

эдийн засгийг дэмжсэнээр бараа, үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан 

иргэдийн амьжиргаа, эдийн засгийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй 

боловч орон нутгийн харилцааг сайн зохицуулж чадаагүй тохиолдолд сөрөг үр 

дагаварт хүргэнэ.

Барилгын ажлын менежментийн туршлага муугаас аюулгүй байдал, хүний эрүүл 

мэнд, сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлж болно.

Ажиллах хүч болон орон нутгийн оршин суугчдын хоорондын харилцан үйлчлэл 

нь ХДХВ/ДОХ, бэлгийн замын халдварт өвчин (БЗХӨ) зэрэг халдварт өвчний 

тохиолдлыг нэмэгдүүлж болзошгүй юм.

Агаарын хөлгийн залуурдлага, шууд мөргөлдөөн буюу радарын системд 

хөндлөнгөөс оролцохтой холбоотой аюулгүй ажиллагааны эрсдэл.

Эргэлдэгч роторын ирний уналт эсвэл ирэнд үүссэн мөсдөлттэй холбоотой 

аюулгүй ажиллагааны эрсдэл. "Ир салж шидэгдэх" эрсдэл маш бага, харин 

"мөсний шидэлт" нь зөвхөн хүйтэн цаг агаар, өндөрлөг газруудад гарах асуудал 

юм.

Салхин турбин руу (жишээлбэл, турбин руу хууль бусаар авирах) эсвэл салхин 

фермерийн дэд станцад олон нийтийн нэвтрэлттэй байдлаас аюулгүй байдлын 

асуудал үүсч болно.

Барилгын ажилчдын бие махбодийн байршлаар дамжин оршин суугчдын хэвийн 

амьдралын бодит эсвэл ойлгогдох тасалдал.

Сүүдрийн халхавч, сэнсний ирний гялбааны улмаас орон нутгийн хэвийн 

амьдралын хэв маягийг тасалдуулах.

Цахилгаан холбооны системд цахилгаан соронзон орны хөндлөнгийн 

оролцооноос (ж. нь: богино долгионы, телевиз, радио) болж энгийн амьдралын 

хэв маягийг тасалдуулах.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн асуудлын муу менежмент нь 

ажилчдын дунд осол, гэмтэл, өвчинд хүргэж болзошгүй; сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн асуудал нь алслагдсан эсвэл хаалттай амьдарснаас үүдэлтэй байж болно.

Үндэс угсаа, шашин гэх мэт ялгаатай байдал нь ажилчдын хоорондох 

хөдөлмөрийн нөхцөлд (хийсвэр буюу бодит) ялгаварлан гадуурхах, дарамт 

учруулах зэрэг ялгаатай байдалд хүргэж болзошгүй.

Газрыг олж авахтай холбоотой биет ба/эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт 

(уг текст эх сурвалжид байхгүй),

 Усан цахилгаан станц барихад зориулсан болзошгүй нөлөөллүүд нь том хэмжээний далангийн төслүүдэд хамааралтай болохыг анхаарна уу.  ЦУСМ нь зөвхөн жижиг голын усан сангийн төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх бөгөөд бага хэмжээний нөөцийг 

хязгаарлагдмал хадгалалт, өөрчлөлтөд оруулах болно. Хэдийгээр жижиг хэмжээний геологийн усан цахилгаан станцын төслүүдтэй харьцуулахад их хэмжээний усан цахилгаан станцуудын хувьд нөлөөллийн цар хүрээ их байх тусам боломжит 

нөлөөллийн төрлүүд ижил байна.

Эх сурвалж: Хамгаалалтын нэгдсэн системийн зааварчилгааны материал: Цараа 3: Салбарын хүснэгтүүд, Африкийн хөгжлийн банк, 2015 он.
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 Бодит Төслийн Энгийн Шилжилт Хөдөлгөөн

Төслийн нөлөөллийг үнэлэх явцад шилжилт нүүдлийн үйл явцыг тодорхойлох боловч тэдгээр 

шилжилт нь төсөл тус бүрд тохирсон байх болно. Олон улсын Үйлдвэрлэлийн Туршлага (ОУҮТ) гэж 

үзэх ёстой бууруулах арга хэмжээний тодорхойлолтыг тодорхойлсон олон улсын заавар байдаг.  

олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Энэ төрлийн эх сурвалжуудын нэг бол ОУСК/Дэлхийн 

Банкны БОЭМАА-ны удирдамж юм.  ЦУХОН-ийн хөрөнгө оруулалт хийх төслүүдийн төрлүүд дээр 

үндэслэн хамгийн чухал удирдамж нь:

• Байгаль орчин, эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны ерөнхий удирдамж (2007) (1)

• Цахилгаан эрчим хүч дамжуулалт ба түгээлтийн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагааны удирдамж (2007) (2)

• Салхины эрчим хүчний байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамж (2015) 
(3)

Нарны ба усан цахилгаан станцад зориулсан салбарын тусгайлсан заавар байхгүй тул олон улсын 

санхүүгийн удирдамжийг хэрэгжүүлэх талаар зөвлөлдөж болно. Альтернатив удирдамжийн жишээ 

нь Африкийн хөгжлийн банкнаас боловсруулсан салбарын түлхүүрүүд юм. (Хамгаалалтын нэгдсэн 

систем удирдамжийн материал: Цараа 3: Салбарын хүснэгтүүд, Африкийн хөгжлийн банк, 2015 4.) 

Энэхүү салбарын удирдамж нь хэд хэдэн төрлийн хөгжлийн (нарны, салхи, усан цахилгаан станц гэх 

мэт) болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлдог бөгөөд эдгээр нөлөөллийг удирдахад ашиглаж болох 

саармагжуулалтын арга хэмжээг нэрлэнэ. Энэхүү удирдамжид тодорхойлсон боломжит 

нөлөөллүүдийг Хүснэгт 2-оос харна уу.

 

                                                      
1 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-

%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
2 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/66b56e00488657eeb36af36a6515bb18/Final%2B-

%2BElectric%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&id=1323162154847

3http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c410700497a7933b04cf1ef20a40540/FINAL_Aug+2015_Wind+Energy_EHS+Guideline.pdf?MOD=AJ
PERES

4 https://www.afdb.org/en/documents/document/integrated-safeguards-system-guidance-materials-vol-3-sector-keysheets-85676/ 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/66b56e00488657eeb36af36a6515bb18/Final%2B-%2BElectric%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&id=1323162154847
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/66b56e00488657eeb36af36a6515bb18/Final%2B-%2BElectric%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&id=1323162154847
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c410700497a7933b04cf1ef20a40540/FINAL_Aug+2015_Wind+Energy_EHS+Guideline.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c410700497a7933b04cf1ef20a40540/FINAL_Aug+2015_Wind+Energy_EHS+Guideline.pdf?MOD=AJPERES
https://www.afdb.org/en/documents/document/integrated-safeguards-system-guidance-materials-vol-3-sector-keysheets-85676/
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 Байгаль орчны болон нийгмийн Засаглал ба Байгууллага

 Байгаль орчны болон нийгмийн засаглалын ерөнхий зохицуулалт

ЦУСМ болон Төслийн холбогдох компаниуд нь Бодлогын үүрэг амлалтын биелэлтийг хангаж, 

харагдахуйц манлайлал, нөөцийн хуваарилалт, тэдгээрийг удирдан зохицуулах, байнгын 

сайжруулалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болно.

ЦУСМ нь Байгаль орчин болон нийгмийн холбогдох үйл ажиллагаа, ЦУХОН-ийн санхүүжилт, 

түүнчлэн холбогдох сангаас хөрөнгө оруулалт хийх төслийн компаниудын шууд хариуцлагыг 

хүлээнэ. ЦУХОН-ийн сангийн тодорхой үүрэг, хариуцлагыг дор толилуулав.

ЦУСМ-ийн Удирдах Зөвлөл ('Зөвлөл): Удирдах зөвлөл нь энэхүү БОНМС-д тодорхойлсны дагуу 

ЦУХОН-ийн сангийн байгаль орчин, нийгмийн бүх үүрэг, хариуцлагын эзэн болно. Удирдах зөвлөл 

нь өөрийн ГХ-ны гишүүдийн нэгийг (дороос үзнэ үү) ЦУХОН-ийн БОН-ийн менежмент ба үйл 

ажиллагааг хариуцах албан ёсны үүрэг хариуцлагыг хүлээж, бүх үйл ажиллагаануудыг хариуцаж, 

БОНМС-д тодорхойлсон бүх үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлнэ.

Итгэмжлэгдсэн байгууллага (ИБ): Магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллага болохын хувьд 
Итгэмжлэгдсэн байгууллага нь ЦУСМ болон ЦУХОН-ийн засаглалын голлох үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд: 
(i) БОН-ийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор БОНМС-г хэрэгжүүлэх; (ii) БОНМС-ийн 
мэргэжилтнийг томилох буюу томилуулж авах; (iii) Итгэмжлэгдсэн байгууллагын талбарын III-р 
хавсралтад заасан шаардлагыг мөрдөж ажиллах; (iv) ОУСБ-ын БОН-ийн гүйцэтгэлийг дэлгэрэнгүй 
тусгасан жилийн тайланг Итгэмжлэгдсэн байгууллагад хүргүүлэх; болон ЦУХОН-ийн хөрөнгө 
оруулалтуудын хөгжлийн нөлөөлөл (тодорхойлсон гол гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн эсрэг).  
Үүний зэрэгцээ, засаглалыг явуулж буй үйл ажиллагаануудаар дараах байдлаар хангагдаж байна. 
Үүнд: Санхүүгийн үйл ажиллагаа ба үйл ажиллагааг хянах улирал бүрийн уулзалтууд; ЦУХОН-ийн 
магадлан шинжилгээ, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны БОН-ийн асуудалтай холбоотой 
дэмжлэг, зөвлөлгөө өгөх.
Гүйцэтгэх хороо ('ГХ'): ЦУСМ-ийн Удирдах зөвлөл нь ЦУХОН Сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй 

ЦУСМ-ийн менежментийн албан ёсны үүрэг хариуцлагыг хүлээж авахын тулд ГХ-ны гишүүдийн 

нэгийг томилон ажиллуулж байна.

БОНЗ-ны дарга: ЦУСМ нь БОНЗ-ны Ерөнхий захирлын албан тушаалд томилогдсон бөгөөд энэ 

БСШУЯ-ны хүрээнд тодорхойлогдсон Санхүүгийн түвшин, Төслийн Компанийн түвшинд хийгдсэн бүх 

хариуцлагын болон хариуцлагын бүх үүргийг хариуцан гүйцэтгэж, хэрэгжүүлдэг. БОНЗ-ны тэргүүн нь 

БОН-ийн хүрээнд хариуцах үүрэг бүхий ЦУСМ-ийн Удирдах зөвлөлд шууд тайлагнадаг. Багцыг цаг 

хугацаанд нь нэмэгдүүлж байхын тулд ЦУСM-ийн БОНЗ-ны боловсон хүчин өргөжиж, үнэлгээ болон 

мониторинг хийхэд хангалттай байхын тулд шаардлагатай бол үүнийг өргөжүүлэх болно. БОНЗ-ны 

дарга болон аль ч үе шатанд хөлслөн ажиллуулж буй нэмэлт ажилчдын хоорондох үүрэг 

хариуцлагын хуваарилалтыг тухайн ЦУСМ-д хариуцан зохицуулах болно.

Хөрөнгө оруулалтын хороо: ЦУХОН Сангийн Хөрөнгө оруулалтын Хороо нь хөрөнгө оруулалтын 

шийдвэр гаргахаас өмнө (гурван сангийн аль нэгэнд) бүх байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл ба 

нөлөөллийг зохих ёсоор үнэлдэг бөгөөд энэхүү эрсдэл нь ЦУСМ-ийн дотоод эрсдэлийн удирдлагын 

дүн шинжилгээ, шийдвэр гаргах үйл явцтай бүрэн уялдах болно.

Хөрөнгө оруулалтын ажилтан: (Хөгжлийн болон барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын санд 

холбогдоно)
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Энэхүү БОНМС-д заасан шаардлагын дагуу бүх төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө 

оруулалтын бүх ажилтан БОНЗ-ны менежертэй хамтран хариуцлага хүлээнэ. Бүх ажилтнууд нь 

аливаа Төслийн компанид холбогдох БОН-ийн мэдээллийг олж авах, хангах, БОН-ийн шинжилгээ, 

процессыг хянах, шийдвэр гаргах үйл явцыг бэхжүүлж, дэмжинэ.

Хөрөнгийн менежерүүд: (Дахин санхүүжүүлэх сантай холбогдох)

Бүх Хөрөнгө оруулалтын менежерүүд (Хөрөнгө оруулалтын албан тушаалтнууд гэж нэрлэдэг) нь 

Хөрөнгийн биржийн нэрийн өмнөөс хөрөнгийг хянах үндсэн үүрэг хариуцлагатай, тухайн хөрөнгөтэй 

холбоотой БОН-ийн эрсдэл ба менежментийн өдөр тутмын мониторинг хийх үүрэгтэй. Хөрөнгийн 

менежерүүд нь БОННҮ-ний шаардлагуудын дагуу ЦУХОН Сангийн БОААЗ-ны менежерт асуудлыг 

мэдээлэх үүрэгтэй.

БОН-ийн Гадаад зөвлөхүүд: ЦУСМ нь ЦУХОН сан болон/эсвэл Төслийн компанийг зохих ёсоор 

анхаарах, хяналт шинжилгээ хийх, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө авахад нь дэмжлэг үзүүлэх төслийн 

гадны зөвлөхүүд дээр ажиллана. ЦУСМ-ийн БОНЗ-ны менежер энэ дэмжлэгийг тодорхойлж, 

хөнгөвчлөх, хянах болно.

 БОН-ийн менежментийн төлөвлөгөө төслийн түвшин

ЦУСМ нь БОН-ийн бүх төслүүдийн менежментийн чиглэлээр тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэнэ. Төслийн 

компаниуд нь энэхүү БОНМС-ийн шаардлагын дагуу төслийн байгаль орчны болон нийгмийн 

эрсдэлийг удирдах үүрэгтэй. Төслийн компани бүр зохистой, чадавхтай боловсон хүчин, төслийн 

тусгай менежментийн төлөвлөгөө, байгаль орчин, нийгмийн сөрөг нөлөөг бууруулах бүх арга хэмжээг 

үр дүнтэй удирдах, хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангана.

ЦУСМ нь Төслийн компаниудын Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдтэй байх болно. ЦУСМ нь 

БОАА-ны асуудлуудыг удирдан чиглүүлж чаддаг. ЦУСМ-ийн БОНЗ-ны менежер Төслийн компанийн 

удирдлагатай нягт хамтран ажиллана. ЦУСМ-ийн БОНЗ-ны менежер нь төслийн түвшний БОАА-ны 

удирдлагыг хянаж, энэхүү БОМС-ийн шаардлагыг хангаж, бусад бүхий л аж ахуйн нэгжийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцсэн байдлыг хангана. Төслийн БОН-ийн менежер нь ЦУСМ-ийн БОНЗ-ны 

Менежерийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Төслийн компаниудын хүрээнд хийгдэж буй БОН-ийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байгууллагын 
зохион байгуулалтын бүдүүвчийг дор толилуулав.
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Зураг 4.1 Төслийн түвшний байгууллага

 

Төслийн компани 

Захирлуудын зөвлөл (ЦУСМ ба Хамтран 
Хөгжүүлэгчийн төлөөллөөс бүрддэг)

Төслийн менежер

Төслийн БОАА-ны 
менежер (ЦУСМ-ийн 

дадлагажуулалт, 
сургалт, удирдлага)

Гадаад зөвлөхүүд

ЦУСМ БОН-ийн 
менежер
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 Байгаль орчны болон нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ

 Танилцуулга

'Бүү Хохироо' тулгуур уриан дагуу боломжит хөрөнгө оруулалт, Сангийн хөрөнгө тус бүрийн БОН-ийн 
нөлөөлөл, болзошгүй эрсдэлийн албан ёсны үнэлгээ хийх болно. ЦУСМ нь бүх төслүүдийн байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөлөл, эрсдэлийг үнэлэх, удирдах үйл ажиллагааг дотоод үйл ажиллагааныхаа 
хүрээнд бүрэн дүүрэн байлгахыг баталгаажуулна. Энэ бүлэг нь Оношилгоо шинжилгээ хийх явцад 
томилогдсон эрсдэлийг ангилахад тохирсон төслийн бүхий л амьдралын мөчлөгт зориулсан байгаль 
орчны болон нийгмийн эрсдэлийн менежментийн янз бүрийн үйл ажиллагааг тайлбарлах болно. 
Байгаль орчны болон нийгмийн үнэлгээний гол үйл ажиллагааг дараах хэсгүүдэд үзүүлэв.

Зураг 5.1 Байгаль орчны болон нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний явц

 
Climate Investor 1 Цаг уурын хөрөнгө оруулагч 1 

Environmental & Social Procedures through the 
Project Lifecycle 

Төслийн өрнөлийн мөчлөгийн дагуух байгаль 
орчны ба нийгмийн горимууд 

Deal Screening & Project Categorisation Хэлэлцээр, Төслийн ангилал 

Development Fund Хөгжлийн Сан 

Construction Equity Fund Барилгын өмчийн сан 

Refinancing Fund Дахин санхүүжилтийн сан 

EXIT ГАРЦ 

Project Categorisation Төслийн Ангилал 
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FMO Toolkit ИБ хэрэгсэл 

External Factors Review Гадаад хүчин зүйлсийн хяналт 

E&S Checklist/Questionnaire БОН-ийн Шалгах хуудас/Асуулгын хуудас 

Check E&S budget БОН-ийн төсвийг шалгах 

Deal Screen Sheet Гэрээний Үзүүлэлт хуудас 

Term Sheet signed Гарын үсэг зурсан хугацааны хүснэгт 

ESG Manager to facilitate smooth transition of E&S 
Management to new owners. Assist with DD 

БОНЗ-ны Менежер нь шинэ өмчлөгчидтэй БОН-
ийн менежментийн шилжилтийг хөнгөвчлөх. 
Хуулийн Шинжилгээгээр дэмжих 

1. Due Diligence 1. Хуулийн Шинжилгээ 

A/B+/B { In depth Desk-based review External 
factors review (update) 

A/B+/B {гүнзгийрүүлсэн тоон дээр суурилсан 
тойм Гадны хүчин зүйлсийн үнэлгээ 
(шинэчлэлт) 

C – Desk-based review C - Ширээн дээр суурилсан хяналт 

1. Due Diligence Хуулийн Шинжилгээ 

- Due diligence of all Development Fund 
E&S reports (ESIA, RAP, SEP, ESMP) 

- Бүх Хөгжлийн Сангийн Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль болон тайлангууд 
(БОННҮ, НШҮАТ, ОТОТ, БОНМТ) 

- Site visit - Сайтын айлчлал 

- FMO Toolkit update - 

1. Due Diligence 1. Хуулийн Шинжилгээ 

- Site visit - Сайтын айлчлал 

- FMO Toolkit updated - ИБ шинэчлэгдсэн Хэрэгсэл 

2. Demonstrated commitment to E&S from 
co-developer & agreement of E&S roles for 
Project 

2. Төслийн хувьд БОН-ийн гүйцэтгэгч ба 
хамтран гүйцэтгэгчдийн БОН-ийн үүрэг 
амлалтыг харуулсан 

2. ESAP 2. БОНАТ 

DD Report Хуулийн Шинжилгээний тайлан 

IC Approval ХОХ-ны зөвшөөрөл 

Development Agreement signed Гарын үсэг зурсан Хөгжлийн гэрээ 

3. Continued commitment to E&S from co-
developer & demonstrated adequacy of 
E&S training procedure for staff & 
contractors 

3. Хамтран боловсруулагчдаас БОН-д 
үргэлжлүүлэн үүрэг хүлээж, ажилтнууд болон 
гэрээлэгчдэд зориулсан БОН-ийн сургалтын 
журмыг зөв зохистойгоор харуулсан 

2. Continued commitment to E&S from co-
developer & demonstrated adequacy of 
E&S training procedure for staff & 
contractors 

3. Хамтран боловсруулагчдаас БОН-д 
үргэлжлүүлэн үүрэг хүлээж, ажилтнууд болон 
гэрээлэгчдэд зориулсан БОН-ийн сургалтын 
журмыг зөв зохистойгоор харуулсан 

DD Report Хуулийн Шинжилгээний тайлан 

IC Approval ХОХ-ны зөвшөөрөл 

?? Agreement signed ?? Гарын үсэг зурсан гэрээ 

DD Report Хуулийн Шинжилгээний тайлан 

IC Approval ХОХ-ны зөвшөөрөл 

?? Agreement signed ?? Гарын үсэг зурсан гэрээ 

3. Selection of qualified E&S consultants to 
undertake ESIA, RAP, SEP & ESMP 

3. БОННҮ, НШҮАТ, ОТОТ, БОНМТ-г 
хэрэгжүүлэх мэргэшсэн зөвлөхүүдийн сонгон 
шалгаруулалт 

Disbursement Зарцуулалт 

4. Selected consultants undertake ESIA, 
SEP, RAP & ESMP } CFM review and 
manage quality. Re-confirm Project 
categorisation 

4. Сонгогдсон зөвлөхүүд БОННҮ, ОТОТ, 
НШҮАТ, БОНМТ-г хэрэгжүүлж } ЦУСМ чанарыг 
хянан, удирдана.Төслийн ангиллын дахин 
баталгаажуулалт 

4. Quarterly and annual reporting 4. Улирлын болон жилийн тайлан 

5. E&S audit(s) of construction site 5. Барилгын талбайн БОН-ийн аудит 
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6. Participation in Management reviews 6. Удирдлагын үнэлгээн дэх оролцоо 

4. Annual reporting 4. Жилийн тайлан 

5. Annual E&S audits 5. БОН-ийн жилийн тайлан 

6. Participation in Management reviews 6. Удирдлагын үнэлгээн дэх оролцоо 

ESIA 
RAP 
SEP 
ESMP 

БОННҮ 
НШҮАТ 
ОТОТ 
БОНМТ 

Quarterly and Annual Reporting of KPIs ГГҮ-ийн Улирлын болон жилийн тайлан 

Annual Reporting of KPIs ГГҮ-ийн жилийн тайлан 

ACRONYMS: ТОВЧЛОЛ: 

ESIA – Environmental and Social Impact 
Assessment 

БОННҮ - Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ 

RAP – Resettlement Action Plan НШҮАТ - Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Үйл 
Ажиллагааны төлөвлөгөө 

ESAP – Environmental and Social Action Plan БОНАТ - Байгаль орчин, нийгмийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 

SEP – Stakeholder Engagement Plan ОТОТ - Оролцогч Талуудын Оролцооны 
Төлөвлөгөө 

ESMP – Environmental and Social Management 
Plan 

БОНМТ - Байгаль орчин, нийгмийн 
менежментийн төлөвлөгөө 

DD – Due Diligence ХШ - Хуулийн Шинжилгээ 

 

 Шалгалт болон ангилал

Зорилго: Санал болгож буй хөрөнгө оруулалтын байгаль орчин, нийгэмд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг шуурхай үнэлэх зорилгоор шалгах хуудас (Хавсралт 2) ашиглан хийсэн үнэлгээний эхний 
үе шатанд үнэлгээ хийнэ. Хяналтын хуудас нь хөрөнгө оруулалтын боломжит Байгаль орчны болон 
нийгмийн нөлөөллийг шуурхай үнэлэх чиглэлээр хэлэлцээрийн багийг удирдан чиглүүлэх 
зорилготой. Энэхүү өндөр түвшний шалгалт нь ЦУСМ-ийн хасах жагсаалтад орсон үйл ажиллагааг 
(Хавсралт 3-д жагсаасан) тодорхойлоход тусална. Хэрэв санал болгосон хөрөнгө оруулалтын үйл 
ажиллагаанд оролцоогүй аливаа үйл ажиллагаа оруулбал уг хөрөнгө оруулалтыг цаашид авч үзэхгүй 
гэж Төслийн ирээдүйн компани мэдэгдэнэ.

Үйл явц: БОНЗ-ны дарга (эсвэл бусад томилогдсон ажилтан) нь Итгэмжлэгдсэн байгууллагын 
Хэрэгслийг (1) ашиглан төслийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж, нийтийн эзэмшлийн мэдээллийн 
сүлжээн дэх олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, Төслийн эсвэл төслийн ивээн тэтгэгчтэй нийгмийн 
болон байгаль орчны (БОН) менежментийн практикийг хүлээн зөвшөөрөхгүй орчныг харуулж байгаа 
нь хөрөнгө оруулагчдын нэр хүндийг гутаах, эсвэл "нийгмийн үйл ажиллагаа эрхлэх лиценз" авах 
төсөл хэрэгжих боломжгүй болоход чиглэнэ.

Үр дагавар: Хэлэлцээрийн дэлгэц дээр үндэслэн хөрөнгө оруулалтыг үзүүлснээр ангилна Хүснэгт 
5.1.

Хүснэгт 5.1 Эрсдэлийн ангилалт

Эрсдэлийн ангилал Тодорхойлолт

                                                      
1 Эрсдэлийн санг ангилахдаа итгэмжлэгдсэн байгууллагын Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан, эсвэл түүнтэй адилтгах арга хэрэгсэл, 

зөвлөхийн тайланг ашиглах шаардлагатай болно.
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А ангилал (Маш өндөр ба 

өндөр эрсдэлтэй):

Маш Өндөр эрсдэлтэй төсөл гэдэг нь ОУСК-ийн ГС 5, 6, 7-ийн эсвэл 8-ын 

аль нэгийг нь өдөөсөн (1) эсвэл төсөлд үүсэж болзошгүй их хэмжээний 

эрсдэлийг үзүүлсэн нийгэм/улс төрийн зөрчил эсвэл аюулгүй байдлын 

ноцтой асуудлуудын утга илэрхийлсэн байна. Янз бүрийн, эргэлзээтэй 

буюу урьд өмнө байгаагүй нийгмийн болон байгаль орчны сөрөг нөлөөнд 

өртөх эрсдэл өндөртэй төслүүд.

Ерөнхий зарчмаар ЦУХОМ/ЦУСМ нь зөвхөн нарийвчилсан үнэлгээний 
үндсэн дээр батлагдсан нотолгоонд хэрэв А үнэлэгдсэн гэж үзсэн 
хөрөнгө оруулалтыг харгалзан үзвэл БОННҮ болон зөвлөлдөх (хэрэв 
боломжтой бол зөвшөөрөл авах) Хөгжлийн сангийн үе шатанд ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн стандарттай мөрдлөг болгоно (доорх v Хэсгийг үзнэ үү):

• хөрөнгө оруулалтын эерэг нөлөөлөл нь болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс давж гарах болно; мөн

• шинжээчдийн чадавх нь хөрөнгө оруулалтын амьдралын 
мөчлөгийн бүх үе шатанд эдгээр нөлөөллийг Төслийн компани 
болон ЦУХОН-ийн зүгээс бууруулах, удирдахад зориулагдана.

Хоёрдугаарт, ЦУХОН/ЦУСМ нь дээр дурдсанаас гадна Маш өндөр зэрэгт 
үнэлэгдсэн аливаа хөрөнгө оруулалтаас зайлсхийх болно:

• төсөл нь нөлөөллийн төслийн бүсэд хөгжлийн өндөр үр дүнг 
хүргэх талаар тодорхой бөгөөд итгэлтэй нотолгоо бий;

• ЦУХОН-ийн оролцоо нь Хөгжлийн сангийн үе шатанд аль хэдийн 
эхэлсэн бөгөөд хөгжлийн эхний шатанд хангалттай хөшүүргийг 
хангах; болон

• Бүх БОН-ийн Маш өндөр Эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд (энэ 
БОНМC-ийн 6, 8-р бүлэгт зааснаар) нь зохих ёсоор хийх, гэрээлэх, 
хянах үед хэрэгжүүлж болно.

Ангилал B+ (Дунд зэргийн 

өндөр эрсдэлтэй): 

 Нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл бүхий төслийн үйл 

ажиллагаанууд нь ерөнхийдөө талбайн хил хязгаараас давсан, ихэвчлэн 

буцаах боломжтой бөгөөд холбогдох нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ.

Ангилал B (Дунд зэргийн 

эрсдэл):

 Нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл бүхий төслийн үйл 

ажиллагаанууд нь ерөнхийдөө цөөн тооны, сайтын онцлогт төвлөрсөн, 

ихэвчлэн буцаах боломжтой бөгөөд холбогдох нөлөөллийг бууруулах арга 

хэмжээ.

Ангилал С (Бага эрсдэл): 
Нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхүйц, бага зэрэг сөрөг 

нөлөө үзүүлэхгүй төслүүд.

Энэ үе шатанд тодорхойлсон хүрээлэн буй орчны болон нийгмийн гол нөлөөлөл, эрсдэлийн талаарх 

тоймыг Хөрөнгө оруулалтын хороонд танилцуулах болно. Эдгээр нөлөөлөл, эрсдэлийн удирдлагын 

эхний зөвлөмж, дараагийн нарийвчилсан магадлан шалгалтыг энэ үе шатанд тодорхойлох 

шаардлагатай.

 Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагатай байдал 

Зорилго: Зорилтот үзлэг хийх зорилго нь тохиролцооны дэлгэцийн үе шатанд цуглуулсан боломжит 

төслүүдийн талаар нэмэлт мэдээлэл олж авах, шаардлагатай бол эрсдэлийг ангилж өөрчлөх 

шаардлагатай.

                                                      
1 Энэ хаалт дахь төслүүд нь ГС 5, 6, 7, 8-ыг үүсгэдэг бүх төслүүдийн нарийвчилсан эрсдэлүүдийн хамгийн бага дэд хэсэг 
юм. Эдгээр нь дараах нөлөөг агуулдаг: цогц нүүлгэн шилжүүлэлт (ГС5-ын дэд хэсэг); чухал амьдрах орчинд үзүүлэх нөлөө 
(ГС 6, догол мөр 16-19); ГС 7 (ГС7, догол мөр 13-17) урьдчилан мэдээлсэн зөвшөөрлийн шаардлагуудыг үүсгэсэн бүх 
төслүүд; мөн соёлын эгзэгтэй өвд нөлөөлөх (ГС 8, догол мөр 13-15). 
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Үйл явц: Шаардлагатай нягт нямбай үйл ажиллагаа нь эрсдэлийн ангилал, сангийн төрөл зэргээс 

шалтгаалан төслийн байршлын уулзалт, холбогдох сонирхогч талуудтай хийсэн ярилцлагаар 

дамжуулан мэдээлэл дээр тулгуурласан үнэлгээнээс хамаарна. Сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа, үр 

дүнг доороос үзнэ үү.

Үр дүн: Холбогдох Хөрөнгө Оруулалтын Хороонд (ХОХ) өгөх тайланг зохих үр дүнд суурилсан бүх 

хөрөнгө оруулалтад зориулж бэлтгэнэ. Энэ шаардлага нь тодорхой төрлийн төсөлд зориулж 

хийгдсэн зардлын сангийн төрлөөс үл шалтгаалан хамаарна. Хөрөнгө оруулалтын хороо нь хөрөнгө 

оруулалтыг батлахдаа эдгээр асуудлыг анхааралдаа авна. Тайланд тусгагдсан мэдээллийн тоймыг 

Хавсралт 4-д үзүүлэв.  Хөрөнгө оруулалтын бүх гэрээ нь энэхүү БОНМC-ийн Бүлэг 4-ийн дагуу 

тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн шаардлагуудтай бүх материаллаг хөрөнгөнд нийцсэн 

хөрөнгө оруулалтыг шаарддаг байгаль орчны болон нийгмийн холбогдох гэрээнүүдийг агуулна.

Хөгжлийн сан ('ХС')

Хүснэгт 5.2 Хөгжлийн сангаас шаардагдах урам зоригтой үйл ажиллагаа, үр дүнгийн шаардлага

Үйл ажиллагаа Тодорхойлолт Сэтгэгдэл

Ширээнд суурилсан 
эрсдэлийн дүн 
шинжилгээ

Байгаль орчин, нийгмийн менежер (эсвэл бусад 
томилогдсон ажилтан) нь ‘анхааралд авах’ 
тайлан, БОНЗ-ны тайлан гэх мэт одоо байгаа 
тайлантай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн 
үнэлгээг хийдэг.

Хөрөнгө оруулалтын нарийвчлалаас шалтгаалан 
дараах нарийн төвөгтэй байдлыг анхаарч үзэх 
хэрэгтэй:

• A ба B+ ангиллын хөрөнгө оруулалт: гадны 
хүчин зүйлсийн тойм (нийтэд нээлттэй 
мэдээлэлд тулгуурлан), үүнд боломжит 
мэдээлэлд тулгуурласан тойм, газар дээр нь 
очиж, байгаль орчин, нийгмийн шаардлагыг 
хариуцсан мэргэшсэн ажилтнуудыг 
хамарсан бүрэн хэмжээний тойм, 
шаардлагатай бол гадны зөвлөхийн 
дэмжлэгтэйгээр дэмжинэ. Гарц нь төсөлтэй 
холбоотой БОН-ийн эрсдэлийг танилцуулж, 
эрсдэлийн ангиллыг баталгаажуулах буюу 
тохируулах ‘анхааралд авах’ тайлан байх 
болно; 

• Ангилал B Хөрөнгө оруулалт (ихэвчлэн одоо 
байгаа байгууламжууд): газар дээр нь очиж 
үзсэнээр хийгдсэн хяналт; эсвэл 

• Ангилал C Хөрөнгө оруулалт: одоо байгаа 
мэдээлэлд тулгуурласан үнэлгээ.

БОННҮ-ний шаардлага Хэлэлцээрийн баг нь шаардлагатай гэж үзвэл 
төслийн байгаль орчны болон нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээг (БОННҮ) тайлан, Байгаль 
орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө 
(БОНМТ), нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээ 
авахын тулд нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ) болон/эсвэл 

Хүний эрхийг бодит анхаарах 
зүйлээр тодорхойлогдсон 
нөхцөлд, нарийвчилсан 
дүгнэлтийн хэлэлцээрийн үеэр, 
эсвэл БОННҮ-ний хүрээнд хүний 
эрхийг БОННҮ-д нэгтгэн 
оруулна.
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Үйл ажиллагаа Тодорхойлолт Сэтгэгдэл

уугуул иргэдийн төлөвлөгөөнд (УИТ) 
тохиромжтой.

Өндөр эрсдэлд тооцогддог төслүүдийн хувьд 
тодорхой судалгаа буюу үнэлгээг хамгийн 
боломжит байгаль орчны болон нийгмийн 
эрсдэлийг хамгийн сайн удирдахын тулд 
хамгийн эхний боломжоор (БОННҮ-ний үйл 
явцын өмнөх хувилбар) хийж болно.

БОНЗ-ны Менежер (эсвэл бусад томилогдсон 
ажилтан) нь БОННҮ, НШҮАТ, УИТ-г нягтлан үзэх 
БОННҮ-ний туршлагатай зөвлөхүүдийг сонгоход 
оролцож, ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 
зэрэг холбогдох шаардлагуудыг хангах явцад 
нөлөөлөн, удирдах болно.

БОННҮ-ний явцад, эрсдэлийн ангилал нь 
урьдчилсан судалгааг үе шат, суурь мэдээлэл, 
оролцогч талуудын оролцооны үйл ажиллагааны 
явцад бий болох шинэ мэдээллүүд дээр 
үндэслэн тохиромжтой эсэхийг 
баталгаажуулахын тулд эргэн харах болно.

Төслийн тодорхой нөхцөл 
байдалд хамаарах тохиолдолд 
БОННҮ нь ОУСК-ийн ГС1-ийн 
шаардлага, удирдамжийн дагуу 
төслийн хуримтлагдах 
нөлөөллийн үнэлгээ, үнэлэлтийг 
хамаатуулах (1) ба холбогдох 
байгууламжуудыг үнэлэх болно.

Үйлчлүүлэгчийн мэдлэг, 
чадвар, амлалт

Үйлчлүүлэгчийн амжилтын бүртгэлийн дээд 
түвшний анализ хийх, үүнд хүлээгдэж буй 
эрсдэлийг удирдахтай холбоотой давуу болон 
сул талуудыг багтаасан.

Төслийн ирээдүйн Төслийн 
компани нь шаардлагатай бүхий 
л мэдээллүүдийг гэрээт 
багуудад хүргэх ёстой бөгөөд 
энэ БОНМС-ийн шаардлагыг 
биелүүлэх, мэдээ, мэдээлэлд 
нэвтрэх болон хандах талаар 
хариу өгөх чадвартай байх 
ёстой.

Барилгын Өмчийн Сангийн ('БӨС') Хөрөнгө оруулалт

A, B +, B төслийн ангиллын БӨС-ийн хөрөнгө оруулалтын хувьд урьдчилсан ЗН-ын ЗН-аас СС 
хүртэлх үе шат бүрд, эцэст нь гэрээ байгуулахаас өмнө зохих хичээл зүтгэлийг шаардана. Эдгээр 
үйл ажиллагааг шат бүрээр доор үзүүлэв.

Урьдчилсан ЗН-ын Хянуур үйл ажиллагаа ба үр дүн

Хүснэгт 5.4 ЗН-ын өмнөх нарийвчлал нь хөгжлийн сангаар боловсруулсан A, B +, B хөрөнгө 
оруулалтын бүх ангилалд хамаарах үр дүнтэй үйл ажиллагаа, үр дүнг тодорхой болгох 
шаардлагатай.

                                                      
(1) Хуримтлагдах нөлөөлөл гэдэг нь төслийн нөлөөнд өртөж болзошгүй нөлөөлөл, нөлөөллийн үед хэрэгжиж байгаа, 
төлөвлөсөн буюу зохистойгоор тодорхойлогдсон хөгжлөөс төслийн ашигласан буюу шууд нөлөөлөлд өртсөн бүс нутаг, 
нөөцөөс үүсэх үр нөлөө юм. 
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Хүснэгт 5.3 Хөгжлийн сангийн өмчтэй төслүүдэд зориулж ЗН-ыг мэдүүлэхийн өмнө шаардлагатай 
нягт дүнтэй үйл ажиллагаа, үр дүнг гаргах шаардлагатай

Үйл ажиллагаа Тодорхойлолт Сэтгэгдэл

Хөрөнгийн сангийн 
хөрөнгө оруулалтын үр 
дүнд хөгжлийн үе шатанд 
үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний 
нийлүүлэлтийг 
урьдчилсан байдлаар 
үнэлэх

БОННҮ-г багтаан ХС-ийн хөрөнгө оруулалтын 
явцаас, түүний дотор БОН-ийн үр дүн, түүнчлэн 
БОННҮ-ний үүрэг амлалтыг биелүүлэхэд 
шаардагдах арга хэмжээг баталгаажуулах, 
барилгын ажлын явцад үүсч болзошгүй нөлөөлөл 
ба эрсдэлүүд хангалттай удирдагдаж байх болно.

БОН-ийн эрсдэлийн 
ангилалт (БОН-ийн 
эрсдэлийн өндөр 
магадлалыг хамруулан)

БОН-ийн эрсдэлийн категорийн баталгаажуулалтыг 
ХС-гийн хөрөнгө оруулалтын процессоос гарган 
авах үр дүн/хүргэлт, түүний дотор, төсөл нь "А" 
зэрэглэлийн эрсдэл өндөртэй БОН-ийн төслүүдийн 
тодорхойлолтыг багтаасан байна.

Сан нь тодорхой нөхцөлд А 
ангиллын төслүүдэд хөрөнгө 
оруулалт хийх бөгөөд Маш 
өндөр эрсдэлтэй төслүүдэд 
хөрөнгө оруулахад нэмэлт 
нөхцөл шаардагдана 
(Хүснэгт 5.1-ыг үзнэ үү).

Компанийн мэдлэг, 
чадавх ба амлалт

Баталгаажуулалт - барилгын ажлын явцад үүсэх 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдэлийг 
зөв зохистой удирдах чадавх, хөгжлийг хариуцах 
чадварын талаарх ХС-гийн хөрөнгө оруулалтын 
БОН-ийн үр дүнд тулгуурлана.

Хэрвээ магадлан итгэмжлэлийн төслийг хэдийнэ ХС хүлээн авалгүйгээр авч хэлэлцэж байгаа бол 

цааш үргэлжлэхээс өмнө төслийн ангиллыг нарийвчлан судлах шаардлагатай болно.

Хэрэв ийм төсөл дараалан "А" (Өндөр эрсдэлтэй) ЦУСM-ийн эрсдэлийн зэрэглэлтэй гэж ангилагдвал 

төсөл БОННҮ, оролцогч талуудын оролцоо, төслийн зөвшөөрлийг ОУСК-ийн гүйцэтгэлийн 

стандартад хүрэх боломжтой гэдгийг нотолж чадвал энэ төслийг үргэлжлүүлэн авч үзнэ. Үүнээс 

гадна, ЦУСМ нь хөрөнгө оруулалтын эерэг нөлөөлөл нь болзошгүй сөрөг нөлөөнөөс илүүтэй гэдгийг 

баталгаажуулах хэрэгтэй. Эцэст нь, төслийн барилгын ажилд оролцож буй гэрээт талууд нь 

тодорхойлсон байгаль орчныг хамгаалах ба нөлөөллийг багасгах, удирдан ажиллуулахад 

хангалттай шинжээчдийн чадавхтай болохыг баталгаажуулах шаардлагатай болно. А ангиллын 

(Маш өндөр эрсдэлтэй) төсөл нь ХС-гийн шатны өмнөх оролцоогүйгээр хамаарахгүй.

Хүснэгт 5.4 ЗН-аас өмнөх дэлгэрэнгүй нөхцөлд хөрөнгө оруулалтаар боловсруулагдаагүй A, B + ба 

B зэрэг бүх ангилалд хамаарах үр дүнтэй үйл ажиллагаа, үр дүнг тодорхой болгох шаардлагатай.

Хүснэгт 5.4 ХС-гийн өмчгүй төслүүдэд зориулж ЗН-ын мэдүүлгийг ирүүлэхийн өмнө зохих нягт 

дүнтэй үйл ажиллагаа, үр дүнг гаргах шаардлагатай

Үйл ажиллагаа Тодорхойлолт Сэтгэгдэл

Ширээнд суурилсан 
эрсдэлийн дүн шинжилгээ

Энэхүү ширээ шинжилгээнд үндэслэн хийсэн 
шинжилгээ нь БОННҮ болон холбогдох судалгаа, 
түүнчлэн зөрчил, эсэргүүцэл, осол зөрчил, шүүх 
ажиллагаа зэрэг сөрөг мэдээлэл, бусад гуравдагч 
этгээдийн анхаарал, холбогдох ТББ-ын 
хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд 
нээлттэй байлгахад оршино.
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БОН-ийн эрсдэлийн 
ангилалт (БОН-ийн 
эрсдэлийн өндөр 
магадлалыг хамруулан)

ХС-гийн төслүүдийн хувьд урьдчилсан эрсдэлийн 
категорийг бий болгох, "А" ангиллын (Өндөр буюу 
Маш өндөр) тодорхойлолтыг хангаж байх 
магадлалыг тооцох ёстой.

Сан нь тодорхой нөхцөлд А 
ангиллын төслүүдэд хөрөнгө 
оруулалт хийх бөгөөд 
Хөрөнгө оруулалтын сантай 
хамтарч боловсруулаагүй 
Маш өндөр эрсдэлтэй 
төслүүдэд хөрөнгө 
оруулахгүй.

Компанийн мэдлэг, 
чадавх ба амлалт

Үйлчлүүлэгчийн амжилтын бүртгэлийн дээд 
түвшний анализ хийх, үүнд хүлээгдэж буй эрсдэлийг 
удирдахтай холбоотой давуу болон сул талуудыг 
багтаасан.

Санхүүгийн Саналд мэдүүлэхийн өмнөх шаардлагатай үйл ажиллагаа, үр дүн

БОН-ийн эрсдэлийн (А зэрэглэлийн) төслийн хувьд тодорхой мэдээлэл, процессын шаардлагыг 
төслийн зүгээс ХС-г хүргүүлэхээс өмнө (тухайлбал, УН болон/эсвэл БОНАТ-ийн зүйлүүд гэхээсээ 
илүүтэйгээр) хангах шаардлагатай гэж үздэг. Эдгээрийн дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 5.5 доор үзүүлэв.

Хүснэгт 5.5 ХС-г хүргүүлэхээс өмнө шаардлагатай урам зоригтой үйл ажиллагаа, үр дүнг ирүүлэх 
шаардлагатай

Үйл ажиллагаа Тодорхойлолт Сэтгэгдэл

БОН-ийн эрсдэлийн 
үнэлгээ

Эцсийн шатны БОННҮ-г дуусгахаас 
өмнө ОУСК-ийн ГС (2012) нийцлийн 
хүрээнд БОННҮ-г хүргүүлэх 
шаардлагатай нэмэлт үнэлгээний хамт 
дуусах ёстой.

БОННҮ-ний тайлангийн бүтэц нь ЦУСМ-
д олгогдох бөгөөд дараах үндсэн 
элементүүдийг агуулна. Үүнд: (i) 
гүйцэтгэх хураангуй; (ii) байгууламжийн 
тодорхойлолт, түүний дотор өнгөрсөн 
болон одоогийн үйл ажиллагаанууд; (iii) 
үндэсний, орон нутгийн болон бусад 
холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм 
журам, стандартуудын хураангуй 
(эдгээрийг биелүүлэх / дагаж мөрдөхгүй 
байх явц); (iv) асуудлууд болон 
анхаарах асуудлууд; (v) өртгийн болон 
хуваарийг оролцуулсан анхаарах 
асуудал бүрийг засаж залруулах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг тусгасан 
залруулах ажиллагааны төлөвлөгөө; ба 
(vi) төслийн боломжит ашиг тус, байгаль 
орчны болон нийгмийн эерэг үр 
дагаврын талаарх ажиглалтууд.

(1) Эрсдэл ба нөлөөллөөс хамааран 
БОННҮ нь Нутгийн ард иргэдийн 
нөлөөллийн үнэлгээ, усны нөлөөг 
үнэлэх, биет болон эдийн засгийн 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, соёлын өвийн нөлөөллийн, 
хүний эрхийн нөлөөний үнэлгээ, 
сонирхогч талыг тодорхойлох, дүн 
шинжилгээ хийх гэх мэт байж болно.

(2) БОННҮ нь одоогийн, ирээдүйн үйл 
ажиллагаанд заналхийлж болох өвөрмөц 
асуудлуудын талаарх эрсдэлийн 
үнэлгээг оруулах, төслийн гомдол нь улс 
төрийн/үзэл суртлын маргаантай 
холбоотой (жишээ нь, уугуул хүмүүс, 
өмнөх засгийн газрын тэргүүлсэн нүүлгэн 
шилжүүлэлт, томоохон тэгш бус байдлын 
эсрэг хамтын үйл ажиллагааны нотолгоо, 
ТББ-ын үйл ажиллагаа, анхаарал 
хандуулах).

БОН-ийн менежментийн 
төлөвлөгөө (БОНМТ)

БОННҮ-нд тодорхойлогдсон нөлөө 
болон эрсдэлд тохирсон ОУСК-ийн ГС 
5, 6, 7, 8-т хамаарах менежментийн 
бүрэн төлөвлөгөө нь дараах 
нөхцөлүүдийг хамарч байна. 
Төлөвлөгөөг шаардлагатай төсөв болон 

Эрсдэл ба нөлөөллөөс хамааран уугуул 
хүмүүсийн менежментийн, биологийн 
төрөл зүйлийн менежментийн, усны 
менежментийн, биет болон эдийн 
засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн, соёлын 
өвийн менежментийн, оролцогч 
талуудын оролцооны, хяналт 
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бусад нөөцийг үнэлэхэд хангалттай 
нарийвчлалтай болгох шаардлагатай.

шинжилгээний зэрэг төлөвлөгөө болон 
харилцан хамаарлын эрсдэл.

Хөрөнгө оруулалтын явцад Төслийн 
компани нь БОНМТ-г эргэн харах ба 
төлөвлөж буй барилгын ажлуудтай 
уялдуулахын тулд засвар хийх 
шаардлагатай эсэхийг баталгаажуулна. 
Үүнд Төслийн БОНМТ-г хянан шинжлэх, 
түүнчлэн Эрдэм шинжилгээний ба БОН-
ийн менежментийн чиглэлээр Бодлого 
боловсруулсан болно.

Үйлчлүүлэгчийн мэдлэг, 
чадвар, амлалт

Санхүүгийн хувьд ойрхон (эсвэл өмчийн 
тэнцэл) өмнө нь дараах байр суурийг 
хангана. Үүнд: Төслийн бүх үе шатанд 
хангалттай ажиллагсад, төсөв, эсвэл 
төлөвлөгөөтэй байх, бүх ОУСК-ийн ГС 
5, 6. 7 ба 8-д холбогдох менежментийн 
төлөвлөгөө, үүнд оролцогч талуудын 
оролцоо, хяналт шинжилгээний 
төлөвлөгөө.

БОН-ийн эрсдэлд зохистой техникийн, 
санхүүгийн болон боловсон хүчний 
чадавх.. Чадавх, үүрэг хариуцлагын 
үзүүлэлтүүдэд дараах багтана:

- Өмнөх төслүүдэд хяналт шинжилгээ 
хийх (ж.нь., СС-ын гүйцэтгэл, ололт 
амжилт, зардал г.м.) болон ЗН;

- Давхардсан тохиолдолд дэмжлэг 
үзүүлэх/санхүүгийн чадавхийг дэмжих 
ивээн тэтгэгч.

Олон нийтийн дэмжлэг 
(ОНД), түүний дотор 
ЧУМЗ хамаарна 

Оролцогч талуудын оролцоонд 
үйлчлүүлэгчийн гүйцэтгэлийн шалгалт

ОНД байгаа эсэхийг баталгаажуулах.

ОНД-т заналхийлж буй байдлын дүн 
шинжилгээ.

(Менежментийн төлөвлөгөөнд аюул 
заналыг удирдах арга хэмжээг 
харуулсан).

ЧУМЗ-ийг шаардаж байгаа бөгөөд үүнд 
нэмэлт удирдамжийг Хүснэгт 6.1-с үзнэ 
үү.

БОНАТ БОНАТ нь дээр дурдсан санхүүгийн 
хаалтын шаардлагыг хамгийн бага 
хэмжээнд байлгахын тулд 
үйлчлүүлэгчийн амлалтыг харуулсан.

БОНАТ-г СС-д оруулах шаардлагатай. 
БОНАТ нь гэрээний нөхцөлүүд болон 
гэрээ хэлэлцээрүүдийн хооронд 
өөрчлөгдөж, нэмэлт өөрчлөлт оруулж 
болох боловч хөрөнгө оруулагчид дээрх 
шаардлагуудыг хүлээн зөвшөөрч, 
БОНАТ-д СС-ын нэг хэсэг болгон албан 
ёсоор хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай.

БОНАТ нь тодорхой үйлдэл, хугацаа, 
хүлээлгэн өгөх, хүлээх хариуцлагыг 
тодорхойлно. Төслийг байгаль орчин, 
нийгмийн шаардлагад нийцүүлэн төслийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болно. Энэ 
нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэсэг 
болно.

Гадны зөвлөхийн дэмжлэг БОНАТ-г хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө 
оруулагч нарт туслахын тулд, гадны 
зөвлөхийн тулд, БОН-ийн нөлөөллийн 
үнэлгээг хийх, менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулж, ОНД-ийг бий 
болгох гэх мэт.

Баталгаажуулалтын баг нь санхүүгийн 
зөвлөлдөх уулзалтаас гадуур зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг байгуулж, 
улирал бүр очиж, тайлагнана.

ЦУСМ-ийн БОН-ийн менежер нь СC-аас 
өмнө дор хаяж нэг удаа гадаад 
зөвлөхтэй очиж уулзалтад оролцох.

Үүнийг шаардлагатай гэж үзвэл гадны 
зөвлөх томилж болно.
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Зөвлөх нь шалгалтын мэргэжилтэн байх 
ёстой. ОУСК-ийн ГС 7-г хэрэгжүүлсэн 
тохиолдолд энэ нь УИ-ийн 
мэргэжилтэнтэй байгуулсан аливаа 
гэрээний хууль ёсны байдлын талаарх 
хууль зүйн дүгнэлт бүхий УИ 
шинжээчийг хэлнэ.

ЦУСМ-ийн БОН-ийн 
менежерийн айлчлал

ЦУСМ-ийн БОН-ийн менежер нь бие 
даасан зөвлөхтэй сайт дээр очиж СС-г 
хүргүүлэхээс өмнө эсвэл санхүүгийн 
ойртолтоос өмнө дор хаяж нэг удаа 
зочлох болно.

ТУЗ-ийн гишүүн Удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилох 
эрхийг ЦУСМ-ийн эрх мэдэл олгохгүй 
байхаас үл хамааран уг зөвлөл нь 
компанийн өргөн ашиг сонирхолд 
нийцүүлэн ажиллаж буй БОН-г багтаах, 
ахлах төвшинд СС-ийн сэдвүүдийг 
дэвшүүлж чадах чадавх, үүрэг амлалт 
авсан хүмүүсийг оруулах үүрэгтэй.

Хэлэлцэхээс өмнө шаардлагатай хичээл зүтгэлийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаарх 
шаардлага

Хүснэгт 5.6 Хэлэлцэхээс өмнө шаардлагатай хичээл зүтгэлийн үйл ажиллагаа, үр дүн

Үйл ажиллагаа Тодорхойлолт Сэтгэгдэл

БОН-ийн Санхүүгийн 
хаалтын 
шаардлагууд

СС-ын шатанд (Дээрх хүснэгтэд 
дурдсанчлан) БОН-ийн Санхүүгийн хаалтын 
шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг 
баталгаажуулна.

БОНАТ-ийн эцсийн 
хувилбар

Эцсийн БОНАТ нь дээрхийг нотлон харуулах 
ба цаашид үйлчлүүлэгчийн зүгээс хүлээсэн 
үүрэг амлалтыг албан ёсоор баталгаажуулах 
шаардлагатай. БОНАТ-ийн эцсийн төсөл нь 
Зээлийн батламжийг урьдчилсан гэрээ 
байгуулах замаар шаарддаг бөгөөд хувьцаа 
эзэмшигчийн гэрээний нэг хэсэг байх ёстой. 
Үйл ажиллагааны эцсийн хугацаа нь 
санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын дуудлага 
болон бусад чухал үе шатуудад холбогдох 
стратегийг холбож өгдөг.

Төслийн компани нь БОНМТ-г эргэн 
харах ба төлөвлөж буй барилгын 
ажлуудтай уялдуулахын тулд засвар 
хийх шаардлагатай эсэхийг 
баталгаажуулна. Үүнд БОН-ийн 
менежментийн бодлого болон БОНМС-
ийн бодлогыг хянах болно.

 

Дахин санхүүжилтийн сан

 Сайтын айлчлал: Байгаль орчин, нийгмийн менежерийн (эсвэл бусад томилогдсон ажилтан) 
БОН-ийн менежер нь байгаль орчин, нийгмийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх 
зорилгоор А, B+ ангиллын хувьд хөрөнгө оруулалтын болон бизнесийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой хөрөнгө оруулалтыг хийх болно.

Сангаас гарах
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 Хэрвээ ЦУСМ нь ямар нэг шалтгаанаар хөрөнгө оруулалтаас гарах тохиолдолд, БОНЗ-ны 
менежер нь шинэ эзэмшигчдэд байгаль орчны болон нийгмийн менежментийг жигд шилжүүлэх 
боломжоор хангана. ЦУСМ нь төслийн компанийн байгаль орчны болон нийгмийн гүйцэтгэлийн 
талаарх шинэ эзэмшигчдэд ил тод байхыг шаардаж байгаа бөгөөд одоогийн мөрдөж буй 
шаардлагатай шалгалтаар шаардагдах баримт бичгүүдийг хуваалцах болно.
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 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн хамгаалалт

 Танилцуулга

Энэхүү хэсэг нь Аудит Шалгах үеэр тогтоосон эрсдэлийн ангилалд нийцүүлэн төсөл бүрийн 

амьдралын мөчлөгийн туршид хэрэгжүүлсэн эрсдэлийн нөлөөллийг багасгах, удирдан зохицуулах 

байгаль орчны болон нийгмийн үндсэн хамгаалалтыг тогтоодог. Эрсдэлийн ба эрсдэлийн бүх 

нөлөөллийг бууруулах, менежмент нь ОУСК-ийн Гүйцэтгэлд нийцсэн байх бөгөөд ИБ-ын тогтвортой 

байдлын бодлогын ертөнц, Дэлхийн Банкны БОЭМАА-ны удирдамж болон бусад олон улсын 

стандартуудтай нийцэж байх болно.

Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын үр дүнтэй хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг байнга хянаж үзэх бөгөөд 

дотоод аудитын хөтөлбөрийн хамрах хүрээнд багтсан болно (Хавсралт 12-д заасан Ажлын 

удирдамжийг үзнэ үү).

 Эрсдэлийн үнэлгээ

ЦУСМ нь төслүүдтэй холбоотой байгаль орчны болон нийгмийн эрсдэлийг үнэлэх, зохицуулах бүх 

төслийг хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Нөлөөллийг бууруулах шатлалыг аль болох боломжтой 

тохиолдолд эрсдэлийг арилгах боломжийг эрэлхийлж байх болно. Энэхүү шатлалыг бууруулах, 

зохистой менежментийн стратеги, арга хэмжээг боловсруулахдаа бүх талууд дагаж мөрдөх болно. 

БОННҮ-ний судалгааны үр дүн болон барилгын үе шаттай холбоотой судалгаа шинжилгээний бусад 

судалгааг тусгасан эрсдэлийн бүртгэлийг боловсруулна. Төслийн эрсдэлийн бүртгэлийг 

бүрдүүлэхийн тулд Төслийн баг нь БОЭМАА болон нийгмийн эрсдэлийг идэвхтэй, системтэйгээр 

тодорхойлж, үнэлэн дүгнэж, хянаж байх болно.

Эрсдэлийг тооцох, тодорхойлох, үнэлэх, шинжлэх аргачлалын арга зүй нь реактив байхаас илүү 

идэвхтэй байлгахын тулд тэдний хамрах хүрээ, шинж чанар, цаг хугацааны хувьд тодорхойлогдоно. 

эрсдэлийг тодорхойлж, тэргүүлэх чиглэл, баримтжуулалт, хяналтыг хэрэглэхийг тогтооно. 

Ашиглагдаж буй аргачлал нь олон улсын сайн туршлагуудтай адилхан байна, ж нь ISO 31000.

ЦУСМ нь эрсдэлийг үнэлэх үйл явцын нэг хэсэг гэж тодорхойлогдсон байгаль орчин, эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн гол эрсдэлүүд болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах арга 

хэмжээг Төслийн өмнөөс ажиллаж буй бүх ажилтнуудад мэдэгдэхийг шаарддаг. Эрсдэлийн бүртгэл, 

эрсдэлийн менежментийн журам, эрсдэлийн үнэлгээ нь ЦУСМ-д шаардагдах хяналтыг авах 

боломжтой.

 Нийцлийн үүрэг хариуцлагын удирдлага

ЦУСМ нь холбогдох хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Хууль эрх 

зүйн болон бусад шаардлагад нийцсэн байх нь 8-р Хэсэгт тодорхойлсон мониторингийн зохион 

байгуулалтын нэг хэсэг болж байнгын хяналт тавина.

ЦУСМ болон хөрөнгө оруулалтын бүх төслүүд нь бүхий л материаллаг талаасаа эрх зүйн болон бусад 

шаардлагуудтай нийцэж, холбогдох аливаа мэдэгдэж байгаа эсвэл ирээдүйд гарч болзошгүй ирээдүйн 

өөрчлөлтүүдийг хянах бүх боломжит алхмуудыг хийх болно. Энэхүү БОНМС-ийн хүрээнд 'бусад 

шаардлагууд' нь ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандартууд, ИБ-ын Тогтвортой байдлын бодлого болон бусад 

олон улсын холбогдох олон улсын үйлдвэрлэлийн шилдэг туршлагуудтай холбоотой юм.
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Бүх төслүүд нь үйл ажиллагааныхаа менежменттэй холбоотой хууль эрх зүйн болон бусад 

стандартыг идэвхтэй тодорхойлох шаардлагатай бөгөөд төслийн ажилтнуудад эдгээр ойлголтыг 

дээшлүүлэх арга хэмжээ авна. Төслийн зүгээс Хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудын 

бүртгэлийг нэгтгэж, шинэчлэгдэж, төслийн ажилтнуудад шаардлагатай мэдээллээр хангана.

 Өөрчлөлтийн менежмент

ЦУСМ нь Сан болон Хөрөнгө оруулалтын төслийн компанийн үйл ажиллагаа, үйл ажиллагаатай холбоотой 

өөрчлөлтүүд нь хүрээлэн буй орчин, олон нийт, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүйг 

хүлээн зөвшөөрнө. Боломжтой бол эдгээр өөрчлөлтүүдийг идэвхтэй тодорхойлж, удирдана. ЦУСМ болон 

Төслийн Компани нь эдгээр өөрчлөлтүүдийг зохих ёсоор тодорхойлж, үнэлж, удирдаж, харилцан мэдээлэхийн 

тулд өөрчлөлтийг удирдах үйл явцыг боловсруулна.

 Онцгой байдлын удирдлага (Барилгын хөрөнгө оруулалтын сан болон дахин 
санхүүжүүлэх сан)

Төслийн бүх компаниуд Барилгын бүх өмчит болон дахин санхүүжүүлэх төслийн бүх төслүүдэд яаралтай 

бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, тогтмол шалгаж байх болно. Холбогдох 

сонирхогч талуудын хэрэгцээг энэ үйл явцын нэг хэсэг болгон харгалзан үзэх болно (жишээ нь, онцгой 

байдлын үйлчилгээ, орон нутаг, хөрш). Анхны тусламжийн зохицуулалтад бэлтгэгдсэн анхны тусламжийн 

ажилтан, анхны тусламжийн хэрэгсэл, эмчилгээ хийх боломжтой анхны тусламжийн өрөө зэрэг орно. 

Яаралтай тусламжийн тээврийн хэрэгсэлд хандах боломжтой бөгөөд эдгээр нь олон улсын стандартад 

нийцэхүйц хангалттай тоноглогдсон байх болно. Бүх төслүүд болон хөрөнгө нь эдгээр тохиролцооны 

гүйцэтгэлийг хянан үзэж, тэдгээрийг зорилгоо хэвээр хадгалж буй эсэхийг үе шаттайгаар хянах болно.

 Баримт бичиг ба Бичлэгийн хяналт

Бүх баримт бичиг, бүртгэлийг ISO 9001 (Чанарын Удирдлагын Систем) болон/эсвэл бусад олон 

улсын стандартуудын шаардлагад нийцүүлэн удирдана (өөрөөр хэлбэл ISO 14001 ба OHSAS 18001 

(нэрийг ISO 45001 гэж нэрлэх)).

Төслийн бүх компаниуд энэхүү баримт бичигт заасан бүх шаардлагыг хангаж байгааг харуулах 

үүднээс холбогдох баримт бичгийн түвшинг хэвээр хадгална.

Нээлттэй Файлын Бодлогыг Төслийн бүх компаниуд БОН-ийн баримт бичгүүдэд зориулан баталж, 

ЦУСМ нь БОН-ийн баримт бичгийн аль нэг талыг боломжит хугацааны дотор хянан үзэж болно. БОН-

ийн судалгаа, шинжилгээ, шинэчлэлт, хувилбарын хяналт, нууцлал, тархалт, хадгалалт, хадгалах, 

устгах журмыг хэрэгжүүлнэ.

 Хүний эрх

Хүний эрх нь бүх төрлийн гэрээний нэг хэсэг гэж үзэх (Хавсралт 2-т үзүүлсэн шалгах жагсаалтыг үзнэ 

үү) бөгөөд төсөл тус бүрээр хийх Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд нэгтгэнэ. Ерөнхий 

зарчим ЦУСМ болон ЦУХОН-ийн бүх хөрөнгө оруулалтууд нь хүйс, наснаас шалтгаалан аливаа 

бүлэг хүмүүст үзүүлэх нөлөөлөл, үндэс угсаа, тахир дутуу байдал, нийгэм-эдийн засгийн байдал 

ба/эсвэл бусад хувийн шинж чанар зэрэг байгаль орчин, нийгмийн нөхцөл байдалд ямар нэгэн сөрөг 
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өөрчлөлтийг үнэлэх, түүнээс зайлсхийх бүх боломжит арга хэмжээг авах болно. Төслийн ажилтан, 

өмч хөрөнгийг хамгаалахтай холбоотойгоор төсөл тус бүрд боловсруулсан Экологийн менежментийн 

системд хүний эрхийг хүндэтгэх зохицуулалтыг мөн оруулна. Ийм зохицуулалтыг холбогдох хүний 

эрхийн зарчмуудын дагуу боловсруулж, нөлөөлөлд өртсөн ард иргэдэд учрах эрсдэлээс зайлсхийх1 

буюу багасгах арга замыг боловсруулна (доорх xii хэсгийг үзнэ үү).

 Хөдөлмөрийн ба ажлын нөхцөл

ЦУСМ болон ЦУХОН-ийн чиглэгдсэн бүх хөрөнгө оруулалт нь хууль эрх зүйн шаардлага болон 

ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 2, ОУХБ-ын Гол Конвенцийн шаардлагын дагуу ажиллах болон 

ажиллах нөхцөлийг зохицуулах зохицуулалттай байна. Тиймээс, бүх төслүүд дараах зүйлсийг хангаж 

өгөх зохицуулалтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

• Орон нутгийн иргэдийг болон гадаад ажилчдыг сонгон ажилд авах стратеги, бодлого, үйл 

ажиллагаа;

• Үндэсний хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх;

• Хамтын хэлэлцээр, ажилчдын байгууллага, ажилтны зөвлөгөө, харилцаа холбоо, оролцоо 

зэрэг ажилчдын хоорондын харилцааны зохицуулалт;

• Ажилчдын санал хүсэлт, санал гомдол гаргах, гомдол барагдуулах механизм; 

• Ажлын байран дахь жендэрийн мэдрэмжтэй байдал, ажилд авах, нөхөн олгох, гэрээ цуцлах, 

шинэчлэх, урамшуулал болон бусад ажлын нөхцөл, ажлын байрны талаарх шударга 

харьцах, ялгаварлан гадуурхах, тэгш боломжоор хангах;

• Гуравдагч этгээдийн талаас оролцсон хүүхдүүд, цагаач ажилчид, ажилчид зэрэг , эмзэг 

бүлгийн ажилчдыг хамгаалах, хүчээр хөдөлмөр эрхлэхээс зайлсхийх арга хэмжээ; болон

• Аюулгүй, эрүүл ажлын орчинг бий болгох заалт.

 Байгаль орчны менежмент

ЦУСМ нь бүх төслүүд нь байгаль орчны менежмент, байгалийн нөөцийн хамгаалалт, хууль эрх зүйн 

шаардлага, ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд, ялангуяа ГС3 ба ГС6-ийн дагуу бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх зохицуулалтуудыг шаарддаг. Ийм зохицуулалт нь зохисгүй ажиллагаа болон 

байгаль орчны, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ эсвэл бусад судалгаануудаар тодорхойлсон эрсдэл 

ба нөлөөлөлтэй холбоотой байх болно. Төслийн эсвэл Хөрөнгө оруулагчийн хүрээлэн буй орчны 

тодорхой орчинг үл харгалзан, ЦУСМ нь дараах бүх төслүүдийг хэрэгжүүлэх бүх төслийг 

хэрэгжүүлэхийг шаарддаг:

• Агаарын чанарын менежмент;

• Эрчим хүч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг зохицуулах;

• Усны нөөц ба бохир усны менежмент;

• Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хянах менежмент;

• Аюултай бодисын хяналт;

• Хог хаягдлын менежмент; болон

• Биологийн төрөл зүйл, байгалийн нөөцийг хамгаалах, хамгаалах.

ЦУСМ нь төслийг бүхэлд нь төслийн бүх үе шатанд төслийн байгаль орчин, төслийн болзошгүй 

нөлөөллүүд, барилга байгууламж, ашиглалт, ашиглалтаас гаргах хүртэлх эхний үе шатуудаас авч 

                                                      
1 НҮБ-ын Аюулгүй байдал ба Хүний эрхийн сайн дурын зарчмуудын тухай удирдамжид дурдсанчлан 
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үзэхийг шаарддаг. Төслүүдийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь ихэнхдээ нийгмийн 

хэмжигдэхүүнтэй байдаг бөгөөд энэ шалтгааны улмаас Төслийн компаниуд нэгдсэн арга хандлагыг 

нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх шаардлагатай болно. БОННҮ болон бусад судалгаануудын дагуу барилгын 

ажил, ашиглалт, ашиглалтаас гаргах үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн асуудлууд, нөлөөллүүдийн 

менежмент, мониторинг хийхэд шаардагдах байгаль орчны болон нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөө шаардагдана. Удирдлага, нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээг боловсруулах, 

хэрэгжүүлэхэд Төслийн компаниуд ерөнхий болон салбарын онцлогтой Дэлхийн Банкны БОЭМАА-

ны Удирдамжид хандах болно.

 Нийгмийн менежмент

ЦУСМ нь Төслийн бүх компаниудад Төсөл, Хөрөнгийн нийгмийн нөлөөллийг удирдахад 

шаардлагатай зохицуулалтуудыг бий болгохыг шаарддаг бөгөөд энэ нь ОУСК-ийн ГС 4, 5, 6, 8-ийн 

хууль эрх зүйн шаардлагууд болон ОУСК-ийн шаардлагуудын дагуу хөрөнгө оруулалт хийдэг. Төсөл 

буюу Хөрөнгө оруулалтын тодорхой нөхцөл байдлаас хамааран дараах зохицуулалтуудыг 

хэрэгжүүлнэ:

• Оролцогч талуудын оролцоо, харилцаа холбоо (доорх xi хэсгээс үзнэ үү);

• Хөрөнгө, ажилчдын хүний эрхийг дээдлэн хүндэтгэх, нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлгийг 

эрсдэлээс хамгаалах, ОУСК-ийн ГС4-ийн шаардлагын дагуу орон нутгийн иргэдийн эрүүл 

мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах (доорх xii хэсгээс үзнэ үү);

• ОУСК-ийн ГС5-ын шаардлагын дагуух биет ба/эсвэл эдийн засгийн шилжилтээс аль болох 

зайлсхийх, нүүлгэн шилжүүлэх менежмент (доорх xiii хэсгээс үзнэ үү);

• Уугуул иргэдийг хамгаалах, ОУСК-ийн ГС7-ийн шаардлагын дагуу хүний эрхийг хүндэтгэх 

(доорх xiv хэсгээс үзнэ үү);

• Биет болон биет бус соёлын өвийг ОУСК-ийн ГС8-ийн шаардлагын дагуу хамгаалах;

• Хариуцлагатай ажил эрхлэлт, худалдан авалт, нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүд 

нь орон нутгийн иргэдэд зориулсан эерэг хөгжлийн үр ашгийг хүртэх (ЦУСМ-ийн Сайн үйл 

үйлд хөтөлбөрөөр дамжуулан).

 Оролцогч талуудын оролцоо ба харилцаа холбоо

Орон нутгийн үр дүнтэй оролцоо нь Төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүлгүүдэд эрсдэл ба нөлөөллийг 

амжилттай удирдах, түүнчлэн олон нийтийн үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд чухал үүрэгтэй төв юм. 

Сангийн түвшинд ЦУСМ нь оролцогч талуудын хүлээн авсан гомдлыг барагдуулах, удирдах гомдлын 

механизмыг хэрэгжүүлнэ. Үүнийг энэхүү БОНМС-ийн Хавсралт 11-д танилцуулав. Энэ нь олон улсын 

үйлдвэрлэлийн сайн туршлагад тулгуурлан боловсруулагдаж хэрэгжсэн.

ЦУСМ нь ОУСК-ийн ГС-ын дагуу боловсруулсан ОТОТ-ийг байгуулж, хэрэгжүүлж буй бүх 

компаниудыг дараах элементүүдээс бүрдүүлнэ. Үүнд:

• Олон улсын болон үндэсний зохицуулалтыг тодорхойлох, оролцогч талуудын оролцоог 

зохицуулах тэргүүн туршлагыг тодорхойлох;

• Төсөлд хамаатай сонирхогч талуудыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх;

• Барилгын ажлын явцад аргачлал, оролцооны үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах;

• Гомдол барагдуулах механизмыг олон улсын үйлдвэрлэлийн практикт нийцүүлэн бий болгох; 

болон 

• Мониторинг, тайлагнах үр дүнтэй механизмыг бий болгох.
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Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах сонирхогч талуудын оролцооны түвшинг төслийн БОН-ийн 

эрсдэлийн ангилал (мөн холбогдох бүх хууль эрх зүйн шаардлага) дээр үндэслэн тодорхойлно. 

Харилцан адилгүй түвшинг Хүснэгт 6.1-д харуулав. Төслийн эдгээр шаардлагыг биелүүлэх нь 

боломжит бүх хөрөнгө оруулалтын хувьд заавал байх ёстой. ЦУСМ нь ЦУХОН-ийн сан, түүний эд 

хөрөнгөтэй холбоотой бүх гадаад үйл ажиллагааг хариуцах болно.

Хүснэгт 5.1 Оролцогч талуудын оролцооны түвшин Шаардлага, эрсдэлийн түвшинг харгалзан үзэх 
шаардлагатай

Эрсдэл/нөлөөлл
ийн түвшин

Холбогдох 
төслүүд

Нөлөөлөлд өртсөн 
оролцогч талууд

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг 
хариуцлага

ЦУХОН-ийн 
үүрэг 
хариуцлага 

БОН-ийн 
эрсдэлийн 
төслүүдийн 
эрсдэлийн 
түвшинг 
нэмэгдүүлэх

БОН-ийн маш 
өндөр эрсдэлийн 
төслүүдийг 5-р 
хэсэгт 
тодорхойлсон 
байна

Эдгээр нөхцөлд УИ нь: 
1) Газар/байгалийн 
нөөцөд үзүүлэх нөлөө; 
2) Уугуул иргэдийг 
нүүлгэн шилжүүлэх; 3) 
Соёлын өвийг 
арилжааны зорилгоор 
ашиглах, түүний дотор 
соёлын чухал өвд 
нөлөөлөх (ОУСК-ийн 
ГС 7, СТ27-г ЧУМЗ-д 
шаардлагатай 
мэдээллийг үзнэ үү).

Чөлөөт, урьдчилсан 
болон мэдээлэлжсэн 
зөвшөөрөл (ЧУМЗ). Сайн 
Санааны Итгэлцлийн 
Хэлэлцээр (ССИХ) нь 
үйлчлүүлэгчийн баримт 
бичгээр харилцан хүлээн 
зөвшөөрсөн процесс, 
гэрээний нотолгоо 
баримт.*

ЧУМЗ-ийн 
баталгаажуулалт 
(үйл явц ба үр 
дүн)

БОН-ийн маш 
өндөр эрсдэлийн 
төслүүдийг 5-р 
хэсэгт 
тодорхойлсон 
байна

Соёлын чухал өв, 
соёлын нөлөөлөл, 
түүний дотор 
нөлөөлөлд өртсөн орон 
нутгийн уугуул 
иргэдийн бус бизнестэй 
холбоотой арилжааны 
зорилгоор ашиглах.

Мэдээлэгдсэн зөвлөлдөх 
уулзалт, оролцоо (МЗУО) 
+ (ССИХ). Үйлчлүүлэгч нь 
МЗУО (дор тайлбарласан) 
дээр тулгуурласан үйл 
явцыг явуулж, 
баримтжуулсан үр дүнд 
хүргэсэн итгэлцлийн 
талаар зөвшилцөлд 
хүрдэг.*

МЗУО болон 
ССИХ 
баталгаажуулалт 
(процесс)
+
ОНД-ийн 
тодорхойлолт (үр 
дүн)

БОН-ийн маш 
өндөр эрсдэлийн 
төслүүдийг 5-р 
хэсэгт 
тодорхойлсон 
байна

1) Нөлөөлөлд өртсөн 
Уугуул иргэд; 2) 
Нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй олон 
нийтийг хамарч 
болзошгүй.

МЗУО: МЗУО 
Зөвлөлдөөнд (ил тод 
байдал, 2 талын яриа 
хэлэлцээ, гомдол 
барагдуулах механизм, 
оролцогч талуудын 
оролцооны төлөвлөгөө, 
холбогдох Үйлчлүүлэгчийн 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний талаар 
олон нийтэд тогтмол 
тайлагнах гэх мэт) үе 
шатаар бүрдсэн байх 
бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн 
нутгийн иргэдийн үзэл 
бодлыг тусгасан 
үйлчлүүлэгчид хүргэх илүү 
гүнзгий процесс юм 
шийдвэр гаргах, 
баримтжуулах үйл явцад 
оролцоно.*

МЗУО-ны 
баталгаажуулалт 
(процесс)
+
ОНД-ийн 
тодорхойлолт (үр 
дүн)
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Эрсдэл/нөлөөлл
ийн түвшин

Холбогдох 
төслүүд

Нөлөөлөлд өртсөн 
оролцогч талууд

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг 
хариуцлага

ЦУХОН-ийн 
үүрэг 
хариуцлага 

A ба B+ ангиллын 
дэд анги

Нөлөөлөлд өртсөн 
иргэд, сонирхогч 
талууд.

Зөвлөлдөөн: Тодруулгын 
Хоёр талын яриа 
хэлэлцээ. Гомдол 
барагдуулах механизм. 
Оролцогч талуудын 
оролцооны төлөвлөгөө. 
Холбогдох Үйлчлүүлэгчийн 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний талаар 
олон нийтэд тогтмол 
мэдээлэх.*

Зөвлөлдөх үйл 
явцын 
баталгаажуулалт

 Эх сурвалж: ОУСК-ийн Байгаль орчин, нийгмийн хяналт шалгалтын журмын гарын авлагаас гаргасан
*Оролцогч талуудыг татан оролцуулах үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэглэгчийн үүрэг нь доод шатнаас эхлээд үе шат 
бүрд нэмэлт болно.

 Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдал
 
Сайтын дотор болон гаднах талбайд төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй сөрөг нөлөөлөлд орон 
нутгийн иргэд өртөж болохыг ЦУСМ хүлээн зөвшөөрч байна.  ОУСК-ийн ГС4 болон Дэлхийн Банкны 
БОЭМАА-ны Удирдамжид заасны дагуу ЦУСМ нь Төслийн бүх компаниудыг дараах байдлаар 
шаарддаг:

• Хөрөнгө оруулалтын үе дэх нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд 

байнгын болон тогтмол бус нөхцөл байдлаас сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, 

зайлсхийх; болон

• Төслийн ажилтан, өмч хөрөнгийг холбогдох хүний эрхийн зарчмуудын дагуу хамгаалах 1 ба 

нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлгүүдэд учрах эрсдэлээс зайлсхийх эсвэл багасгах арга 

хэмжээг авна.

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлгийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, аюулгүй байдалд учирч 

болзошгүй нөлөөлөл, эрсдэлийг тодорхойлох нь хөрөнгө оруулалтын үйл явцад аль болох эртнээс, 

наад зах нь шаардлагатай бол явцын дунд анхаарал хандуулах шаардлагатай. Аливаа болзошгүй 

ач холбогдол бүхий асуудлуудыг цаашдын дүн шинжилгээнд зориулж анхааралдаа авахуйцаар 

тэмдэглэж, шаардлагатай бол БОННҮ-ний нэг хэсэг болгон судална. Орон нутгийн иргэдийн эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын талаар онцгой анхаарал тавивал энэ нь БОННҮ-ний цар 

хүрээг өргөтгөхийг шаарддаг (Хавсралт 8-ыг үзнэ үү) эрүүл мэндийн үр нөлөөний үнэлгээ 

болон/эсвэл хүний эрхийн эрсдэлийн үнэлгээг багтаасан байх шаардлагатай. БОННҮ-ний дагуу 

тодорхойлсон менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулахын тулд бүх төслүүд хамгийн 

багадаа дор дурдсан нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай:

• Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлийг харгалзан төслийн дэд 

бүтцийг зохистой төлөвлөх, барих;

• Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөнд хэвийн бус 

ачааллыг шилжүүлэх;

• Яаралтай үед авах удирдлагын төлөвлөгөөнд нийгмийн бүлэгтэй 

холбоотой эрсдэлийн үзүүлэлтүүдийг оруулдаг;

                                                      
1 НҮБ-ын Аюулгүй байдал ба Хүний эрхийн сайн дурын зарчмуудын тухай удирдамжид дурдсанчлан 



Х у у д а с  | 40 
 
 

 

 
Цаг уурын сангийн менежерүүд  БОНМС v2(e) 2018 оны 2 
сар 

• Эрсдэлд өртөх дүнг бууруулах хорт бодис болон хаягдал материалуудын тээвэрлэлт, 

хадгалалт, борлуулалт;

• Ач холбогдол бүхий экосистемийн үйлчилгээнүүдэд үзүүлэх нөлөөллүүдээс 

зайлсхийх/бууруулах;

• Халдварт ба халдварт бус өвчний векторуудад өртөх байдлыг хянах; болон

• Олон улсын удирдамжийн дагуу тэнцвэртэй байдлын зарчмууд дээр үндэслэн аюулгүй 

байдлын ажилтнуудыг сонгох ба удирдах1.

 Газар Чөлөөлөлт ба Албадан Нүүлгэн Шилжүүлэлт
 
ЦУСМ-г боломжтой бол төсөлд өртөж байгаа хүмүүсийг бие мах бодийн ба/эсвэл эдийн засгийн 
албадан шилжүүлэг хийхээс зайлсхийхийн тулд хэрэгжүүлдэг. Төсөлд өртсөн хүмүүсийг бие мах 
бодийн ба/эсвэл эдийн засгийн албадан шилжүүлэг хийхэд хөрөнгө оруулалт авах боломжтой 
эсэхийг магадлан дүгнэлт хийх явцдаа аль болох эрт тэмдэглэдэг байх. Хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө (зан заншил буюу уламжлалт эрхийн системийн хүрээнд зохицуулагддаг) болон нийтийн 
өмч, байгалийн баялгийн нөөцүүд аль алинд нь анхаарал хандуулдаг болно.

Бие мах бодийн болон бусад төвөгтэй нүүлгэн шилжүүлэлт хийх шаардлагатай болсон тохиолдолд 
ийм төрлийн хөрөнгө оруулалтыг “А” (маш өндөр) эрсдэлийн үнэлгээтэй (5-р Хэсэгт заасны 
дагуу) тохиолдолд олгоно. Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн мөн чанараас нь хамаараад 
хөрөнгө оруулалтыг “А” (өндөр) эсвэл “В+” гэж ангилж болно. Бие мах бодийн ба/эсвэл эдийн засгийн 
нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд ОУСК ГС5-ын зорилтуудын дагуу ЦУХОН-
ийн сангуудад байгаа бүх төслүүд хөрөнгө оруулалт авах ёстой:

• Төрөл бүрийн төслийн дизайн хайж шилжилтийг хамгийн бага байлгах;

• Албадан нүүлгэхээс зайлсхийх;

• Урьдчилан сэргийлэх ба зайлсхийх эсвэл зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд (i) эд хөрөнгөө 

алдсаных нь төлөө нөхөн олговрыг сэргээх зардлаар өгөх, (ii) төсөлд өртсөн хүмүүст зохих 

ёсоор мэдээлэл түгээх, зөвлөгөө өгөх болон оролцуулах замаар нүүлгэн шилжүүлэх ажил 

явагдаж байгаа эсэхийг хянах;

• Шилжүүлсэн хүмүүсийнхээ амьжиргаа болон амьдралын стандартыг сайжруулах буюу 

сэргээх; мөн

• Нүүлгэн шилжүүлэлтийн талбай дээр эзэмшлийн хувьд аюулгүй шаардлагатай орон сууцаар 

хангуулах гэсэн заалтын дагуу бие мах бодийн дагуу шилжсэн хүмүүсийн амьдрах нөхцөлийг 

сайжруулах.

БОННҮ дээр тулгуурлан бие мах бодийн хувьд нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай болсон 
тохиолдолд ЦУСМ-д Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө (НШҮАТ) боловсруулах 
шаардлагатай. Хавсралт 9-д ОУСК-ийн ГС5-ын шаардлагад нийцсэн НШҮАТ-ний бэлтгэлд 
шаардлагатай Ажлын Удирдамж (ToR)-ийг товчоор харуулсан байгаа. Энэхүү ToR –г ОУСК-ийн 
дараах зохицуулалтуудыг дэлгэрэнгүй оруулсан байх ёстой НШҮАТ-г бэлтгэхэд мөрдөх наад захын 
стандарт болгон ашиглах ёстой:

• Нөхөн олговор ба нүүлгэх шилжүүлэлтийн туслалцаа шаардлагатай байгаа хүмүүсийн эрх 

ашгийг тодорхойлох хүрээ; 

• Алдагдлыг нь үнэлэх ба нөхөн олговор олгох аргачлал 2;

                                                      
1 НҮБ-н Хууль Сахиулах Байгууллагын Албан Хаагчдад зориулсан Ёс Зүйн Дүрэм ба НҮБ Хууль Сахиулах Байгууллагын Албан 

Хаагчдын Хүч болон Галт Зэвсэг Хэрэглэх Үндсэн Зарчмууд. 
2 Үүнд газрын нэр, эзэмших эрх, засгийн газрын эзэмшлийн процесс зэрэгтэй холбоотой тодорхой шаардлагуудыг агуулсан орон нутгийн 

хууль эрх зүйн орчин, нэмээд нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардлаа бүрэн гаргуулж авахын тулд Төслийн компаниар хийлгэсэн нэмэлт арга 

хэмжээнүүд зэргээ багтаасан байх ёстой. 
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• Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ (өртсөн хүмүүсийн өөр өөр категорийн хувьд);

• Газар, цалин болон аж ахуй нэгжид суурилсан амьжиргааны хувьд нүүлгэн шилжүүлсэн 

хүмүүст авах амьжиргааг сэргээж, сайжруулах арга хэмжээнүүд;

• Олон газруудыг олж, нүүлгэн шилжүүлэх газрыг сонгох;

• Эзэмшлийн аюулгүй байдлын дагуу орон сууцны сонголтын заалт ба нүүлгэн шилжүүлэлттэй 

холбоотой тусламж үйлчилгээ

• Орон сууцны дэд бүтэц (жишээ нь ус хангамж, бохирын систем) болон нийгмийн 

үйлчилгээнүүдийг (жишээ нь эрүүл мэндийн клиник үйлчилгээ, сургууль, зам) боловсруулах, 

заалтын нарийвчилсан төлөвлөгөө;

• Олон нийтийн оролцоо (ОУСК-ийн ГС1-ийн дагуу явагдах бөгөөд уугуул хүмүүсийн 

хувьд ОУСК-ийн ГС7-ийн дагуу явагдана, доорхыг харна уу) ба гомдлыг шийдвэрлэх үйл 

явцын заалт;

• Нүүлгэн шилжүүлэх процессыг удирдах албан байгууллагын зохицуулалт;

• НШҮАТ-ний заалтуудын дагуу явагдаж байгааг баталгаажуулах нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

процесст тасралтгүй хяналт тавьж, тайлагнах талаарх дэлгэрэнгүй заалтууд; мөн

• НШҮАТ-н дээрх бүх дэлгэрэнгүй үйл ажиллагаануудыг хангалттай шийдвэрлэснийхээ дараа 

гүйцэтгэлийн аудит зохион байгуулах.

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд Амьжиргааг Дээшлүүлэх 
Төлөвлөгөө (АДТ) боловсруулах ёстой. ОУСК ГС1-н дагуу ийм төрлийн төлөвлөгөөнүүдийг 
боловсруулахад мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө өгөх болон оролцох (МЗУО) процессуудыг явуулах 
шаардлагатай. Үүнд нүүлгэн шилжүүлэлтийн процессын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд төсөлд өртсөн хувь 
хүмүүс, айл өрх, олон нийт хамрагдана. Үүнээс гадна Уугуул Иргэдтэй (УИ) холбоотой асуудалтай 
зүйлсийг харгалзаж үзэхдээ (XIV Хэсгийг үзнэ үү) зөвлөлдөх нэмэлт зохицуулалтуудыг одоогийн 
болон сөрөг нөлөө үзүүлж болох заалтуудтай ОУСК-ийн ГС7-гийн дагуу батлах ёстой. Бүх ийм 
төрлийн төсөлд өртсөн хүмүүс гомдол барагдуулах механизмыг ашиглаж болно.

 Уугуул иргэд
 
Эмзэг бүлэг рүү чиглэж хөрөнгө оруулалт хийдэг, эмзэг бүлгийн хүмүүс байх магадлалтай 
төслүүдийн нөлөөллийн хүрээ болон тухайн төсөл нь уугуул иргэдийг хамруулах боломжтой 
гэдгийг ЦУСМ хүлээн зөвшөөрдөг. Тиймээс ОУСК-ийн ГС-ын дагуу бараа болон үйлчилгээнээсээ 
хамаараад хүрээн буй орчинд үзүүлэх төслийн нөлөөлөл, оролцоо, зөвлөлдөөн болон газар 
чөлөөлөлттэй холбоотой хэрэгжүүлэх нэмэлт арга хэмжээнүүдийг батлах тал дээр тусгайлан 
анхаарал хандуулдаг.  Тиймээс ЦУСМ-ээс бүх төслүүдийн хөрөнгө оруулалтыг уугуул иргэд байх 
боломжтой эсэхийг аль болох эрт баталгаажуулдаг байхыг, баталгаажуулсныхаа дараа ОУСК-ийн 
ГС7-д тайлбарласан шаардлагууд, процессыг дагахыг шаарддаг. ОУСК-ийн ГС7-гийн зорилтуудын 
дагуу ЦУСМ-ээс энэхүү ЦУХОН-д байгаа бүх төслүүдийг хөрөнгө оруулахыг шаарддаг:

• Хөгжлийн бүх үйл ажиллагаанд Уугуул Иргэдийн хүний эрх, нэр төр, хүсэл эрмэлзэл, соёл, 

байгалийн нөөц дээр тулгуурласан амьжиргааг бүрэн хүндэтгэдэг;

• Уугуул Иргэдийн нийгмийн бүлгүүдэд төслийн зүгээс сөрөг нөлөө үзүүлэхийг урьдчилан 

таамаглах, зайлсхийх эсвэл зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд ийм төрлийн нөлөөллийг 

хамгийн бага байлгах ба/эсвэл нөхөн олговор олгох;

• Уугуул Иргэдийг соёлын хувьд зохих ёсоор тогтвортой хөгжлийн үр дүн, боломжийг нь 

дэмжих;

• Амьдралын мөчлөгтөө төслийн нөлөөлөлд өртсөн Уугуул Иргэдтэй үүсгэсэн зөвлөлдөөн, 

оролцоон дээрээ тулгуурлан тасралтгүй харилцаа холбоо үүсгэж, хадгалж үлдэх.

• МЗУО-ны үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, нэн шаардлагатай тохиолдолд Төсөлд өртсөн 

Уугуул Иргэдийн нийгмийн бүлгийн Чөлөөт, Урьдчилан Мэдээлэл ба Зөвшөөрөл (ЧУМЗ) 

олгох эрхийг нь өгдөг; болон
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• Уугуул Иргэдийн соёл, мэдлэг болон зан үйлийг хүндэтгэх, хамгаалах.

Уугуул Иргэдэд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлөл дээр хөрөнгө оруулалт авах боломжтой эсэхийг 

магадлан дүгнэлт хийх явцдаа аль болох эрт тэмдэглэдэг байх ба ерөнхийдөө хамгийн багадаа “В+” 

зэрэглэлд ангилагдсан хөрөнгө оруулалт байдаг. ЧУМЗ шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөлд тухайн 

төсөл нь “А” эрсдэлийн үнэлгээ авна (Хэсэг 5-д заасны дагуу).

Тодорхой төслийн агуулга нь сөрөг нөлөөллөөс хазайх боломжгүй гэж харагдаад байгаа тохиолдолд 

болон БОННҮ-ний нэг хэсэг болох Уугуул Иргэдэд үзүүлж байгаа нөлөөллийн үнэлгээний үр дүн дээр 

тулгуурлан УИТ-ний хөгжүүлэгч нартай хамтарч бэлтгэх ёстой. УИT-ний зорилго нь соёлд нь зохих 

ёсоор сөрөг нөлөө үзүүлж байгаагийнхаа төлөө уугуул иргэд дэх нөлөөллийг хамгийн бага байлгах 

ба/эсвэл нөхөн олговор олгох үйл ажиллагааг тоймлон гаргадаг.   Хавсралт 10 дээр УИТ-ний ажлын 

удирдамжид байх ЦУСМ-ийн наад захын шаардлагуудыг дэлгэрэнгүй харуулсан байгаа 

бөгөөд ОУСК-ийн ГС7-н Хавсралт 1 дээр тулгуурласан.

 Соёлын өв
 
ОУСК-ийн ГС8-н дагуу ЦУСМ-ээс бүх Төслийн Компаниудыг биет болон биет бус соёлын өвийг 
хамгаалж, хадгалахыг шаарддаг. Соёлын өвийг тодорхойлох, төсөлтэй холбоотой боломжит 
нөлөөллүүдэд үнэлгээ өгөх нь нөлөөллийн үнэлгээний процессын чухал хэсгийг бүрдүүлдэг. 
Тодорхойлсон соёлын өвийг хамгаалах, хадгалах нь Төслийн байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын 
системийн нэг хэсэг болон тасралтгүй удирдлагын дагуу явагдах ёстой. Биет өвийг устгахаас 
зайлсхийх хэрэгтэй, боломжгүй тохиолдолд ОУСК-ийн ГС8 Удирдамжид заасан нөлөөллийг 
бууруулах шатлалын дагуу зохицуулдаг.

Төсөл боловсруулалт, түүнчлэн үйл ажиллагаа болон татан буулгаж байх үед өмнө нь мэдэгдээгүй, 
нээн илрүүлээгүй байсан соёлын өв гарч ирэх тохиолдлыг зохицуулахын тулд Шийдэл Олох 
Журам боловсруулж хэрэгжүүлдэг байх ёстой. Тодорхойлох, нөлөөллийг үнэлэх болон тасралтгүй 
удирдлага явуулахдаа төслийн нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлгүүдтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр 
хэрэгжүүлэх ёстой. Соёлын өвийн дурсгалт газруудад нэвтрэхэд төслийн үйл ажиллагаа 
нөлөөлөхөөр бол ийм төрлийн соёлын өв газар орох хэрэгтэй нийгмийн бүлгүүдийг 
аюулгүй  тасралтгүй нэвтрэх боломжоор хангах шаардлагатай.
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 Сургалт ба ур чадвар

Бүх ЦУХОН-ийн Сангуудад тавигддаг БОНМC ба БОН-ийн Шаардлагуудыг үр ашигтай 

хэрэгжүүлэхэд эдгээр шаардлагуудын талаар хангалттай сайн мэдлэгтэй хариуцах хүмүүс байлгахыг 

шаарддаг. Тиймээс ЦУСМ нь:

• БОН-ийн үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгох;

• БОН-ийн тодорхой үүргийг биелүүлэхэд шаардлагатай ур чадвар ба сургалтыг тодорхойлох;

• Бүх шинэ ажилчид болон томилох зөвлөхүүдийг сонгох процесс болон ярилцлагыг үүсгэх;

• Бүх шинэ ажилтнууд танилцуулах сургалтын нэг хэсэг болгож БОНМC-ийн мэдээлэл авсан 

эсэхийг шалгах;

• Төслийн үе шат бүр дээр үечлэн БОНМC-ийн талаар сургалтыг шинэчилж ордог байх;

• Ажилчдад БОНМC дээр хийгдсэн тодорхой шинэчлэлт болон БОН-ийн удирдлагын бусад 

ойлголтуудын талаар мэдээлэл өгөх; мөн

• Хөрөнгө Оруулалтын Холбоо, Хөрөнгө Оруулалтын Захирал/Менежер болон Төслийн 

Захирал/Менежер түүнчлэн Төслийн Компаниудын ажилчдад БОН-ийн эрсдэл, нөлөөлөл ба 

удирдлагын талаар тусгай болон холбогдох сургалтуудыг өгөх.

Нэмэлт сургалтын шаардлагууд нь төслийн үр дүнтэй удирдлагыг бий болгох шаардлагатай нийцэж 

байгаа эсэхийг ЦУСМ нь Төслийн Компанитай хамтарч шалгана. Наад зах нь бүх ажилчид 

танилцуулах сургалт, шуурхай хурал болон долоо хоногийн хурлууд дээрээ H&S журмууд болон 

зохицуулалтын талаар чиглүүлэх сургалт авна. Техникийн бус хэл болон ажилчдын ашигладаг 

хэлийг ашиглан эдгээрийг зохицуулалт хийнэ. Хувь хүмүүсийн үүргүүдэд шаардлагатай нэмэлт 

сургалтуудыг бүх холбогдох ажилчдад зориулан тодорхойлж зохицуулна. Барилгын Хөрөнгө 

Оруулалтын Сангийн хөрөнгө оруулдаг төслүүдийн хувьд сургалт/ур чадваруудын 

материаллаг зөрүү барилгын ажлаа эхлүүлэхээс өмнө тодорхойлж,  барилга байгуулалтын үед 

үүссэн шаардлагын дагуу хэрэгжүүлнэ.
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 БОН-ийн Гүйцэтгэлийн Хяналт Шинжилгээ

Энэхүү хэсэгт ЦУХОН-ийн санхүүжилттэй хөрөнгө оруулалтын хувьд хэрэгжүүлэх үндсэн хяналт 
шинжилгээний үйл ажиллагаануудыг харуулсан байгаа. Дараах хяналтын шаардлагуудыг бүх 
төслүүдийн хяналтын үе шатан дээр ашиглана.

Хүснэгт 7.1 Хяналтын Шатны хяналтын хэрэгцээ шаардлага

Үйл ажиллагаа Тодорхойлолт Сэтгэгдэл

Бие даасан хяналт Харилцагчдын гүйцэтгэл ба нөхцөл байдлын 
хүчин зүйлсээс хамаарсан байдлыг бууруулсны 
дараагаар санхүүжилт дуусах буюу ижил үе 
хүртэл нь бие даасан зөвлөхөөс улирал бүр 
айлчлал хийж, тайлан гаргуулдаг. ОНД-
ийн статусын шинэчлэлүүдийг багтаасан ажлын 
хамрах хүрээ.

Барилгын өмчтэй, 
дахин санхүүжилтийн сангууды
н төслүүдийг тасралтгүй хянах, 
доорх нэмэлт зохицуулалтыг 
харна уу.

ЦУСМ-ийн БОН-
ийн Менежерийн 
Талбайн Айлчлал

ЦУСМ-ийн БОН-ийн Менежер санхүүжилт дуусах 
эсвэл ижил үе хүртэл жилд хамгийн багадаа нэг 
удаа Бие Даасан Зөвлөхтэй хамтарч 
талбайн айлчлал хийдэг1, шаардлагатай бол илүү 
ойр ойрхон айлчилна. Энэ нь хамтран санхүүжилт 
оруулсан хамтрагч БОН-ийн айлчлалуудын 
шаардлагаас үл хамаарах бөгөөд үүнд ОНД-
ийн хяналтыг оруулж болно.

Барилгын өмчтэй, 
дахин санхүүжилтийн сангууды
н төслүүдийг тасралтгүй хянах, 
доорх нэмэлт зохицуулалтыг 
харна уу.

Олон Нийтийн 
Дэмжлэг (ОНД)

Болзошгүй аюулуудыг боловсруулах гэх мэт Олон 
Нийтийн тасралтгүй дэмжлэгийг хянах.

ЧУМЗ газар шаардагдах үед 
нэмэлт зааварчилгаа авахын 
тулд Error! Reference source 
not found.-д хамааруулах.

Хөгжлийн Сан

Санхүүгийн Хаалтын Дараах Шат буюу Хөгжлийн Сангийн төслүүд нь хяналт, шалгалтын үйл 

ажиллагаатай хамааралгүй, уг хэмжээнд авч үзвэл төслийн энэ үе шатанд төслийн талбайд ямар 

нэгэн материаллаг үйл ажиллагаа байхгүй байх юм.

Барилгын өмчийн сан

Барилгын Хувьцааны Сангийн санхүүжилттэй төслүүдийн хувьд дараах хяналтын, шалгалтын үйл 

ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ:

 

• А, В+ эсвэл В Ангиллын Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа, Байгаль 

орчин ба Нийгэм хариуцсан Менежер (эсвэл өөр бусад томилогдсон ажилтан) нь Төслийн 

Компанитай холбогдож, Төслийн Компани нь холбогдох бүх Байгаль орчин ба Нийгмийн 

Шаардлагуудыг дагаж мөрдөх үүргээ биелүүлж байгаа эсэхийг цаг үргэлж баталгаажуулна.

• Барилгын ажил нь явагдаж буй төслүүдийг хамруулсан А ба B+ Ангиллын хөрөнгө 

оруулалтын хувьд, Байгаль орчин ба Нийгэм хариуцсан Менежер (эсвэл өөр бусад 

томилогдсон ажилтан) нь төслийн талбайд наад зах нь жил бүр зочилж, уг БОНМC-ийн БOН-

ийн Шаардлагууд, мөн төслийн-тусгай баримт бичгүүд (ж. нь, Байгаль орчин, нийгмийн үйл 

                                                      
1 Өмчийн хувьд: худалдааны үйл ажиллагааны хугацаа 
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ажиллагааны төлөвлөгөө)-ийн хэрэгжилт болон дагаж мөрдөж байгаа эсэх дээр аудит хийнэ. 

ЦУСМ нь дотоод аудитыг хийх зөвлөх ажилтныг гаднаас томилон ажиллуулах боломжтой.

• Барилгын ажил нь явагдаж буй бүх Барилгын Хувьцааны Сангийн төслүүд нь доорх 

гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд (ГГҮ)-ийг ашиглан гүйцэтгэлдээ хяналт тавьж, ЦУСМ-д 

тайлагнах шаардлагатай бөгөөд уг тайланг улирал бүр хийнэ (7-р Хэсгийн (ii)-с харна уу):
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Эрүүл мэнд ба Аюулгүй 
ажиллагаа 

Байгаль орчин Нийгэм/ажиллах хүч

- Гэмтэл бэртлийн тоо ба 
ноцтой байдал; 

- Үйлдвэр эсвэл өмчид гарсан 
хохирол зэрэг аюул ослын 
тоо ба шинж байдал;

- Алдахад дөхсөн 
тохиолдлуудын тоо ба шинж 
байдал;

- Аюултай нөхцөл 
байдал/аюулгүй 
ажиллагааны ажиглалтын 
тоо;

- Нөлөөлсөн ажилчдын тоо; 

- БОН-ийн сургалт семинарын 
тоо; ба

- Хөдөлмөрийн чадвараа түр 
алдсан гэмтэл бэртлийн 
давтамж, нөлөөлөл, ба 
ноцтой байдлын төвшин.

- Байгаль орчны ослын тоо 
ба шинж байдал;

- Эрчим хүч ба усны 
хэрэглээ;

- Зайлуулсан хатуу хаягдлын 
хэмжээ;

- Шингэн хаягдал зайлуулах;

- Агаар дахь ялгаралт; ба

- Байгаль орчны бодит үр 
ашиг бүхий гүйцэтгэл 
сайжирсан байдал.

- Дотоод, гадаадын хувьцаа 
эзэмшигчдээс ирүүлсэн 
санал гомдлын тоо;

- Нийгмийн бодит үр ашиг 
бүхий гүйцэтгэл сайжирсан 
байдал;

- Ажлын цаг ба төлсөн 
цалингийн дундаж хэмжээ;

- Хүүхдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн тохиолдлууд;

- Сахилгын болон ялгаварлан 
гадуурхахтай холбоотой 
гомдол гарсан тохиолдлууд; 
ба

- Сургалт, ажил болон 
цалингийн хүртээмжид 
уялдуулсан ажилтны хүн ам 
зүй.

• Барилгын Хувьцааны Сан төслийн бүх компаниуд нь төслийн талбайд ажиллаж буй аль ч 

гэрээт компанийн гүйцэтгэлд мөн адил хяналт шалгалт хийнэ. Эдгээр ажлын үр дүнг ЦУСМ-

д тайлагнана.

• Барилгын Хувьцааны Сан төслийн бүх компаниуд нь ЦУХОН Сангийн үед ЦУСМ-ээс тогтмол 

хугацаагаар зохион байгуулж буй Менежментийн Шалгалтад оролцох шаардлагатай бөгөөд 

үүгээр тэдний ерөнхий БОН-ийн гүйцэтгэлийг шалгана.

• Барилгын ажил нь явагдаж буй төслүүд бүхий хөрөнгө оруулалтын хувьд, ЦУСМ нь Төслийн 

Компанийг Байгаль орчин, нийгмийн шаардлагууд ба/эсвэл ямар нэгэн залруулах арга 

хэмжээний талаарх төлөвлөгөө зэргийн хэрэгжилт болон дагаж мөрдөж байгаа эсэх дээр 

хяналт тавих зөвлөх ажилтныг гаднаас томилон ажиллуулах боломжтой.

Дахин Санхүүжүүлэх Сан

• Хэдийн оршин тогтнож байгаа бөгөөд Дахин Санхүүжүүлэх Сангаар санхүүжих 

байгууламжууд ба/эсвэл бизнесийн үйл ажиллагаануудыг хамруулсан А ба B+ Ангиллын 

хөрөнгө оруулалтуудын хувьд, БОН-ийн гүйцэтгэлийн аудитыг үйл ажиллагаа явагдаж буй 

талбай дээр төслийн эрсдэл/нөлөөллөөс хамаарсан давтамжтайгаар хийнэ.

• Бага эрсдэлтэй ангиллын хөрөнгө оруулалтын хувьд, БОН-ийн хөтөлбөрийн одоогийн 

гүйцэтгэлийн бичиг баримтын шалгалтыг хийх боловч үүн дээр тохиолдол бүрээс хамааран 

ашиглалтын талбайд зочлох нөхцөл нэмэгдэх магадлалтай.

• Ашиглалтын талбайд хамаарах бүх Дахин Санхүүжүүлэх Сангийн төслүүд нь Барилгын 

Хувьцааны Сангаас гаргасан гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг (ГГҮ) ашиглан гүйцэтгэлдээ 

хяналт тавьж, ЦУСМ-д тайлагнах шаардлагатай бөгөөд уг тайланг жил бүр хийнэ (7-р Хэсгийн 

(i)-с харна уу, мөн нэмэлтээр, үүссэн ба зайлсхийсэн CO2-ын ялгаралтын талаар тайлагнана).

• Дахин Санхүүжүүлэх Сан төслийн бүх компаниуд нь төслийн талбайд ажиллаж буй аль ч 

гэрээт компанийн гүйцэтгэлд мөн адил тасралтгүй хяналт шалгалт хийнэ. Эдгээр ажлын үр 

дүнг ЦУСМ-д тайлагнана.
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• Дахин Санхүүжүүлэх Сан төслийн бүх компаниуд нь Сангийн үед ЦУСМ-ээс тогтмол 

хугацаагаар зохион байгуулж буй Менежментийн Шалгалтад оролцох шаардлагатай бөгөөд 

үүгээр тэдний ерөнхий БОН-ийн гүйцэтгэлийг шалгана.
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 Байгаль орчин ба Нийгмийн Гүйцэтгэлийг Тайлагнах

Ивээн тэтгэгч/хөрөнгө оруулагчдаас БОН-ийн эрсдэл, асуудлуудын хариуцлагатай менежментэд өгч 

буй ач холбогдлыг ЦУСМ үнэлнэ. БОН-ийн гүйцэтгэлтэй холбоотой дараах төвшний тайланг өгнө:

• ЦУСМ-ийн БОН-ийн тайлан;

• Төслийн төвшний БОН-ийн тайлан; ба

• Осол/зөрчлийн тайлан.

Тайлангийн агуулга ба давтамж нь гурван өөр санд багтах төслүүдийн хувьд харилцан адилгүй 

байна.

Энэ хэсгийг Хариуцлагатай Хөрөнгө Оруулалтын Журамд (2-р Хэсэг) дэлгэрэнгүй дурдсан 

тайлангийн шаардлагуудтай хамт уншина.

 ЦУСМ-ийн БОН-ийн Тайлан

• ЦУСМ нь ЦУХОН Санд зориулж БОН-ийн Жилийн Тайлангийн хуулбарыг Сангийн санхүүгийн 

жил бүр дууссанаас хойш ер (90) хоногийн хугацаанд боловч жил бүрийн Ивээн 

тэтгэгч/Хөрөнгө оруулагчдын Уулзалтаас өмнө 15 хоногоос дээшгүй хугацаанд багтаан Ивээн 

тэтгэгч/Хөрөнгө оруулагчдад хүргэнэ. Уг тайланд, ЦУСМ нь Байгаль орчин, Нийгмийн 

Шаардлагуудыг дагаж мөрддөг талаарх баталгаажуулалтыг багтаасан байна. Санал болгож 

буй тайлангийн тоймыг Хавсралт 5-д харуулав.  Тайланг Ивээн тэтгэгч/Хөрөнгө оруулагчдад 

өгсний дараа зохион байгуулагдсан Ивээн тэтгэгч/Хөрөнгө оруулагчдын дараачийн Уулзалт 

дээр ЦУСМ нь Байгаль орчин ба Нийгмийн Жилийн Тайлангийн талаар жил бүр хэлэлцэнэ. 

ЦУСМ-ийн тайланд бүх гурван санд багтах төслүүдийн БОН-ийн мэдээллийг нэгтгэн 

оруулсан байна.

 Төслийн Төвшний БОН-ийн Тайлан

• Төслийн Жилийн Тайлан: (Хөгжлийн, Барилгын Хувьцааны ба Дахин Санхүүжүүлэх Санд 

хамаарна). Төслийн бүх Компаниудын байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлд жил бүр үнэлгээ 

хийнэ. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь холбогдох Байгаль орчин, Нийгмийн Шаардлагуудыг 

тасралтгүй дагаж мөрдөж байгаагаар хэмжигдэнэ. Төслийн Компани нь байгаль орчин, 

нийгмийн хяналтын тайланг жил бүр бэлтгэн хүргүүлж (ийм төрлийн тайланд санал болгох 

хамрах хүрээг Сангийн хувьд Хавсралт 5-д, бие даасан Төслийн Компанийн хувьд Хавсралт 

6-д харуулсан) байгаа эсэхийг ЦУСМ баталгаажуулах бөгөөд байгаль орчин,нийгмийн 

асуудлууд дээрх Төслийн Компанийн гүйцэтгэлийг шалгаж, үнэлгээ хийнэ. Төслийн Жилийн 

Тайланд өөр ивээн тэтгэгч/хөрөнгө оруулагчдын тогтоосон нөлөөллийн бүх үзүүлэлтүүд 

дээрх төслийн төвшний мэдээллийг багтаасан байна.

• Төслийн БОН-ийн Улирлын Тайлан: (зөвхөн Барилгын Хувьцааны Санд хамаарна). 

Барилгын ажил нь явагдаж буй төслүүдийн хувьд, БОН-ийн эрсдэл, нөлөөлөл нь ерөнхийдөө 

хамгийн чухал зүйлсийг тодотгон өгүүлнэ. Түүнчлэн, барилгын сангийн бүх төслүүдийн хувьд, 

товч бөгөөд тодорхой, 1-2 хуудас улирлын тайланг хөрөнгө оруулагчдад өгнө (ийм төрлийн 

тайланд санал болгох хамрах хүрээг Хавсралт 7-д харуулсан). Тайланд эдгээр төслүүдийн 

нийгмийн ба байгаль орчны гүйцэтгэлийг тодотгосон байх бөгөөд уг БОНМC-ийн 6-р Хэсэгт 

заасан ГГҮ-ийн эсрэг гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг багтаасан байна. Тайланд 
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Менежер ба/эсвэл Зөвлөхийн магадлан шалгалтын процессоос гарсан БОН-ийн 

менежментийн эрсдэлийн материалын дүгнэлтийг багтаасан байна. Эдгээр тайланг бүх 

хөрөнгө оруулагчдад хуанлийн улирал бүрийн төгсгөлийн 30 хоногийн дотор хүргүүлнэ 

(өөрөөр хэлбэл, 3-р сарын 31, 6-р сарын 30, 9-р сарын 30 ба 12-р сарын 31).
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 Осол/Зөрчлийн Тайлан

• Осол/Зөрчлийн Сэрэмжлүүлгийн 1-р тайлан: Төслийн Компанид гарсан эсвэл Төслийн 

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан аливаа нийгмийн, хөдөлмөрийн, эрүүл 

мэндийн ба аюулгүй ажиллагааны, аюулгүй байдлын эсвэл байгаль орчны осол, зөрчлийг 

боломжит түргэн хугацаанд, мөн ямар ч тохиолдолд ийм осол зөрчил гарсныг мэдсэнээс 

хойш тав (5) хоногийн дотор Хөрөнгө оруулагчид мэдэгдэнэ. Осол/зөрчилтэй холбоотой 

нөхцөл байдал нь Байгаль орчин ба Нийгмийн Шаардлагуудын дагуу, Төслийн Компанийн 

үйл ажиллагаанд материаллаг сөрөг нөлөөтэй эсвэл үр дагавартай байхыг тооцоолсон 

байна. Үүнд жишээлбэл, ямар нэгэн Байгаль орчин ба Нийгмийн Нэхэмжлэл, зөрчил, амь нас 

алдах, хуулийг материаллаг байдлаар зөрчих, эсвэл нийгмийн болон байгаль орчинд 

материаллаг байдлаар нөлөөлөх зэрэг байна.

• Осол/Зөрчлийн Дэлгэрэнгүй тайлан: Хөрөнгө оруулагчдад эхний мэдэгдлийг хүргэснээс хойш 

нэн даруй буюу гуч (30) хоногийн дотор, ЦУСМ нь тохиолдол бүрд осол/зөрчлийн шинж 

байдал, эсвэл нөхцөл байдал ба түүнээс үүдсэн эсвэл үүдэн гарах магадлалтай үр нөлөө, 

авсан арга хэмжээ эсвэл авах арга хэмжээг тодруулан дурдаж, цаашид үүнтэй төстэй үйл 

явдал дахин гарахаас сэргийлэх тухай мэдээллийг тодруулна.

• Осол/Зөрчлийн Явцын тайлан: Ноцтой тохиолдлуудад, ЦУСМ нь Осол/Зөрчлийн Дэлгэрэнгүй 

Тайланд тогтоосон арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа талаар улирал бүр 

Хөрөнгө оруулагчдад мэдээлнэ.

 



Х у у д а с  | 51 
 
 

 

 
Цаг уурын сангийн менежерүүд  БОНМС v2(e) 2018 оны 2 
сар 

Хавсралт 1 Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын бодлого

ЦУСМ нь хөрөнгө оруулалтаараа эерэг, тогтвортой хөгжлийн үр дүнд хүрэхээр хичээнгүйлэн зүтгэх 
бөгөөд дараах амлалтыг өгнө:

• Орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөх хөрөнгө оруулалтын нөлөөлөл үүсгэхээс зайлсхийх, эсвэл 
бууруулах;

• Байгаль орчныг хамгаалж, байгалийн нөөцийг тогтвортойгоор удирдан зохицуулах;

• ЦУСМ-ийн үйл ажиллагаагаар, мөн сэргээгдэх эрчим хүчний салбар дахь хөрөнгө 
оруулалтаараа цаг уурын өөрчлөлт гарахад нөлөөлж буй байдлыг бууруулах;

• ЦУСМ-ийн хөрөнгө оруулсан төслүүд дээрх бүх ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хамгаалах; ба

• Байгаль орчин ба нийгмийн ашиг тусыг эерэгээр таниулах боломжуудыг нэмэгдүүлэх.

Эдгээр амлалтуудад хүрэхийн тулд, ЦУСМ нь бүх хөрөнгө оруулалтдаа бүхий л хууль дүрэм, 
холбогдох Байгаль орчин ба Нийгмийн шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө гэдгээ амлана. Байгаль орчин 
ба Нийгмийн Менежментийн1 тал дээрх олон улсын аж үйлдвэрийн сайн туршлага, стандартыг 
менежментийн хамрах хүрээнд зохих мэдээлэл гэж үзнэ.

Хөрөнгө оруулалттай холбоотой шийдвэр гарахаас өмнө бүхий л нөлөөлөл, эрсдэлийн дэлгэрэнгүй 
үнэлгээг хийнэ. Бүх нөлөөлөл, эрсдэлийг ЦУСМ-ийн дотоод эрсдэлийн менежментийн процессын 
дагуу удирдан зохицуулах бөгөөд Сан бүрийн үйл ажиллагааны процесст тусган оруулсан байна.

ЦУСМ нь холбогдох Байгаль орчин ба Нийгмийн Шаардлагуудад нийцсэн байдлаар 
боловсруулагдаж, баригдаж, ажиллаж байх төслүүдэд л зөвхөн хөрөнгө оруулна. Хэрэв, хөрөнгө 
оруулалтын шийдвэрийг гаргах үед, Байгаль орчин ба Нийгмийн менежментийн хүлээн зөвшөөрөх 
боломжгүй туршлагын улмаас төсөл нь Санд эсвэл хөрөнгө оруулагчид даа болзошгүй нэр төрийн 
эрсдэлийг агуулж байвал үүнээс татгалзана. Байгаль орчин, нийгмийн ашиг тусыг дэмждэг хөрөнгө 
оруулалтын боломжуудыг сайшаан дэмжинэ.

Бүх төслүүд нь байгаль орчин ба нийгмийн бүхий л шаардлагуудыг үр дүнтэйгээр зохицуулахын тулд 
хангалттай ажиллах хүч, менежментийн төлөвлөгөө болон нөөцтэй байхыг ЦУСМ-ээс шаарддаг. 
ЦУСМ-ийн Зөвлөл, Гүйцэтгэх хороо ба хөрөнгө оруулалтын ажилчид нь бүх хөрөнгө оруулалтаа 
зохистой, хариуцлагатай бөгөөд ил тод байдлаар удирдагдаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах 
зорилгоор зохих төвшний хяналтыг тавихын тулд одоогийн засаглалын бүтцийг ашиглана.

Оролцох, зөвлөгөө өгөх зэргийг ЦУСМ, өөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хамтаар хэрэгжүүлэх бөгөөд 
бүх хөрөнгө оруулалтынхаа байгаль орчин, нийгмийн менежментийн тал дээр ил тод мэдээлнэ. 
Хөрөнгө оруулалтын бүх ажилчид идэвх санаачилгатайгаар, байгаль орчин ба нийгмийн эрсдэлийн 
менежменттэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааны талаар ЦУСМ-д тайлагнана. ЦУСМ нь байгаль 
орчин, нийгмийн гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг тогтмол нөхцөлөөр ил гаргана.

Хөрөнгө оруулалтын бүх ажилтан нь өөрсдийн БОН-ийн гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулахаар 
хичээж, хөрөнгө оруулалтын бүхий л хугацааны туршид БОН-ийн эрсдэлийг удирдан зохицуулах тал 
дээр тасралтгүй ахицтай байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд ЦУСМ-т тайлагнаж, хяналт тавих 
гүйцэтгэлийн зорилт, зорилгуудыг тавьж ажиллахыг ЦУСМ-ээс шаарддаг.

Уг Бодлогын хэрэгжилтийг баталгаажуулах нь ЦУСМ-ийн Зөвлөлийн хариуцлага юм.

Уг бодлогыг ЦУСМ-ийн бүх ажилчдад мэдээлнэ.

Гарын үсэг:
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Албан тушаал<< [Гүйцэтгэх Захирал] >>

Огноо:

1Экваторын Зарчмууд III; Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац (ОУСК) Байгаль орчин ба Нийгмийн Тогтвортой Байдал дээрх 
Гүйцэтгэлийн Стандартууд 2012; ОУХБ-ын Төв Конвенц; ОУХБ-ын Ажил Эрхлэлтийн Ерөнхий Нөхцөлүүд; НҮБ-ын Удирдах 
Зарчмууд
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Хавсралт 2 Шинэ Төслүүдэд зориулагдсан Байгаль орчин ба Нийгмийн Санал Асуулга – Тохиролцооны 
Шинжилгээний Шалгах Хуудас

Уг шалгах хуудсыг эхний эрсдэлийн шинжилгээний ажлын нэгэн хэсэг болсон боломжит бүх БОН-ийн асуудлуудад ашиглах ёстой. 
Эрсдэлийн шинжилгээний ажлын хамрах хүрээ ба агуулга нь төслийн онцлог шинж, салбар ба байршлаас хамааран өөр өөр байх боловч 
наад зах нь, дараах гол БОН-ийн эрсдэлүүд ба ач холбогдлыг тохиролцооны шинжилгээний процессод тооцох ёстой.

Гүйцэтгэсэн Огноо:
Үндсэн Зохиолч:
Шалгасан:
Төслийн Ангилал:
Үл хамаарах үйл ажиллагаанд оруулаагүй баталгаажуулалтын хамтран хөгжүүлэгч (БОНМC-ийн Хавсралт 3):

Эрсдэлийн ангилал дээрх санамж:

А Маш Өндөр эрсдэлтэй төсөл гэдэг нь ОУСК-ийн ГС 5, 6, 7-ийн эсвэл 8-ын аль нэгийг нь өдөөсөн (1) эсвэл төсөлд үүсэж болзошгүй их хэмжээний эрсдэлийг 
үзүүлсэн нийгэм/улс төрийн зөрчил эсвэл аюулгүй байдлын ноцтой асуудлуудын утга илэрхийлсэн байна. Янз бүрийн, эргэлзээтэй буюу урьд өмнө байгаагүй 
нийгмийн болон байгаль орчны сөрөг нөлөөнд өртөх эрсдэл өндөртэй төслүүд.

B+  Нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл бүхий төслийн үйл ажиллагаанууд нь ерөнхийдөө талбайн хил хязгаараас давсан, ихэвчлэн буцаах боломжтой 
бөгөөд холбогдох нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ.

B  Нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл бүхий төслийн үйл ажиллагаанууд нь ерөнхийдөө цөөн тооны, сайтын онцлогт төвлөрсөн, ихэвчлэн буцаах 
боломжтой бөгөөд холбогдох нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ.

C Нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхүйц, бага зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй төслүүд.

БОЭМАА-ны 

Эрсдэлийн Үндсэн 

Санаа

Гол Ойлголтууд Одоогийн мэдлэг 

болон боломжит 

өгөгдөлд суурилсан 

хариулт

Болзошгүй Эрсдэлийг 

Удирдахад Шаардагдах 

Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө/ Магадлан 

Шалгалт

Эрсдэлийн 

Урьдчилсан 

Зэрэглэл

 Нөөцийн 

Хүртээмжтэй 

Байдал

Тодорхой төвшин эсвэл төрлийн байгалийн нөөц (ж.нь, ус, хүнс ба эрчим 

хүч)-д төсөл болон Төслийн үйл ажиллагаа нь нөлөөлөх эрсдэл бий юу?

                                                      
(1) Энэ хаалтад хамаарах төслүүд нь ГС 5, 6, 7 ба 8-ыг өдөөсөн, хамгийн өндөр эрсдэлтэй дэд хэсгийн төслүүд юм. Эдгээр нь дараах нөлөөг агуулдаг: цогц нүүлгэн 
шилжүүлэлт (ГС5-ын дэд хэсэг); чухал амьдрах орчинд үзүүлэх нөлөө (ГС 6, догол мөр 16-19); ГС 7 (ГС7, догол мөр 13-17) урьдчилан мэдээлсэн зөвшөөрлийн 
шаардлагуудыг үүсгэсэн бүх төслүүд; мөн соёлын эгзэгтэй өвд нөлөөлөх (ГС 8, догол мөр 13-15). 
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БОЭМАА-ны 

Эрсдэлийн Үндсэн 

Санаа

Гол Ойлголтууд Одоогийн мэдлэг 

болон боломжит 

өгөгдөлд суурилсан 

хариулт

Болзошгүй Эрсдэлийг 

Удирдахад Шаардагдах 

Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө/ Магадлан 

Шалгалт

Эрсдэлийн 

Урьдчилсан 

Зэрэглэл

 Байгалын Гамшиг Төслийн талбай нь үер, газар хөдлөлт, хар салхи, эсвэл бусад байгалийн 

гамшигт өртөх аюултай газар нутаг эсвэл байршилд бий юу?

 Хөрс ба Гүний 

Усны Бохирдолт

Төслийн талбай нь бохирдолтын асуудалтай гэдгээрээ танигдах газар нутаг 

эсвэл байршилд бий юу мөн/эсвэл хөрс болон гүний усны асуудал эсвэл 

бусад байгалийн ноцтой аюултай (ө.х, төслийн талбай дээрх хуучны эсвэл 

одоогийн үйл ажиллагааны үр дүнд) байж болзошгүй газар бий юу?

 Усны Менежмент Талбайд одоогоор усны хангамж байгаа юу? Хаягдал усыг хэрхэн 

гадагшлуулах вэ?

 Хамгаалалттай 

Газрууд

Төслийн байршил нь байгаль орчин, соёлын эсвэл нийгмийн мэдрэмтгий 

буюу ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн Өвийн Талбай, RAMSAR-ийн зориулалтын 

намгархаг газар зэрэг газар нутагт байгаа юу? Төслийн хувьд аливаа 

хамгаалалттай газруудад аюул учруулах боломжтой юу?

 Газар Эзэмших Төслийн нэгэн хэсгээр газар эзэмших хэрэгцээ гарах боломжтой юу (түр 

эсвэл байнгын зориулалтаар?) Хэрэв тийм бол, үүнтэй холбоотой ямар 

төлөвлөгөө эсвэл ажил авч хэрэгжүүлсэн бэ? Сүүлийн үед газар 

эзэмшүүлсэн тохиолдол бий юу, бүртгэл нь бий юу?

 Нүүлгэн 

Шилжүүлэлт

Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнд айлуудыг бодитоор нүүлгэн шилжүүлэх 

хэрэгцээ гарч болзошгүй юу? Эдийн засгийн бодлоготой нүүлгэн 

шилжүүлэлт хийх хэрэгцээ гарч болзошгүй юу (ж.нь, газар тариаланд 

ашигласан газрын алдагдал, түр эсвэл байнгын хугацаагаар ажлын талбайд 

нэвтрэх боломжгүй байдал)?

 Уугуул иргэд Санал болгож буй нөлөөлж болохуйц төслийн газарт уугуул хүмүүс бий 

юу? Төсөл нь Уугуул Хүмүүст нөлөөлөх эрсдэл бий юу?

Төсөл нь уугуул хүмүүст харилцан нөлөөлөх эсвэл нөлөөллийг бий болгож 

болзошгүй юу, ө.х, шууд ба шууд бус эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын 

(соёлын өвийг оруулаад), болон байгаль орчны нөлөөлөл?

 Соёлын Өв ба 

Мэдлэг

Төслийн талбайн ойр орчимд төслийн нөлөөнд автах олонд танигдсан 

соёлын өв бий юу?

 Хүний эрх Улсад ямар нэгэн хүний эрхийн асуудал байдаг уу эсвэл байх боломжтой 

юу? Засгийн газар нь хүний эрхийг эрхэмлэдэг үү? Хэрэгжиж буй хууль 

зүйн дэглэм бий юу? Эзэн засгийн газартай байгуулсан хүчин төгөлдөр 

ямар нэгэн гэрээ, концесс эсвэл төсөлд нөлөөлж болзошгүй талуудын 

хүний эрхэд саад хийх талууд байх эрсдэл бий юу?

Хамтран хөгжүүлэгч ба түүний бусад үйл ажиллагаа нь хүний эрхийн 

асуудалтай холбоотой байсан эсвэл байж болзошгүй байгаа юу (ө.х, нийт 

эсвэл системийн хүний эрхийн зөрчил, эрх чөлөөг нь хасах, хүүхдийн 

хөдөлмөр эрхлэлт, эсвэл нийт эсвэл системийн хөдөлмөрийн эрхийн 

зөрчил)?
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БОЭМАА-ны 

Эрсдэлийн Үндсэн 

Санаа

Гол Ойлголтууд Одоогийн мэдлэг 

болон боломжит 

өгөгдөлд суурилсан 

хариулт

Болзошгүй Эрсдэлийг 

Удирдахад Шаардагдах 

Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө/ Магадлан 

Шалгалт

Эрсдэлийн 

Урьдчилсан 

Зэрэглэл

 Орон нутгийн 

иргэд

Санал болгож буй төслийн байршилд ойролцоо ямар нэгэн нутгийн иргэд 

бий юу? Төслийн барилга угсралт ба үйл ажиллагааны явц нь тэдэнд 

нөлөөлөх үү? Тэдэнд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Ж.нь, шуугиан, чичирхийлэл, 

тоосжилт, агаар дахь ялгаралт ба бусад чирэгдлүүд.

 Шилжин Суугч 

Ажилчид

Тэнд ямар нэгэн шилжин суугч ажилтан байх магадлалтай юу? Шилжин 

суугч ажилтан байх нь орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 

ба сайн сайхан амьдралд эрсдэл учруулах уу?

 Замын Хөдөлгөөн 

ба Нэвтрэх Замууд

Шинэ байгууламжийг барих, ашиглалтад оруулах болон цаашлаад 

ажиллуулахад замын хөдөлгөөний төвшинг нэмэгдүүлэх болон нэмэлт 

тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн шаардагдвал орон нутгийнханд нөлөөлөх 

үү?

 Халдварт Өвчин Газар нутгийн өвчлөлийн байдалд төсөл нөлөөлөх эрсдэл бий юу? Тухайн 

газар нутаг дахь төсөл болон ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн нь шинэ 

өвчин оруулж ирэх боломжтой юу? Ажиллах хүчинд нөлөөлж болохуйц 

өвчин дэлгэрэх эрсдэл бий юу? Ж. нь, зика вирус, ибола, хумхаа өвчин, 

шувууны ханиад.

 Эрүүл Мэндийн 

Үйлчилгээ

Тухайн орон нутаг дахь эрүүл мэндийн үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл 

байдал ямар байна вэ? Төслийн хөгжлөөс үүдсэн хүн амын өсөлтөөр 

үйлчилгээнд хэт ачаалал бий болох эрсдэл бий юу?

 Нөөцийн 

Хүртээмжтэй 

Байдал

Төсөл нь хүн ам нэмэгдсэн зэргээс үүдсэн нийтийн үйлчилгээний 

хүртээмжтэй байдалд нөлөөлж болзошгүй юу (ж. нь, гэр, сургууль, 

хүнсний хангамж)?

 Хөрөнгийн 

Хамгаалалт

Төслийн байршилд аюулгүй байдлын эрсдэл бий юу? Хөрөнгө ба хүнийг 

хамгаалах зориулалтаар аюулгүй байдлын хамгаалалт шаардагдах уу? 

Боломжтой аюулгүй байдлын хамгаалалтын сонголтуудтай холбоотой 

аюулгүй байдал ба хүний эрхэд хамаарах ямар нэгэн асуудал бий юу?

 Засаглал Эзэн орны засаглалд хээл хахууль, авилгын асуудал бий юу? Энэ нь 

Төсөлд болон ЦУСМ-ийн авилгын эсрэг бодлогод эрсдэл учруулж байна 

уу?

Хамтран хөгжүүлэгч нь бизнесийн ёс зүйн журмын их хэмжээний авилгал 

эсвэл зөрчлийг үүсгэсэн үү эсвэл үүнтэй холбогдсон уу?

ИБ-ын Хэрэгслийн Корпорацийн Засаглал ба Бизнесийн Цэвэр Байдлын 

талаарх хариултыг мөн харна уу.

 Зохицуулалтын 

Шаардлагууд

Төсөл нь байгаль орчин, эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагааны 

менежментийн тал дээр өргөн хүрээг хамарсан Журамтай харьяалалд 

оршиж байна уу? Төсөлд бэрхшээл учруулж болохуйц хууль журам 

төслийн байршилд бий юу?
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БОЭМАА-ны 

Эрсдэлийн Үндсэн 

Санаа

Гол Ойлголтууд Одоогийн мэдлэг 

болон боломжит 

өгөгдөлд суурилсан 

хариулт

Болзошгүй Эрсдэлийг 

Удирдахад Шаардагдах 

Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө/ Магадлан 

Шалгалт

Эрсдэлийн 

Урьдчилсан 

Зэрэглэл

 Зөвшөөрөл ба 

Лиценз

Зөвшөөрөл ба лицензийн шаардлагуудыг, тэдгээрийг олж авах хууль ёсны 

хугацааны хамтаар ойлгуулсан уу?

  Нэр хүнд Захиалагч, боломжит консорциумын түншүүд, хамтарсан түншүүд, гэрээт 

компаниуд, төслийн ивээн тэтгэгч эсвэл хөрөнгө оруулагчидтай 

холбогдсон, олонд танигдсан нэр төрийн асуудал бий юу? Тэд байгаль 

орчны ноцтой хохирол учруулсан эсвэл тийм нөхцөлд хамссан байсан уу?

 Дотоодын 

БОЭМАА-ны Нөөц

БОН-ийн асуудлын зохицуулалтаар орон нутагт хөдөлмөр эрхлэлтийн сан 

бэлэн үү? Боловсрол, сургалтын стандарт юу вэ? Чадавхыг бэхжүүлэх 

шаардлагатай юу?
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Хавсралт 3 Үл Хамааруулсан Үйл Ажиллагааны Жагсаалт

ЦУХОН Сан ба өөр аль нэг Зэрэгцээ Сан нь ямар нэгэн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, ашиглалт, 

худалдаа, хуваарилалт эсвэл хамруулалтанд санхүүжилт хийхгүй:

 Хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлэх 1 эсвэл хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт 2

 Эзэн орны хууль эсвэл дүрэм журам эсвэл олон улсын конвенц зэргээр хууль бус гэж үзсэн, 

эсвэл олон улсаас зогсоосон, хориглосон үйл ажиллагаа эсвэл материалд дараах орно:

 озоны давхаргыг цоолох бодис, PCB (Полихлорт бифенилүүд) болон бусад тусгай, хортой 

эмүүд, пестицид /гербицид эсвэл химийн бодис;

 Зэрлэг Амьтан ба Ургамлын Аймгийн Ховордсон Зүйлийг Олон Улсын Хэмжээнд 

Худалдаалах тухай Конвенц (CITES)-р зохицуулагдаж буй зэрлэг ан амьтан эсвэл 

бүтээгдэхүүн; эсвэл

 тогтвортой бус загасчлалын арга барил (ө.х, уртаараа 2.5 км-с илүү урттай тор ашиглан 

далайн орчинд тэслэн загасчлах ба шилжигч тороор загасчлах).

 Базелийн конвенц ба үндсэн журамд заагаагүй л бол, хаягдал болон хаягдал бүтээгдэхүүнийг 

хил дамнан худалдаалах

 Өндөр Үнэ Цэнэтэй Хамгаалалттай газрыг3 эвдэн сүйтгэх4

 Цацраг идэвхт материал5 ба задгай асбест утас

 Порнографи ба/эсвэл биеэ үнэлэлт.

 Арьс өнгөөр ялгаварласан ба/эсвэл ардчиллын эсрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

 Дараах бүтээгдэхүүнүүдийн аль нэг нь төслийн үндсэн санхүүжилттэй бизнесийн үйл 

ажиллагааны томоохон хэсгийг бүрэлдүүлсэн нөхцөлд:6

 согтууруулах ундаа (пиво ба дарснаас бусад)

 тамхи

 зэвсэг болон байлдааны хэрэгсэл; эсвэл

 мөрийтэй тоглоом, казино болон түүнтэй дүйцэх аж ахуй нэгжүүд.

 Компаниуд, үйл ажиллагаанууд эсвэл хувь хүмүүс нь НҮБ эсвэл ЕХ-ноос тавьсан хоригт 

захирагдана.

 Компаниуд авилга, ёс зүйн үндсэн хэм хэмжээ эсвэл бусад бизнесийн ёс зүйн 

зарчмуудыг нэлээд хэдэн удаа зөрчиж байсан, авилга авч байсан ямар нэг байдлаар холбогдож 

байсан бол орно.

                                                      
1  Хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлэх гэдэг нь сайн дураар гүйцэтгээгүй, хувь хүнийг хүчээр айлган сүрдүүлэх эсвэл ОУХБ-ын конвенцоос 

тогтоосон шийтгэлээр гүйцэтгүүлж буй бүхий л ажил, үйлчилгээ юм. 
2  ОУХБ-ын Хүний Эрхийн Үндсэн Конвенцууд (Хамгийн Доод Насны Хязгаарын Конвенц C138, 2-р Зүйл)-д тогтоосноор орон 

нутгийн дүрэм журамд заавал байх сургуулийн ирц эсвэл ажиллах хамгийн доод насыг тогтоогоогүй л бол, хамгийн багадаа 15 

настай хүнийг ажил хийлгэж болно. Эдгээр тохиолдолд, түүнээс дээш настай хүн ажилд бүртгүүлнэ. 
3 Өндөр Үнэ Цэнэтэй Хамгаалалттай (ӨҮЦХ) газар гэдэг нь тэдгээр үнэ цэнэ нь онцгой ач холбогдолтой эсвэл чухал ач 

холбогдолтойд тооцогддог байгалийн амьдрах орчинг хэлнэ (http://www.hcvnetwork.org-с харна уу). 
4  Эвдэн сүйтгэх гэдэг нь (1) газар эсвэл усны хэрэглээнд томоохон, урт хугацааны өөрчлөлт гарснаас үүдсэн газар нутгийн бүрэн 

бүтэн байдлыг устгах эсвэл ноцтой бууруулах эсвэл (2) газар нутаг үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүргэсэн ямар нэгэн аргаар амьдрах 
орчинг өөрчлөх юм. 

5  Энэ нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, чанарын хяналт (хэмжилт)-ийн төхөөрөмж эсвэл цацраг идэвхт эх үүсвэр 

нь ердийн ба/эсвэл хангалттай хамгаалж болохуйц гэж ойлгогдсон бусад тоног төхөөрөмжүүдэд хамаарахгүй. 
6  Компаниудын хувьд, “томоохон” гэдэг нь тэдний нэгтгэсэн тэнцлийн хуудас эсвэл орлогын 10-с илүү хувь гэсэн үг. Санхүүгийн 

байгууллага ба хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьд, “томоохон” гэдэг нь тэдний суурь багцын 10-аас илүү хувь гэсэн үг. 

http://www.hcvnetwork.org/
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Хавсралт 4 Хөрөнгө Оруулалтын Холбоонд хүргүүлдэг Тайланд Байгаль 
орчин болон Нийгмийн талаарх мэдээллийг товчхон оруулдаг

Гурван ЦУХОН Сан тус бүр дээр нь холбогдох Хөрөнгө Оруулалтын Холбоонд хүргүүлдэг тайланд 
оруулах шаардлагатай үндсэн зүйлсийг доор нэгтгэн харууллаа.

Хөгжлийн Сан • Чухал гэж үзсэн тайлангууд эсвэл бусад БОН-ийн тайлангууд дээр 
магадлан дүгнэлт хийх хугацаанд тодорхойлсон Үндсэн Байгаль Орчны 
болон Нийгмийн эрсдэлийн тойм.

• Төслийн Компани БОН-ийн шаардлагуудыг биелүүлнэ (БОН-ийн үүрэг, 
хариуцлага, бодлогын тодорхойлолт, ёс зүйн дүрэм, холбогдох хууль эрх 
зүй болон бусад шаардлагуудын талаарх ойлголт зэргийг бий болгох гэх 
мэт дээд төвшний БОН-ийн удирдлагын зохицуулалт байх шаардлага).

Барилгын 
өмчийн сан

• Үндсэн БОН-ийн эрсдэлүүдийг газар дээрх удирдах төлөвлөгөө(нүүд)-г 
баталгаажуулсан, хүчинтэй БОННҮ, БОНАТ ба бусад БОН-
ийн тайлангуудаар тодорхойлсон үндсэн Байгаль Орчны ба 
Нийгмийн эрсдэлүүдийн тойм.

• Барилгын ажил эхлэхээс өмнө гарч ирсэн бүх шаардлагатай 
зөвшөөрлүүд болон тусгай зөвшөөрлүүд дээр үүсгэсэн 
Төслийн түвшний БОНМC дээр ашигласан бүх холбогдох ОУСК-ийн ГС-
ын баталгаажуулалт.

Дахин 
санхүүжилтийн 
сан

• Үндсэн БОН-ийн эрсдэлүүдийг газар дээрх удирдах төлөвлөгөө(нүүд)-г 
баталгаажуулсан, хүчинтэй БОННҮ, БОНАТ, БОНМC ба бусад БОН-
ийн тайлангуудаар тодорхойлсон үндсэн Байгаль Орчны ба Нийгмийн 
эрсдэлүүдийн тойм.

• Хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудын дагуу газар дээр нь зохих 
ёсоор хэрэгжиж байгаа БОН-ийн Бодлого болон БОНМC болон БОН-
ийн эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд хийгдсэн Төслийн тасралтгүй 
ажиллагаа зэргийн баталгаажуулалт.
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Хавсралт 5 Байгаль Орчин ба Нийгмийн ЦУСМ-д зориулсан Жилийн Тайлан – 
Сангийн төвшин

Гүйцэтгэлийн Тайлан нь наад зах нь ЦУХОН сан тус бүр дээр доорх мэдээллийг цогцоор нь агуулсан 
байна.

• Хариуцаж байгаа БОН-ийн Менежерийн нэр;

• БОН-ийн Удирдлагын Системийн статус/өөрчлөлтүүд;

• БОН-ийн Удирдлагын Системийн хэрэгжилттэй холбоотой хүндрэлүүд ба/эсвэл 

бэрхшээлүүд;

• Одоогийн ус дамжуулах хоолой, төлөв байдал ба хийх гэж буй ангиллын ерөнхий тойм;

• Энэхүү БОНМC-ийн Хэсэг 8-д дэлгэрэнгүй заасны дагуу тэргүүлэх болон хоцрогдлын 

шалгуур үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэл;

• Хэрэгжсэн/төлөвлөсөн БОН-ийн сургалтууд; болон

• Үл хамаарах жагсаалт: Үл хамаарах жагсаалтад багтсан үйл ажиллагаануудын алинд ч 

хөрөнгө оруулалт оруулахгүй гэж баталсан (эсвэл Төслийн Компани Үл Хамаарах жагсаалтад 

орсон үйл ажиллагаануудад хэсэгчлэн үйл ажиллагаа явуулдаг тохиолдолд ийм төрлийн үйл 

ажиллагаануудыг зогсоох төлөвлөгөөг илгээнэ).

Үүнээс гадна хөрөнгө оруулагчдад очих ЦУСМ Жилийн Тайланд Хавсралт 6 ба 7-д заасан мэдээллүүдийг 

Төслийн Төвшинд нэгтгэн харуулна. 
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Хавсралт 6 Байгаль Орчны ба Нийгмийн Жилийн Хяналтын Тайлан – 
Төслийн төвшин

Гүйцэтгэлийн Тайлан нь наад зах нь доор заасан мэдээллийг цогцоор нь агуулсан байна.

Төслийн Компани бүрийн хувьд:

• Хөрөнгө оруулалт бүрийн ангилал ба ангилал бүрийн цаад үндэслэл;

• Тодорхойлсон БОН-ийн эрсдэлүүдийн үнэлгээний тойм ;

• Өндөр Эрсдэлтэй Үйл ажиллагаануудын (ангилал А ба В+) хувьд мэргэшсэн шинжээчдийн 

өгсөн үнэлгээ болон хэрэгжүүлсэн гаднын чадварлаг БОН-ийн үнэлгээнүүдийн тойм;

• Өнөөдрийг хүртэлх БОН-ийн гүйцэтгэлийн статус (энэхүү БОНМC–ийн Хэсэг 8-д заасан 

тэргүүлэх ба хоцрогдлын шалгуур үзүүлэлтийн гүйцэтгэл), БОН-ийн Удирдлагын Систем ба 

хүлээн зөвшөөрсөн БОН-ийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний (боломжтой тохиолдолд) 

хэрэгжилт;

• Жилийн CO2-ын бохирдол (ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 3-д заасан шаардлагуудын 

дагуу);

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл, дараах байдлаар:

o Ажиллаж байгаа ажилчдын нийт тоо ба осол гэмтлийн мэдээлэл:

▪ Шууд хөдөлмөр эрхлэлт (нийт тоо):

▪ Эрэгтэй үндсэн ажилтны тоо:

▪ Эмэгтэй үндсэн ажилтны тоо: 

o Тайлангийн үед хийгдсэн ажилчдын цомхтголын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

буюу цомхтгогдсон ажилчдын тоо, цомхтголын төлөвлөгөө (тайланд хуулбарыг нь 

хавсаргах).

• БОН-ийн зорилгоор талбай дээр хийсэн хамгийн сүүлийн айлчлалын он сар өдөр.

Төслийн Компани бүрийн нэмэлт мэдээлэл:

• Тодорхой байгаль орчны ажлын үр ашигтай ажлын гүйцэтгэл дээр хийгдсэн сайжруулалт; 

мөн

• Тодорхой нийгмийн үр ашигтай ажлын гүйцэтгэл дээр хийгдсэн сайжруулалт.
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Хавсралт 7 Байгаль Орчны ба Нийгмийн Улирлын Хяналтын Тайлан – 
Төслийн төвшин (Барилгын Өмчийн Сан зөвхөн)

Төслийн Компани бүрийн хувьд:

• Үзүүлэлтүүдэд харгалзах гүйцэтгэлүүд (6-р Хэсэгт тодорхойлсон);

• Төслийн үйл явц (холбогдох БОН-ийн асуудлууд ба эрсдэлүүд, 3 сарын дадлагажих болон 

холбогдох хугацаанууд, үндсэн үүргийн биелэлт, сонгон шалгаруулалтын үр дүн 

ба онцлох ажил болон амжилттай хэрэгжсэн ажлуудын үр дүн);

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл, дараах байдлаар:

o Ажиллаж байгаа ажилчдын нийт тоо ба осол гэмтлийн мэдээлэл:

▪ Шууд хөдөлмөр эрхлэлт (нийт тоо):

▪ Эрэгтэй үндсэн ажилтны тоо:

▪ Эмэгтэй үндсэн ажилтны тоо:

Төслийн Компани бүрийн нэмэлт мэдээлэл:

• Тодорхой байгаль орчны ажлын үр ашигтай ажлын гүйцэтгэл дээр хийгдсэн сайжруулалт; 

мөн

• Тодорхой нийгмийн үр ашигтай ажлын гүйцэтгэл дээр хийгдсэн сайжруулалт.
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Хавсралт 8 Байгаль Орчин ба Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний (БОННҮ) 
Ажлын Удирдамжийн Тойм

Энэхүү хавсралтад ангиллынх нь дагуу төслүүдэд хэрэгжүүлэх шаардлагатай ямар нэг Байгаль 

Орчин ба Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээнд (БОННҮ) хэрэглэгдэх Ажлын Удирдамжийн тоймыг 

харуулсан байгаа.

БОННҮ-ний шаардлагатай төсөл бүрийн хувьд ЦУСМ-ийн БОННҮ-ний Ажлын Удирдамж туслан 

гүйцэтгэгчтэй хамтран боловсруулна. БОННҮ-ний Ажлын Удирдамжид тавигдах наад захын 

шаардлагуудыг доороос харна уу.

 Танилцуулга ба Ерөнхий мэдээлэл – төсөл болон хөгжлийн агуулгын тайлбар

 Төслийн талбай ба байршлын тайлбар – хуваарийн дагуу хэрэгжих үйл ажиллагаанууд 

болон төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бүх төслийн үйл ажиллагаануудын дэлгэрэнгүй 

тайлбар, төслийн бодит тохиргооны талаарх тайлбар зэрэг орно. Энэхүү хэсэгт төслийн нэг 

хэсэг болон баригдаж байгаа дэд станц, нэвтрэх зам, дамжуулах шугам зэрэг төслийн газар 

зүйн цар хүрээ, байршлыг тодорхой харуулсан газрын зургууд болон байршлын зургууд орно. 

Хэрэв боломжтой бол ЦУСМ нь Чухал тайлангуудаа төслийн эхний шатуудад танилцуулах 

хэрэгтэй.  ХАБЭА-н төлөв байдал эсвэл газрын нэвтрэлттэй холбоотой тодорхой 

хязгаарлалтууд илүү тодоор тусгаж өгөх хэрэгтэй.

 БОННҮ-нд тавигдах стандартууд – үүнд ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандартууд/БОЭМАА-

ны Зарчмууд болон орон нутгийн бодлого хууль эрх зүйн заалтууд тусгагдсан байх хэрэгтэй. 

Хэрэв боломжгүй бол Ажлын Удирдамжид ОУСК-ийн ГС-ууд болон орон нутгийн 

стандартуудын шаардлагууд хоорондын зөрүүн дээр зөрүү шинжилгээг хийх шаардлагатай 

болно. БОННҮ-нд шаардлагуудын хамгийн нарийвчлал сайтайг нь ашиглана.  ОУСК-

ийн Гүйцэтгэлийн Стандартууд эсвэл орон нутгийн стандартуудаас цааш төслийг ЦУСМ ба 

туслан гүйцэтгэгч нар явуулах шаардлага гарсан тохиолдолд үүнийг маш тодорхой авч үзэх 

хэрэгтэй.

 Үйлчилгээний хамрах хүрээ – энэхүү хэсэг нь тухайн ажлын нийт зорилтууд болон хамрах 

хүрээг тодорхойлно. Үүнд дараах ажлууд орж болох бөгөөд гэхдээ дараах ажлуудаар 

хязгаарлагдахгүй:

• Даалгавар 1: Төслийн удирдлага

• Даалгавар 2: Төслийн тодорхойлолтыг бэлтгэх 

• Даалгавар 3: БОННҮ хийх аргачлалаа тодорхойлох

• Даалгавар 4: Төслийн Стандартууд болон Байнгын Хяналтыг тодорхойлох

• Даалгавар 5: Боломжит нөлөөллүүдийг хамрах хүрээ

• Даалгавар 6: Оролцоот талуудын оролцоо (орон нутгийн ба бүс нутгийн)

• Даалгавар 7: Байнгын оролцоо 

• Даалгавар 8: Үндсэн нөхцөл байдлуудад үнэлгээ өгөх

• Даалгавар 9: Олон төрлийн хувилбаруудад үнэлгээ өгөх

• Даалгавар 10: Хамрах хүрээнд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ

• Даалгавар 11: Хамрах хүрээнд үзүүлэх хуримтлагдсан нөлөөллийн үнэлгээ

• Даалгавар 12: Байгаль Орчны ба Нийгмийн Удирдлагын Төлөвлөгөөг (БОНМТ) бэлтгэх

• Даалгавар 13: БОННҮ-ний Тайлангийн эмхтгэл
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Ажлын Удирдамжид БОННҮ-ний Тандан Судалгааны Шатанд батлагдах БОННҮ-ний 

техникийн хамрах хүрээг тодорхойлоход ижил төстэй шинж чанаруудтай төслүүдтэй 

холбоотой байгаль орчны болон нийгмийн сэдвүүдийг оруулж болно.

Хэрэв EPC гүйцэтгэгч эсвэл бусад үйлчилгээ үзүүлэгчид гэх мэт бусад талуудтай холбоо 

тогтоох зөвлөгөө ирвэл хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

Ажлын удирдамжид Хүний Эрхийн нөхцөл байдал эсвэл БОННҮ-нд нэгтгэгдэх боломжит өөр 

хүний эрхтэй холбоотой асуудлуудыг тодорхойлж оруулах хэрэгтэй.

Аль хэдийн тодорхой болсон үндсэн нөлөөлөл эсвэл тодорхой асуудал үүсээд байгаа 

хэсгүүдийн талаар дэлгэрэнгүй оруулах хэрэгтэй. Хэрэв БОННҮ-ний процесст өмнө нь 

хийгдсэн шаардлагатай байсан зарим нэг судалгаанууд байгаа тохиолдолд энэхүү хэсэгт ил 

тод харуулах хэрэгтэй.

 Хүрэх үр дүн – БОННҮ-нээс хүлээж буй үр дүнгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Дараах зүйлсийг 

оруулах боломжтой гэхдээ эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:

• Цараа 1: Техникийн Бус Дүгнэлт

• Цараа 2:  Үндсэн БОННҮ-ний Тайлан

• Цараа 3: БОННҮ-ний Техникийн Хавсралтууд (Техникийн сэдвийн хүрээнд хийгдсэн 

үнэлгээ бүр дээр нэг Хавсралт)

• Оролцогч Талуудын Оролцооны Төлөвлөгөө (ОТОТ)

• Байгаль Орчин ба Нийгмийн Удирдлагын Төлөвлөгөө (БОНМТ)

БОННҮ-нд тодорхойлсон боломжит нөлөөллүүдээс хамаараад тодорхой сэдвүүдийн хүрээнд 

нэмэлт төлөвлөгөөнүүд шаардлагатай болох боломжтой (жишээ нь Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн 

Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө, Амьжиргааг Сэргээх Төлөвлөгөө, Биологийн Төрөл Зүйлийн 

Удирдлагын Төлөвлөгөө ба Уугуул Иргэдэд Зориулсан Төлөвлөгөө).

 Санал авах шаардлага – энэхүү хэсэгт ажлын төлөвлөгөө, санхүүгийн шаардлагууд (жишээ 

нь ашиглалтын төсөв, тендерийн валют, зардлын задаргаа, салангид санхүүгийн болон 

худалдааны саналууд), байгууллагын туршлага, төслийн багийн бүрэлдэхүүн ба туршлага ба 

орон нутгийн контент/орон нутгийн туслан гүйцэтгэгчдийн шаардлагуудыг тусгаж өгнө.
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Хавсралт 9 Нүүлгэн Шилжүүлэх Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөөний (НШҮАТ) 
ажлын удирдамжийн тойм

Энэхүү Хавсралтад Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Үйл Ажиллагааны төлөвлөгөөний Ажлын Удирдамжийн 

тоймыг оруулж өгнө, Байгаль Орчны ба Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ (БОННҮ) процессоор 

тодорхойлсон боломжит нөлөөллүүд дээрээ тулгуурлан ийм төрлийн ямар байх шаардлагатай 

байхыг тусгаж өгдөг.

НШҮАТ-ний шаарддаг төсөл бүрийн хувьд ЦУСМ нь туслан гүйцэтгэгчтэй хамтарч НШҮАТ-ний 

Ажлын удирдамжийг боловсруулна. НШҮАТ-ний Ажлын Удирдамжид тавигдах наад захын 

шаардлагуудыг доорх байдлаар тавьдаг.

 Танилцуулга ба Ерөнхий мэдээлэл – төсөл ба боловсруулалтын агуулгын тайлбар буюу 

ямар төслийн үнэлгээний ажил өнөөдрийг хүртэл хийгдсэн болон ямар нүүлгэн 

шилжүүлэлттэй холбоотой асуудлууд тодорхойлсон талаарх тайлбар. Хэрэв эцсийн 

байдлаар БОННҮ-г бэлтгэсэн тохиолдолд энэхүү мэдээллийг өгөх боломжтой.  Хэрэв 

бүрэн БОННҮ хараахан бэлэн болоогүй байгаа тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлтэд 

хамрагдах шаардлагуудыг хангасан талуудын талаар хангалттай дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

одоогийн амьжиргааны төвшин болон нөхцөл байдал, нөлөөллийн талаар дэлгэрэнгүй өгч 

болно.

 НШҮАТ-нд тавигдах стандартууд – үүнд ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 5, Нүүлгэн 

Шилжүүлэх Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөөг Боловсруулах ОУСК-ийн Гарын Авлага, 

холбогдох орон нутгийн бодлого хууль эрх зүйн заалтууд орно. Хэрэв боломжгүй бол Ажлын 

Удирдамжид ОУСК-ийн ГС-ууд болон орон нутгийн стандартуудын шаардлагууд хоорондын 

зөрүүн дээр зөрүү шинжилгээг хийх шаардлагатай болно. НШҮАТ-нд шаардлагуудын 

хамгийн нарийвчлал сайтайг нь ашиглана. ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 5 эсвэл орон 

нутгийн стандартуудаас цааш төслийг ЦУСМ ба туслан гүйцэтгэгч нар явуулах шаардлага 

гарсан тохиолдолд үүнийг маш тодорхой авч үзэх хэрэгтэй.

 Үйлчилгээний хамрах хүрээ – энэхүү хэсэг нь ажлын нийт зорилтууд болон хамрах хүрээг 

тодорхойлно. Гүйцэтгэлийн Стандарт 5 ба Удирдамж 5 дээр тулгуурлан доорх даалгавруудыг 

гүйцэтгэх:

НШҮАТ-г бэлтгэх

Даалгавар 1: Төслийн тайлбар: Төрлийн ерөнхий тайлбар болон төслийн талбайг 

тодорхойлох.

Даалгавар 2: Болзошгүй нөлөөллүүд:

Тайлбар:

 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хүрээнд шаардлагатай төслийг бүрдүүлэгч хэсгүүд буюу үйл 

ажиллагаанууд; ийм төрлийн бүрдүүлэгч хэсгүүд ба үйл ажиллагаануудын нөлөөллийн бүс;

 Нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх эсвэл бага байлгах хувилбарууд; ба

 Нүүлгэн шилжүүлэлтийг бага байлгах механизмууд, төслийг хэрэгжүүлэх явцад аль 

болох боломжийг өргөжүүлэх.
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Даалгавар 3: Хэрэгжүүлэх зорилтууд ба судалгаанууд: Тооллогын судалгаа, нийгэм 

эдийн засгийн судалгаа, уулзалтууд ба талбай сонгох судалгаанууд гэх мэт нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө/хэрэгжилтэд зориулсан судалгаануудыг дүгнэж, нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн хөтөлбөрийн үндсэн зорилгуудыг тоймлох.

Даалгавар 4: Зохицуулалтын хамрах хүрээ: Хүлээн авагч орны холбогдох хуулиуд, 

харилцагчийн бодлого, журам ба гүйцэтгэлийн стандартуудыг тайлбарлах.

Даалгавар 5: Байгууллагын хамрах хүрээ: Улс төрийн бүтэц ба ТББ-г тайлбарлах. 

Даалгавар 6: Оролцогч талуудын оролцоо: Олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалт, нөлөөлөлд 

өртсөн айл өрхүүд, орон нутгийн ба/эсвэл үндэсний эрх бүхий байгууллага, 

холбогдох ОНБ ба ТББ болон орон нутгийн бүлгүүдийг оруулсан бусад тодорхойлсон 

оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой ил тод байдлыг 

дүгнэх. Үүнд наад зах нь тодорхойлсон үндсэн оролцогч талууд, дагаж байгаа 

процесс (жишээ нь уулзалтууд, фокус бүлгүүд), үүссэн асуудлууд, авсан хариу арга 

хэмжээнүүд, томоохон гомдлууд болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн процессын хүрээнд явагдах 

байнгын ажлын төлөвлөгөөнүүд зэргийн жагсаалт орно.

Даалгавар 7: Нийгэм эдийн засгийн шинэ чанарууд: Айл өрхүүдийн болон тооллогын 

судалгаан үр дүн, эмзэг бүлгийн талаарх мэдээлэл, амьжиргаа болон амьдрах стандартын 

талаарх мэдээлэл, газар эзэмших ба шилжүүлэх систем, байгалийн нөөцийн ашиглалт, 

нийгмийн харилцааны хэв маяг, нийгмийн үйлчилгээ ба олон дэд бүтэц зэргийг багтаасан 

нүүлгэн шилжүүлэх магадлалтай хүмүүс дээр төсөл бэлтгэх үеийн эхний шатуудад хийгддэг 

нийгэм эдийн засгийн судалгаануудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Даалгавар 8: Тавигдах шаардлага: Нөхөн олговор олгох болон бусад нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн туслалцаанд тавигдах шаардлагыг холбогдох захын хугацааных нь хамт 

тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүд болон нүүлгэн шилжүүлэх хүмүүсээ тодорхойлох.

Даалгавар 9: Алдагдлыг үнэлэх ба нөхөн олговор олгох Нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг 

тодорхойлох алдагдлыг үнэлэхэд хэрэглэгдсэн аргачлал, орон нутгийн хууль эрх зүйн хүрээн 

дэх нөхөн олговрын түвшин, санал болгож буй төрлүүдийн тайлбар болон алдагдсан 

хөрөнгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардлыг авахад шаардлагатай ийм төрлийн ийм төрлийн 

нэмэлт арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох.

Даалгавар 10: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэмжээ Хүн, айл өрх, бүтэц, олон нийтийн 

барилгууд, бизнесүүд, тариалангийн талбай, сүм зэргийн тоог нэгтгэн гаргах.

Даалгавар 11: Бүтцийн хүрээ Бүх ангиллын нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийг, тэдний санал 

болгосон /болгодог хувилбаруудыг харуулсан бүтэц боловсруулах бөгөөд хүснэгтэн хэлбэрт 

нэгтгэж харуулах нь илүү тохиромжтой.

Даалгавар 12: Амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүд: Нүүлгэн шилжүүлсэн 

хүмүүсийн амьжиргааг сайжруулах буюу нөхөн сэргээх төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг 

тодорхойлох.
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Даалгавар 13: Нүүлгэн шилжүүлэх газар Нүүлгэн шилжүүлэх газрын сонголт, бэлтгэл 

ажил, нүүлгэн шилжүүлэлт болон бусад нүүлгэн шилжүүлэлтийн газрууд болон яагаад сонгох 

болсноо тайлбарлах, орон нутгийн иргэдийн холбоонд үзүүлэх нөлөөлөл зэргийг оруулах.

Даалгавар 14: Орон сууцны дэд бүтэц ба Нийгмийн үйлчилгээнүүд: Орон сууц, дэд 

бүтэц (жишээ нь ус хангамж, зам) болон нийгмийн үйлчилгээнүүдийг (жишээ нь сургууль, 

эрүүл мэндийн үйлчилгээ) хангах нарийвчилсан төлөвлөгөө, айл өрхүүдэд үзүүлэх 

харьцуулах үйлчилгээ хүрч байгаа эсэхийг шалгах төлөвлөгөө, шаардлагатай талбайн 

боловсруулалт, инженерчлэл болон тэдгээр үйлдвэрүүдийн архитектурын зураг төслүүд.

Даалгавар 15: Гомдол барагдуулах журам Нүүлгэн шилжүүлэлтээс 

үүссэн маргаануудын гуравдагч этгээд болох боломжит, хүртээмжит журмыг боловсруулах, 

ийм төрлийн гомдол барагдуулах механизмыг шүүх эх үүсвэр, олон нийт болон уламжлалт 

маргаан шийдвэрлэх механизмуудтай тусгаж, танилцуулах хэрэгтэй.

Даалгавар 16: Байгууллагын үүрэг хариуцлага: Нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авах 

болон үйлчилгээ үзүүлдэг агентлагуудыг тодорхойлох буюу нүүлгэн шилжүүлэлтийг хийх 

зохион байгуулалтын бүтэц, хэрэгжилтэд оролцож байгаа агентлагууд болон эрх зүйн 

зохицуулалтын байгууллагууд хоорондын зохицуулалт зохих ёсоор явагдаж байгаа эсэхийг 

баталгаажуулах арга хэмжээ, нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаануудын төлөвлөж, 

хэрэгжүүлэх чадварыг баталгаажуулах шаардлагатай арга хэмжээнүүд (техникийн 

туслалцаа) болон шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлтийг хариуцах агентлагууд 

төслийн хүрээнд үзүүлж байгаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэл хариуцах ба бусад үүрэг 

хариуцлагуудаа орон нутгийн эрх бүхий байгууллага эсвэл нүүн шилжсэн хүмүүст өөрсдөд 

нь шилжүүлэх заалтууд зэргийг боловсруулах.

Даалгавар 17: Хэрэгжүүлэлтийн хуваарь: Төрөл бүрийн туслалцааны ажлуудын 

хэрэгжилт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан хүмүүс болон айл өрхүүдэд зорьсон 

үйлчилгээгээ үзүүлэх зорилтот хугацаа зэргийг оруулсан бэлтгэл ажлаас эхлээд хэрэгжилт 

хүртэлх нүүлгэн шилжүүлэлтийн бүх үйл ажиллагаануудыг оруулсан хэрэгжүүлэлтийн 

хуваарь боловсруулах. Энэхүү хуваарьт нүүлгэн шилжүүлэх ажил нийт төслийн хэрэгжилттэй 

хэрхэн холбогдож явж байгааг харуулах болно.

Даалгавар 18: Зардал ба төсөв: Инфляц, хүн амын өсөлт болон бусад болзошгүй эрсдэлүүд 

зэрэг бүх нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээнүүдийн зардлын тооцоолол, зардлын 

задаргаа, сангуудын эх үүсвэр болон хэрэгжүүлэгч агентлагуудын харьяаллаас гаднах 

хэсгүүдийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн санхүүжилт болон сангуудын тухай бүрийн урсгалын 

зохицуулалт зэргийг харуулсан хүснэгтүүд гаргах.

Даалгавар 19: Хяналт, Үнэлгээ ба Тайлан: Бүрэн бодит мэдээллээр ханган эсэхийг бие 

даан хянах нэмэлт ажлыг хэрэгжүүлэгч агентлагуудаар хийлгэх замаар нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаануудын хяналт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 

ажиллагаануудын оролт, гаралт ба үр дүнгүүдийг хэмжих гүйцэтгэлийн хяналтын шалгуур 

үзүүлэлтүүд, хяналтын процесс дахь нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн оролцоо, бүх нүүлгэн 

шилжүүлэлт болон холбогдох боловсруулалтын ажлуудыг бүрэн хийснийхээ дараа боломжит 

хугацаан дахь нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийн үнэлгээ зэргийг зохион байгуулах.
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Аудитын Хөтөлбөрийн Баримтжуулах Ажлыг Бэлтгэх

Даалгавар 1: Хураангуй: 

Тухайн хугацааг хүртэл хийгдсэн бүх нүүлгэн шилжүүлэлт, тасралтгүй нүүлгэн шилжүүлэлт 

хийх хэрэгцээ, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэмжээ, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, гарсан 

асуудлууд ба барагдуулсан гомдол, байнгын хяналт ба үнэлгээний процесс болон үндсэн 

зөвлөмжүүдийг товчхон дүгнэх.

Даалгавар 2: Ерөнхий танилцуулга:

Гол буюу томоохон асуудлууд эсвэл барагдуулсан гомдлууд, олгосон нөхөн олговор, нүүлгэн 

шилжүүлэлт ба/эсвэл амьжиргааг сэргээх үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн болон 

бие мах бодийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн төрөл бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хугацаа, эрх 

бүхий шалгуур үзүүлэлт, хууль эрх зүйн орчин, үндсэн нүүлгэн шилжүүлэлт ба 

амьжиргааны нөлөөлөл, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэмжээ, өртсөн нийгмийн бүлэг болон 

төсөл явагдах хугацаа зэрэгт тавигдах хяналтын процессыг товчхон тайлбарла.

Даалгавар 3: Зорилтуудыг хянах: Нүүлгэн шилжүүлэлт ба/эсвэл амьжиргааг нөхөн сэргээх 

төлөвлөгөөний үндсэн зорилтуудын тойм, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэрэгжилт 

болон амьжиргааны нөхөн сэргээлтэд ашигласан судалгаанууд болон үйл ажиллагаануудын 

дүгнэлт (жишээ нь урьдчилсан болон байнгын зөвлөгөө, оролцогч талуудын зураглал ба 

тооллогын судалгаа, хөрөнгийн судалгаа, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа, оролцооны 

төлөвлөлтийн уулзалт, талбай сонгох судалгаанууд, хэрэгжилтийн зохион байгуулалтын 

бүтэц), үр дүн ба процессын үнэлгээ (оролцооны хяналт ба ашигласан үнэлгээний аргачлал).

Даалгавар 4: Гол үр дүнгүүд: Дараах асуудлуудыг харгалзах үзэх:

• Олон нийтийн мэдээлэл, газар чөлөөлөлтөөс өмнөх зөвлөлдөөн болон байнгын 

зөвлөлдөөний хангалттай байдал зэргийн цар хүрээ

• Тухайн нөхөн олговрын хангалттай байдал ба олгосон нөхөн олговрын төрөл (жишээ нь 

алдагдсан хөрөнгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардлыг хангалттай барагдуулж байгаа 

эсэх, орон сууцны нөхцөл, нөхөн олговор/эрх, орлогыг нөхөн сэргээх 

ба амьжиргааны тогтвортой байдлын хүрээнд авах арга хэмжээнүүд)

• Нөхөн олговрын хэмжээ, шинэ нүүлгэн шилжүүлэх газрын сонголт 

болон амьжиргааг нөхөн сэргээх хувилбарууд зэрэгтэй холбоотой шийдвэрүүдэд 

нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн оролцооны төвшин

• Нүүлгэн шилжүүлсэн орон сууцыг физикийн бүтэц, байршил, нөөц болон үйлчилгээ авах 

нөхцөл зэргийн хувьд хангалттай байгаа эсэх (эрүүл мэнд, боловсрол, ус ба түүний 

эрүүл ахуй, тээвэрлэлт, нийгмийн болон эрүүл мэндийн аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуй 

ба бэлчээрийн газар, хөдөлмөр эрхлэх боломжууд ба сургалт, орон нутгийн хөгжлийн 

санаачлагууд гэх мэт)

• Амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүдийн үр дүн

• Орон нутгийн нийгмийн бүлгүүдэд нэгтгэх

• Соёлын өмчид үзүүлэх нөлөөлөл

• Эмзэг бүлгийн хүмүүс болон бүлэг хүмүүсийг хамгаалахад авах арга хэмжээнүүд

• Гомдол барагдуулах процесс ба үр дүнгүүдийн хангалттай байдал

• Хяналт ба үнэлгээний процесс, үр дүн.
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Даалгавар 5: Дүгнэлт ба гол зөвлөмжүүд/Засаж залруулах арга хэмжээнүүд: Үр дүн ба 

гол зөвлөмжүүдийг товчхон дүгнэх, ямар нэгэн дутагдал байгаа тохиолдолд Үндсэн 

үйл ажиллагаанууд, холбогдох Хүний Нөөц, Хаах хуваарь ба төсөв зэргийн хамт Засаж 

Залруулах Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө боловсруулах.

 Хүрэх үр дүн – Зорилтот НШҮАТ-нд хүрэх үр дүнг тодорхойлох хэрэгтэй. Дараах зүйлсийг 

оруулах боломжтой гэхдээ эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:

• Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Үйл Ажиллагааны төлөвлөгөө

• Амьжиргааг Нөхөн Сэргээх Төлөвлөгөө

• Аудитын Хөтөлбөрийн баримтжуулалт

• Гомдол Барагдуулах Журмууд

 Санал авах шаардлага – энэхүү хэсэгт ажлын төлөвлөгөө, санхүүгийн шаардлагууд (жишээ 

нь ашиглалтын төсөв, тендерийн валют, зардлын задаргаа, салангид санхүүгийн болон 

худалдааны саналууд), байгууллагын туршлага, төслийн багийн бүрэлдэхүүн ба туршлага ба 

орон нутгийн контент/орон нутгийн туслан гүйцэтгэгчдийн шаардлагуудыг тусгаж өгнө.
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Хавсралт 10 Уугуул Иргэдэд зориулсан Төлөвлөгөөний Ажлын 
Удирдамжийн Тойм

Энэхүү Хавсралтад Уугуул Иргэдэд зориулсан Төлөвлөгөө (УИТ)-д зориулсан Ажлын Удирдамжийн 

тоймыг хавсаргадаг бөгөөд ийм төрлийн төлөвлөгөөг Байгаль Орчин ба Нийгмийн Нөлөөллийн 

Үнэлгээний (БОННҮ) процессын нэг хэсэг болгон тодорхойлсон болзошгүй нөлөөллүүд дээр 

тулгуурлан гаргах шаардлагатай.

УИТ шаарддаг төсөл бүрийн хувьд ЦУСМ нь туслан гүйцэтгэгч нартай хамтран УИТ Ажлын 

удирдамж боловсруулна. УИT-г уян хатан прагматик аргаар бэлтгэх хэрэгтэй байдаг бөгөөд 

нөлөөллийн мөн чанар болон төслийн шинж чанаруудад нийцдэг байх хэрэгтэй. УИT-ний зорилго нь 

соёлд нь зохих ёсоор сөрөг нөлөө үзүүлж байгаагийнхаа төлөө уугуул иргэд дэх нөлөөллийг хамгийн 

бага байлгах ба/эсвэл нөхөн олговор олгох үйл ажиллагааг тоймлон гаргадаг. Орон нутгийн нөхцөл 

байдлаас хамаараад ОУСК-ийн Удирдамж 7 бүрийн дагуу чөлөөтэй УИТ бэлтгэх хэрэгтэй эсвэл илүү 

том нөлөөлөлд өртсөн хүн амтай нэгдсэн Уугуул Иргэд байгаа эсвэл өөр ижил Нөлөөлөлд өртсөн 

Нийгмийн Бүлэгтэй нэгдсэн Уугуул Иргэдийн Нийгмийн Бүлэг байгаа тохиолдолд илүү том нийгмийн 

бүлгийн хөгжлийн нэг бүрдүүлэгч хэсэг болгох хэрэгтэй. УИT-ний ToR-т тавигдах наад захын 

шаардлагуудыг дор тогтоосон байна.

 Танилцуулга ба Оршил – төслийн тайлбар, өнөөг хүртэл нөлөөллийн үнэлгээний ямар ажил 

хийсэн, мөн уугуул иргэдийн тодорхой ямар асуудлуудыг тодруулсан.  Хэрэв эцсийн 

байдлаар БОННҮ-г бэлтгэсэн тохиолдолд энэхүү мэдээллийг өгөх боломжтой.  Хэрэв бүрэн 

БОННҮ гүйцэд бэлэн болж амжаагүй бол, Нөлөөлөлд Өртсөн Нийгмийн Бүлэг (НӨНБ), 

тэдний амьжиргаа болон нөхцөл байдал, УИ-ээр хамааралтай гэж үзсэн байгалийн ямар 

нэгэн нөөцийг тодорхойлж, тоо хэмжээг тогтоосон, мөн түүнчлэн болзошгүй нөлөөлөл 

зэргийн талаар тодорхой дүрслэхүйц хангалттай дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө.

 УИТ-ний Стандартууд – үүнд ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандартууд 7 ба Удирдамж 7, 

түүнчлэн орон нутгийн аливаа бодлого, хууль журмуудыг багтаасан байна. Хэрэв боломжгүй 

бол Ажлын Удирдамжид ОУСК-ийн ГС-ууд болон орон нутгийн стандартуудын шаардлагууд 

хоорондын зөрүүн дээр зөрүү шинжилгээг хийх шаардлагатай болно. Шаардлагуудаас 

хамгийн хатуу чангыг УИТ-нд хэрэгжүүлнэ.  ЦУСМ болон хамтран хөгжүүлэгчээс төслийг 

ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 7 эсвэл орон нутгийн стандартуудаас хэтэрсэн хэмжээнд 

хүрэхийг шаардсан аливаа тохиолдолд, энэ талаар тодорхой заасан байна.

 Үйлчилгээний хамрах хүрээ – энэхүү хэсэг нь тухайн ажлын нийт зорилтууд болон хамрах 

хүрээг тодорхойлно. Гүйцэтгэлийн Стандарт 7/Удирдамж 7-д тулгуурлан, эдгээр үүрэг 

даалгавруудад дараах багтана:

• Суурь Нөхцөлийг Дүгнэх нь: БОННҮ-д харуулсны дагуу, төслийн уугуул иргэдтэй 

холбоотой суурь мэдээллийг дүгнэх. Энэ нь Нөлөөлөлд Өртсөн Нийгмийн Бүлэг (НӨНБ), 

тэдний амьжиргаа болон нөхцөл байдал, УИ-ээр хамааралтай гэж үзсэн байгалийн ямар 

нэгэн нөөцийг тодорхойлолт, тоо хэмжээний талаар тодорхой дүрслэлийг өгнө.

• Уугуул Иргэдтэй Холбоотой БОННҮ-ний Шийдвэрийг Дүгнэх нь: БОННҮ-ний 

нөлөөлөл, эрсдэл болон боломжуудыг тухайн нөлөөллийг бууруулж, эерэг зүйлсийг 

нэмэгдүүлж мөн тогтвортой нийгмийн хөгжилд хүргэх боломжийг олгох арга хэмжээний 

талаарх санал зөвлөмжийн хамт дүгнэх.

• Хувьцаа Эзэмшигчдийн Зөвлөгөөн ба Цаашдын Оролцоо: Нөлөөлөлд Өртсөн 

Нийгмийн Бүлэг болох Уугуул Иргэдтэй холбоотой мэдээллийн ил тод байлгах, зөвлөгөө 

өгөх болон мэдээлэлтэйгээр оролцох процессууд, шаардлагатай бол Сайн Санааны 
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Итгэлцлийн Хэлэлцээр (ССИХ) болон баримтжуулсан гэрээнүүд зэрэг ЧУМЗ (Чөлөөт 

мэдээлэл урьдчилан авч, зөвшөөрөл өгөх эрх)-ийн процесс, мөн үүсгэсэн асуудлуудыг 

хэрхэн дурдаж байгаа талаар тайлбарлах. Ирээдүйн ажил хэрэгт зөвлөлдөх хэсгээр 

төслийг хэрэгжүүлэх, ажиллуулах процессод Уугуул Иргэд (эр, эм хүмүүсийг 

оролцуулаад)-тэй тасралтгүй зөвшилцөх болон тэднийг оролцоог дэмжих процессын 

талаар тодорхой тайлбарласан байна.

• Сөрөг Нөлөөллөөс Зайлсхийх, Бууруулах болон Эерэг Нөлөөллийг Нэмэгдүүлэхэд 

Авах Дэлгэрэнгүй Арга Хэмжээ: Уугуул Хүмүүст гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс 

зайлсхийх, багасгах буюу бууруулах, мөн эерэг нөлөөг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдээллийг 

ил тод байлгах, зөвшилцөх болон мэдээлэлтэйгээр оролцох зэрэг процессод хүлээн 

зөвшөөрсөн арга хэмжээг тодорхой тайлбарласан байна. Авах арга хэмжээ, үүрэг 

хариуцлага болон харилцан зөвшилцсөн хуваарь болон хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй 

харуулсан, үйл ажиллагаанд тохирох хугацааг багтаана (хэн, хэрхэн, хаана болон хэзээ) 

(Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөөний агуулгын талаар илүү дэлгэрэнгүйг Гүйцэтгэлийн 

Стандарт 1 ба Удирдамж 1-с харна уу). Боломжтой тохиолдолд, намжаах эсвэл нөхөн 

төлөх арга хэмжээнээс илүү зайлсхийх эсвэл урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тэргүүнд 

тавина.

• Нийгэмд суурилсан Байгалийн Нөөцийн Менежментийн Бүрэлдэхүүн: Боломжтой 

тохиолдолд, эдгээр нийгмийн бүлгийн эсэн мэнд амьдрах амьжиргааны гол үйл ажиллагаа 

болон тэдний уламжлал, соёлын туршлага зэрэгт тасалдал үүсэхгүй эсэхийг 

баталгаажуулахад төвлөрнө. Энэ нь Нөлөөлөлд Өртсөн Нийгмийн Бүлэг, газарзүйн 

ялгаатай газрууд, амьдрах орчин буюу тэдгээрийн байршил, хэрхэн хамгаалагдсан, 

ашиглагдсан болон тогтвортой хөгжлийн үүднээс хэрхэн зохицуулагдаж байгаа тал дээр 

байгалийн нөөц нь хэр хамааралтай байгааг тодорхой харуулж өгнө.

• Боломжуудыг Нэмэгдүүлэх Иж Бүрэн Арга Хэмжээ: Төслөөс бий болгосон давуу тал, 

боломжуудыг Уугуул Иргэд ашиглах боломж болон тэдгээрийн хамааралтай байгаа ховор 

байгалийн нөөцийг хамгаалах, тогтвортойгоор ашиглан зохицуулах боломжийг олгох арга 

хэмжээний талаар тодорхой тайлбарласан байна. Ийм боломж нь соёлын хувьд 

зохимжтой байх ёстой.

• Гомдол Барагдуулах Механизм Шаардлагатай тохиолдолд эмзэг бүлгүүдэд тусгай байр 

сууц шаардагдах нөхцөл зэрэг ямар нэгэн зардалгүйгээр санал гомдлыг шударга, ил тод 

бөгөөд цаг алдалгүй барагдуулдаг байх.  Энэ нь мөн НӨНБУИ-ийн санал гомдлыг дурдах 

журмын талаар тайлбар олгох ёстой. ЦУСМ нь гомдол барагдуулах журмыг зохиох явцдаа 

УИ дундаас шүүхийн туслалцаа болон ердийн маргааныг шийдвэрлэх механизм зэргийг 

ашиглах боломжийн талаар авч үзнэ. НӨНБ-т (эр, эм хүмүүст) тэдний эрх, ямар нэгэн 

хууль эрх зүйн арга хэмжээ зэргийн талаар мэдээллээр хангасан байна.

• Зардал, төсөв, цагийн хуваарь, байгууллагын үүрэг хариуцлага:  Хэрэгжүүлэх 

зардал, төсөв болон санхүүжилтийн үүрэг, зардлын хугацаа болон төслийн санхүүжилт, 

зардлыг удирдан зохицуулах байгууллагын үүрэг хариуцлага зэргийн талаар зохих ёсны 

товч дүгнэлтийг багтаана.

• Хяналт, Үнэлгээ ба Тайлан: Хяналт тавих, үнэлгээ ба тайлангийн механизмыг (үүрэг 

хариуцлага, давтамж, эргэх холбоо багтаан) тайлбарлах. Хяналт тавих ба үнэлгээ хийх 

механизм нь Нөлөөлөлд Өртсөн Нийгмийн Бүлэг буюу Уугуул Иргэдэд (эр, эм хүмүүс) 

тасралтгүйгээр мэдээллийг ил болгох, зөвшилцөх ба мэдээлэлтэйгээр оролцох, мөн 

түүнчлэн үнэлгээний явцад илэрсэн ямар нэгэн залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, 

санхүүжүүлэхэд гарах зохицуулалт зэргийг багтаасан байна.

 Хүрэх үр дүн – Зорилтот хүрэх үр дүн нь УИT байна.
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 Санал авах шаардлага – энэхүү хэсэгт ажлын төлөвлөгөө, санхүүгийн шаардлагууд (жишээ 

нь ашиглалтын төсөв, тендерийн валют, зардлын задаргаа, салангид санхүүгийн болон 

худалдааны саналууд), байгууллагын туршлага, төслийн багийн бүрэлдэхүүн ба туршлага ба 

орон нутгийн контент/орон нутгийн туслан гүйцэтгэгчдийн шаардлагуудыг тусгаж өгнө.
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Хавсралт 11 Гомдол Барагдуулах Механизм

Танилцуулга

ЦУСМ нь уг Гомдол Барагдуулах Механизмыг (ГБМ) гадаад хувьцаа эзэмшигчдэд шийтгэлгүйгээр, 
мөн цаг алдалгүй хариу өгнө гэсэн баталгаатайгаар санал хүсэлт, асуулт, асуудал, санал гомдол ба 
санал бодлоо ирүүлэх боломжийг олгох зорилгоор гаргасан. Гомдолд жижиг хэмжээний асуудлаас 
гадна ноцтой эсвэл урт хугацааны асуудлууд ч багтана. Үйл ажиллагаанд эсвэл компанийн нэр хүнд 
(улсдаа эсвэл олон улсад)-д эрсдэл үүсгэж, түүнийг хурцатгахгүйгээр байлгах зорилгоор, үүсэж 
болох аливаа санал гомдлыг системтэйгээр зохицуулан, шийдвэрлэх бат бөх, найдвартай 
механизмтай байх нь чухал. Сайн зохицуулсан нөхцөлд, гомдол барагдуулах үр дүнтэй механизм нь 
эерэг харилцааг дэмжиж, хувьцаа эзэмшигчидтэй итгэлцлийг бий болгоход тусална.

Зарчмууд

ГБМ-ыг дараах зарчмуудад тулгуурлан боловсруулсан:

• Ил тод байдал шударга байдал: Гомдол Барагдуулах Механизм нь ойлгоход 
хялбар, ил тод бөгөөд ямар ч зардал, шийтгэлгүйгээр хэрэгжих боломжтой.

• Хүртээмж ба соёлын тохиромжтой байдал: Бүх хувьцаа эзэмшигчид гомдол 
барагдуулах механизмыг ашиглах боломжтой байх ба санал гомдол гаргаж 
боломжтой байх. Механизм нь соёлын хувьд тохирсон бөгөөд мэдээллийг холбогдох 
хэлээр хүргэнэ. Хувь хүн болон бүлгүүд нь санал гомдлоо мэдүүлэх өөрсдийн хүссэн 
аргаа сонгох боломжтой хэд хэдэн сувгууд бий.

• Тэнцүү Чанар: Механизм нь ЦУСМ болон түүний хөрөнгө оруулалт/төслүүд зэргийн 
хэмжээнд тохирно.

• Бүртгэл: Бүх санал гомдлыг Санал Гомдлын Маягтад бүртгэж, Санал Гомдлын 
Бүртгэлд оруулж, шийдвэр гаргах маягаар хянаж, хаана.

• Харилцан яриа ба талбайн айлчлал: Гомдол гаргагчтай хийж, талбайд айлчлах бүх 
санал гомдлыг зөвшөөрөх хэлэлцүүлгийг хамааралтай тохиолдолд, санал гомдлын 
мөн чанар, хүчинтэй байдал ба ноцтой байдлын талаар эхний ээлжийн ойлголт 
авахын тулд санал болгож болно.

• Цаг тухайд нь шийдвэрлэх: Төсөл нь бүх гомдлыг 20 хоногийн дотор хаахаар 
зорьдог.

Зорилго ба Зорилт

Уг журмын зорилго нь ЦУСМ ба түүний гэрээт компаниудын үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн 

хүмүүсийн гаргасан санал гомдлыг хүлээн авах, үнэлэх, шийдвэрлэх болон хяналт тавихад 

ашигласан ЦУСМ-ийн аргыг тодруулахад оршино.  Эдгээр хоёр үйл ажиллагаа хоорондын харилцан-

хамаарлын улмаас үүнийг ЦУСМ-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Оролцоонд гаргасан зохицуулалттай 

зэрэгцүүлэн тооцон үзэх шаардлагатай.

ГБМ-ын зорилт нь:

• Үр дүн нь шударга, үр дүнтэй бөгөөд тогтвортой гэж тооцогдсон санал гомдлыг 

шийдвэрлэхэд бүх талуудад таамаглагдахуйц, ил тод бөгөөд үнэмшилтэй процессоор 

хангах;

• Илүү өргөн нийгмийн харилцааны үйл ажиллагааны салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болох 

итгэлцлийг бий болгох, ба
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• Гарч ирж буй асуудал, хандлагуудад илүү системтэй тодруулга гаргах боломжийг 

олгож, залруулах арга хэмжээ ба урьдчилсан хэмжээний оролцоог хөнгөвчлөх.

Уг ГБМ нь холбогдох Байгаль Орчин ба Нийгмийн Тогтвортой Байдал (ОУСК ГС)-д тавигдах Олон 

Улсын Санхүүгийн Корпорац (ОУСК) Гүйцэтгэлийн Стандартын зарчмууд, хууль эрх зүйн 

шаардлагуудын дагуу зохиосон.

Хамрах Хүрээ
Уг Ерөнхий мeнeжeр нь санхүүжилтийн бүхий л хугацааны туршид Сан ба төслийн төвшинд ЦУСМ-т 

хэрэгжинэ. Энэ нь ЦУСМ-ийн үйл ажиллагаанаас үүдсэн нийгмийн санал гомдлыг зохицуулахад 

зориулагдсан. Ажилтны санал гомдлыг дурдахад салангид механизмыг бий болгох хэрэгтэй.

Үүрэг Хариуцлага

Гомдол Барагдуулах Механизмыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэхэд дараах албан тушаалууд, 

хариуцлагуудыг биелүүлэх шаардлагатай байдаг:

Албан Тушаал Үүрэг Хариуцлага/Хариуцлага Хүлээх Чадвар

БОНЗ-ны 

Менежер 

- Бүх хүмүүс энэ журамд дурдсан шаардлагуудыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг 

баталгаажуулна.

- Шалгах болон залруулах арга хэмжээ зэрэгт хангалттай анхаарал, ач холбогдол 

өгч байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

- Гомдол ирснээс хойш 5 хоногийн дотор Гомдол Барагдуулах Менежерээс шийдвэр 

гаргаж чадаагүй тохиолдолд, мөн дунд зэргийн эсвэл өндөр зэрэгтэй гэж 

ангилагдсан санал гомдлыг шийдвэрлэх процессод оролцоно.

Гомдол Хүлээн 

Авагч

- Санал гомдлыг хүлээн авч буй хүн.

- Гомдол Хүлээн Авагч нь Гомдол Барагдуулах Менежерийг цаг алдалгүй (гомдол 

хүлээн авснаас хойш 24 цагийн дотор) мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

Гомдол 

Барагдуулах 

Менежер 

- Гомдол Барагдуулах Менежер нь санал гомдлын системийн ерөнхий менежмент 

болон бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна (ө.х, хүлээн авах, шалгах, бүртгэх, хянах, 

шийдвэрлэх, тайлагнах болон шинжлэх).

- Гомдол барагдуулах процессыг дуустал нь шалгах ба үнэлэх ажлыг гүйцэтгэнэ.

- Процессыг үр дүнтэйгээр зохицуулахад хангалттай хэмжээний нөөц (хүн, систем, 

процедур, төсөв)-өөр хангана.

- Механизм нь ил тод, соёлын хувьд тохирсон бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлагдаж 

байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

- Гомдлын менежментийн процессын туршид санал хүсэлтийг зохицуулах ерөнхий 

гүйцэтгэлийн хариуцна.

- Уг албыг ерөнхийдөө Хүний Нөөцийн Менежер хариуцна.

Хувьцаа 

Эзэмшигчид 

- Гомдол Барагдуулах Механизмыг ашиглан бүх санал сэтгэгдэл, санал зөвлөмж 

болон санал гомдлыг тайлагнах. 

Нөлөөлөлд 

Өртсөн Тал(ууд)

- ЦУСМ-ийн үйл ажиллагаа нь хувьцаа эзэмшигчдэд эерэг ба сөргөөр нөлөөлсөн. 

Тэдэнд шууд ба шууд бусаар нөлөөлсөн байх боломжтой.

Харилцаа Холбоо - ЦУСМ ба нөлөөлөлд өртсөн эсвэл сонирхсон талууд хоорондын харилцан яриа. 

Харилцаа холбоо гэдэг нь мэдээлэл солилцох (өгөх, авах) юм.  Харилцаа холбоо 

нь ЦУСМ-т өөрсдийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөв, эрсдэлүүд болон 

боломжуудыг харуулж, төрөл бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хариулт дахь асуудал, 

асуулт болон санал зөвлөмж зэргийг солилцсоноос мэдээлэл хүлээн авах зэрэг 

боломжийг олгодог.

Олон Нийтийн 

Байгууллага 

(ОНБ)

- Ашгийн бус орон нутгийн нийгмийн бүлэг эсвэл иргэний нийгмийн байгууллага нь 

албан эсвэл албан бус байх боломжтой. Тэдгээр нь ихэвчлэн дан ганц нийгмийн 
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Албан Тушаал Үүрэг Хариуцлага/Хариуцлага Хүлээх Чадвар

бүлэг эсвэл хэд хэдэн нийгмийн бүлэг бүхий газарзүйн хувьд жижиг хэмжээнд үйл 

ажиллагаагаа явуулдаг.

Зөвшилцөл - Зөвшилцөл нь харилцаа ба хөтөлбөр боловсруулалтыг тааруулахын тулд 

зорилготой бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдээс оролцоо шаарддаг. Үүнд хэлэлцэж буй 

асуудал/процессын боловсруулалт ба үр дүнгийн нөлөөлөлд өртсөн эсвэл түүнийг 

сонирхож буй бизнес, голлох хүмүүс, байгууллага ба бүлгүүд багтдаг. Гол зорилго 

нь харилцан ойлголцол бөгөөд бүх талууд бүхий л асуудалд нөлөөлөх чадалтай 

шийдвэрүүдийг зохицуулах боломжтой байлгах юм. Сайн зөвшилцлийн процессыг 

харилцаа холбооны хүчтэй хөтөлбөрөөр дэмжиж өгөх ёстой.

Хүндэтгэлийн 

Дуудлага

- Компанийн удирдлагаас Уламжлалт Эрх Мэдэлд хүндэтгэл үзүүлсэн, албан ёсны 

уулзалтууд. Хүндэтгэлийн дуудлагын зардлыг Компаниас төлнө.

Боломжит Санал 

Гомдлууд

- ЦУСМ-ийн төслүүдтэй шууд ба шууд бусаар холбогдсон бөгөөд энэ баримт 

бичигт дурдсан Гомдол Барагдуулах Механизмын хүрээнд багтах бүгдийг 

оруулна.

ГБМ - Гомдол Барагдуулах Механизм

Санал Гомдол - Компанийн үйл ажиллагааны нөлөөнд өртсөн эсвэл түүнийг сонирхож байгаа ямар 

нэгэн хувьцаа эзэмшигчээс гаргасан асуудал, санал гомдол ба санал хүсэлт. 

Асуудал болон санал гомдол нь бүгд компанийн үйл ажиллагааны бодит эсвэл 

мэдрэгдсэн нөлөөллөөс үүдэлтэй байж болно.

Боломжит Бус 

Санал Гомдлууд

- ЦУСМ ба түүний гэрээт компанийн төслүүдтэй холбоогүй нь илт бөгөөд асуудал нь 

энэ Ерөнхий мeнeжeрийн хамрах хүрээнээс хэтэрсэн эсвэл бусад ЦУСМ-ийн эсвэл 

нийгмийн бүлгийн журам нь уг санал гомдлыг дурдахад тохирсон бүгд багтана.

Осол - Гэмтэл бэртэл, өвчин, хөрөнгийн алдагдал зэргийг үүсгэсэн эсвэл үүсгэх 

боломжтой, эсвэл харилцаа холбоо, нэр төрд аюул учруулах боломжтой эсвэл 

бодитоор учруулсан үйл явдал ба үйл явдлууд.

Сонирхож буй 

Талууд

- ЦУСМ ба түүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй ч, үйл ажиллагааг нь 

сонирхож байгаа эсвэл нөлөөлж байгаа хүмүүс эсвэл бүлэг. Үүнд халамжийн 

байгууллага, төрийн бус байгууллага, орон нутгийн бизнес эрхлэгчид ба улс төрийн 

бүлгүүд багтах боломжтой.

ТББ - Төрийн Бус Байгууллага

Харилцаа холбоо 

/ зөвшилцлийн 

бүртгэл

- Харилцаа холбоо / зөвшилцлийн бүртгэлд гол имэйлүүд, захидал, мэдээллийн 

хуудас, санамж бичиг, санал гомдол, сайжруулах боломжууд, хуваарилалт/ирцийн 

бүртгэл, албан ба албан бус уулзалтуудын бүртгэл ба амлалтын бүртгэл зэрэг 

багтах боломжтой.

Хувьцаа 

эзэмшигч

- Төсөл нь шууд ба шууд бусаар нөлөөлсөн хүмүүс эсвэл бүлгүүд болон төслийг 

сонирхож байсан хүмүүс ба/эсвэл үр дүнд нь эерэг эсвэл сөргөөр нөлөөлөх 

чадвартай хүмүүс. Энэ нь хувьцаа эзэмшигчид, зээлдэгчид, ажилчид, нийгмийн 

бүлгүүд, салбар, засгийн газрууд ба олон улсын гуравдагч талуудыг хэлж болно.

Хувьцаа 

эзэмшигчийн 

оролцоо

- Өргөн хүрээний ойлголт нь төслийн туршид ЦУСМ ба хувьцаа эзэмшигчдийн 

хооронд (хоёр талт харилцаа) ил тод, хариуцлагатай, эерэг бөгөөд харилцан 

ашигтай ажлын харилцааг дэмжихэд зориулагдсан, өргөн хэмжээний үйл 

ажиллагаа, харилцан үйлчлэлийг хамардаг.

Хувьцаа 

эзэмшигчийн 

зураглал, дүн 

шинжилгээ

- Хувьцаа эзэмшигчдийн төсөл дэх харилцан үйлчлэлийн талаар буюу тэд хэрхэн 

оролцож, хэрхэн зөвшилцөх тухайгаа төлөвлөхөд нь туслах талаар дэлгэрэнгүй 

бүртгэж авахад зориулагдсан процесс.

Эмзэг Бүлгүүд - Эмзэг эсвэл сул талтай байдлаасаа болж бусдаас илүү ноцтойгоор сөрөг 

нөлөөлөлд автаж болзошгүй, төслийн талбайн нөлөөлөлд байрлах хувь хүн эсвэл 

бүлгүүд. Уг эмзэг байдал нь хувь хүний эсвэл бүлгийн арьс өнгө, хүйс, хэл, шашин, 

улс төр, үзэл бодол, үндэсний эсвэл нийгмийн гарал үүсэл, өмч, төрөлт эсвэл 

бусад байдал зэргээс үүдэлтэй байх магадлалтай. Бусад тооцож үзэх ёстой хүчин 

зүйлсэд хүйс, угсаа, соёл, өвчлөл, бие махбодийн эсвэл сэтгэцийн эмгэг, ядуурал 

эсвэл эдийн засгийн сул тал, мөн байгалийн ховор нөөцөөс хамааралтай байх 

зэрэг орно.
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Гомдол Барагдуулах Механизмын Шаардлагууд ба Процесс

Ерөнхий Шаардлагууд

• Ерөнхий мeнeжeр нь ЦУСМ-ийн илүү өргөн хүрээний хувьцаа эзэмшигчдийн 

оролцооны үйл ажиллагааг дэмжиж, бэхжүүлдэг. Идэвх санаачилгатай оролцоо нь 

нийгмийн бүлэг, хувьцаа эзэмшигчидтэй сайхан харилцаатай байхад чухал байдаг. 

Гомдол барагдуулах механизмыг тусгаарлаж хэрэгжүүлэх ёсгүй.

• Эхний ээлжид мөн зайлсхийхийн тулд, мөн боломжтой бол ямар нэгэн санал гомдол 

гарсан нөхцөлд, ЦУСМ нь олон улсын шилдэг туршлагын дагуу хувьцаа 

эзэмшигчдийн санаачилгатай оролцоог баталгаажуулдаг.

• Санал гомдлыг нөлөөлөлд автсан аль ч тал илгээж болно. Үүнд ЦУСМ-ийн төсөл, үйл 

ажиллагаа нь шууд ба шууд бусаар нөлөөлсөн нийгмийн бүлгүүд, иргэний нийгэм, 

орон нутаг ба уламжлалт эрх мэдэлтнүүд, орон нутаг эсвэл үндэсний засгийн газар, 

жижиг бизнес эрхлэгчид, холбоо, эрүүл мэнд ба боловсролын хувиараа ажиллагсад, 

ТББ ба олон улсын гуравдагч талууд багтана.

• ЦУСМ нь асуудлуудыг бодит ба мэдрэгдсэн нөлөөллөөр нэгэн ижил замаар, нэгэн 

ижил төвшнөөр эсвэл анхаарлаар хүлээн зөвшөөрч ба дурддаг.

• ГБМ нь санал гомдлыг ноцтой болж хурцдахаас нь өмнө албан ба албан бус жижиг 

гомдлыг дурдах зорилготой.

• Нийгмийн бүлгээс санал гомдлыг цуглуулж, дамжуулах хэд хэдэн сувгууд нь 

төсөл/санхүүжилтийн хугацаанд аль болох эрт бий болдог.

Хувьцаа Эзэмшигчдэд Мэдээлэх

• Нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлэг болон өргөн хүрээний хувьцаа эзэмшигчдэд 

гомдол барагдуулах механизмын талаарх дэлгэрэнгүйг санаачилгатайгаар мэдээлнэ.

• Уг мэдээллийг ямар ч төслийн хугацааны туршид гол байршлууд дээр зурагт хуудас 

тавих (ж. нь, тосгоны хотын ханын гадна хэсэгт), орон нутгийн сонин / радиогоор 

зараар, мөн аман хэлбэрээр (ж.нь, хувьцаа эзэмшигчдийн оролцоог дэмжсэн үйл 

ажиллагаан дээр) өргөн хүрээнд, тогтмол сурталчилна.

• Уг мэдээллийг бичиг үсгийн төвшин багатай газруудад хийгдэх байнгын хувьцаа 

эзэмшигчдийн оролцоог дэмжих үед орон нутгийн хүн амд бүрэн ойлгогдох хэлбэр, 

хэлээр (нутгийн хэлийг оруулаад) эсвэл аман хэлбэрээр өгнө.

Хууль Эрх Зүйн болон Бусад Шаардлагууд

• Зохицуулалтыг бүх холбогдох орон нутгийн, бүсийн ба улс орны хууль журамд 

нийцсэн эсэхийг баталгаажуулахаар хийж, хэрэгжүүлж, хадгална.

• ГБМ нь шүүхийн эсвэл захиргааны арга хэмжээг авахад саад учруулах эсвэл 

эдгээрийг орлуулах ёсгүй бөгөөд ямар нэгэн шийтгэл үүсгэх ёсгүй.

• ГБМ нь хамтын гэрээнүүдээр өгөгдсөн эсвэл эрхээр өгөгдсөн механизмд саад 

учруулах эсвэл орлуулах ёсгүй

Санал Гомдлыг Зохицуулах Процесс
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Зураг 1-д харуулсан процессыг санал гомдол зохицуулах зорилгоор дагаж мөрдөнө. Уг процессын 

гол үе шатуудын тайлбарыг дор харуулав.

Зураг 1 Гомдол Барагдуулах Процесс

 

•Тайлагнах сувгуудаар дамжуулан 
санал гомдлыг тодорхойлох

1-р 
Алхам

•Санал гомдол ирснээс хойш 1 
хоногийн дотор бүртгэлд оруулах 

2-р 
Алхам

•Санал гомдол ирснээс хойш 3 
хоногийн дотор хүлээн зөвшөөрөх

3-р 
Алхам

•Боломжит байдал ба ач холбогдлыг 
нь тодорхойлох санал гомдлын 
үнэлгээ

4-р 
Алхам

•Залруулах арга хэмжээ/хариу арга 
хэмжээг дотооддоо хүлээн 
зөвшөөрч, гарын үсэг зурсан

5-р 
Алхам

•Залруулах арга хэмжээ ба түүнийг 
мэдэгдэх хугацааны талаар дурдсан 
хариултыг гомдол гаргагчид гомдол 
хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн 
дотор байна

6-р 
Алхам

•Залруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох 
баг/хүнд оноож өгөх

7-р 
Алхам

•Гомдол гаргагчид залруулах арга 
хэмжээг авсны дараа хаасан тухай 
имэйл/захидал илгээх

8-р 
Алхам

•Санал гомдол ирснээс хойш 20 
хоногийн дотор санал гомдлыг 
хаана.  Залруулах арга хэмжээг 
авахад илүү их хугацаа шаардагдах 
бол энэ тухай гомдол гаргагчид 
мэдэгдэх

9-р 
Алхам
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Санал Гомдлыг Тодорхойлох ба Бүртгэх – 1-2-р Алхмууд
Хүлээн авсан бүх санал зөвлөмж, асуудал эсвэл санал гомдлыг шууд, утсаар, захидлаар, имэйлээр 

эсвэл ЦУСМ-ийн вэб сайтаар ирүүлж болно. Эдгээрийг санал гомдол хүлээн авснаас хойш 24 цагийн 

дотор Гомдол Барагдуулах Менежер нь Санал Гомдлын Бүртгэлд бүртгэнэ. Нэргүй хүлээн авсан 

асуудлыг мөн ижил хугацаанд бүртгэн авна. Санал гомдлын талаарх мэдээллийг хамгийн түрүүнд 

хүлээн авсан хүн нь Гомдол Барагдуулах Менежерт тухайн өдрөөс хойш 24 цагийн дотор мэдэгдэх 

ёстой. Гомдол Барагдуулах Менежер нь тэдгээр санал зөвлөмж, асуудал эсвэл санал гомдлыг 

хэрхэн шалгах талаар тохиолдол бүрд өөрөө шийднэ.

Гомдол Хүлээн Авах тухай Мэдэгдэл – Алхам 3
Гомдол гаргагч нь гомдол хүлээн авах тухай мэдэгдлээ баталгаажуулах эсэх талаар гурван өдрийн 

дотор хариу хүлээн авах бөгөөд холбоотой байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

Гомдлын Үнэлгээ – Гомдол гаргах эерэг талууд ба ангилал – Алхам 4
Цаашид ямар эерэг талуудтайг тодорхойлохын тулд гаргасан гомдлуудыг хянана. ЦУСМ-ийн төслүүд 

болон үйл ажиллагаануудтай шууд эсвэл шууд бус холбоотой байвал гомдлыг ‘хэрэгцээтэй’ гэж 

ангилна. ЦУСМ-ийн ямар нэг төсөлтэй холбоогүй нь тодорхойгүй байгаа тохиолдолд 

гомдлыг ‘хэрэгцээгүй’ гэсэн ангилалд оруулна; энэхүү Ерөнхий мeнeжeрийн хамрах хүрээнээс 

гадуурх асуудал бол. Гомдол гаргагчийн мэдээлсэн хэрэгцээгүй гомдлуудыг цуцална.

Ер нь гомдлуудыг ЦУСМ-ээр зөвшөөрүүлж эсвэл цуцлуулна.  Хэрэв цуцлагдвал гомдол гаргагч 

цуцалсан талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна.  Хэрэв зөвшөөрвөл тухайн асуудлыг 

шийдвэрлэх хувилбаруудыг үнэлэхийн тулд холбогдох хэлтэст нь хүргүүлнэ. Гомдол Барагдуулах 

Менежер нь захиа, утас эсвэл нүүр нүүрээ харж байгаад гомдол барагдуулах талаарх мэдэгдлийг 

албан ёсны бүртгэлийнх нь хамт хийнэ.

Хэрэгцээтэй гомдлуудыг доорх Зураг 2 дахь ач холбогдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан ач 

холбогдлыг нь тодорхойлох хэлбэрээр хянана. Зохих ёсоор шийдвэрлээгүй тохиолдолд ЦУСМ-ийн 

үйл ажиллагаа болон нэр хүндэд тухайн гомдлын үзүүлж буй нөлөөллийн төвшнөөс нь хамааруулж 

ангилдаг. Тиймээс мэдээлж байгаа болон асуудлыг удирдаж байгаа хүмүүсийг тодорхойлно. 

Шаардлагатай тохиолдолд гомдол гаргагчтай илүү мэдээлэл авахын тулд холбоо тогтоож, талбайн 

айлчлал ч хийж болно.  Шаардлагатай тохиолдолд гэрчийн мэдүүлэг авна. Шаардлагатай нэмэлт 

мэдээллээ цуглуулсныхаа дараа гомдлынхоо ангиллыг хийж болно.

Зураг 2 Гомдлын Ангилал
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1. Тусгаарлагдсан буюу "нэг удаагийн" гомдол, асуулт, хариулт.

2. ЦУCM эсвэл тодорхой төсөлтэй холбоотой өргөн цар хүрээтэй, давж гарсан гомдол

3.  Нэг удаагийн гомдол, эсвэл өргөн цар хүрээтэй, давтагдсан гомдол нь компанийн бодлогын ноцтой зөрчил, эсвэл 

үндэсний/олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд сөргөөр нөлөөлсөн, эсвэл хэвлэл мэдээллийнхэн болон бусад гол 

сонирхогч талуудаас сөрөг сэтгэгдэл төрүүлэх боломж бий гэж үздэг.

Гомдлын Үнэлгээ – Гомдол гаргах эерэг талууд ба ангилал – Алхам 5
Ноцтой байдал бага гэж ангилагдсан асуудлуудыг гомдол/нэхэмжлэл/зөвлөмжүүд зэрэгт үнэлгээ 

өгдөг Гомдол Барагдуулах Менежер шууд шийдвэрлэх бөгөөд 5-7 хоног дотор шийдвэр гаргана. Дунд 

зэрэг эсвэл өндөр ноцтой гэж ангилагдсан гомдол асуудал дээр зохих зөв арга хэмжээг 

тодорхойлохын тулд нэмэлтээр удирдлагын багийн гишүүдийг оруулах шаардлагатай байдаг. 

Холбогдох талууд засах арга хэмжээний тал дээр шийдвэр гаргасан тохиолдолд шаардлагатай 

тохиолдолд гомдол барагдуулах ажилтан гарын үсгээ, зурж баталгаажуулна.

Засаж Залруулах Арга Хэмжээ ба Хаах – Алхам 6-9
Гомдол гаргагч асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл буюу гомдол 

барагдуулах мэдүүлгийнхээ хариуг 7 хоногийн дотор баталгаажуулалтаа хүлээн авна.  Холбогдох 

талууд дараагаар нь залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Гомдол барагдуулах хугацааг аль болох 

бага байлгах хэрэгтэй бөгөөд гомдол анх мэдүүлснээс хойш 20 хоног дотор.  Ямар нэг байдлаар 

хойшилсон тохиолдолд гомдол гаргагчид мэдээлнэ.  Гомдол гаргагчид гомдол барагдуулах 

шийдвэртэй сэтгэл хангалуун биш байгаа тохиолдолд хуульч, төслийн төлөөлөгч болон засгийн 

газар, нийгмийн бүлгийн удирдлагууд гэх мэт үндсэн оролцогч талуудаас бүрдсэн тусдаа багаар 

дамжуулан хүсэлт гаргах эрхтэй.

Сургалт ба ур чадвар

Гомдол барагдуулах механизмыг үр ашигтайгаар хэрэгжүүлэхэд гайхалтай төслийн удирдлага, 

захиргаа болон логистикийн чадварууд түүнчлэн дэд гэрээлэгчдийг бүхэлд нь зохицуулах, чанарын 

хяналтыг хүчингүй болгох чадвартай байхыг шаарддаг.  Албан ёсны болон албаны бус 

гомдол барагдуулахдаа үр дүнтэй байдлаар удирдахын тулд шаардлагатай чадварууд болон 

туршлагыг эзэмшсэн байна.

Гомдол барагдуулахтай холбоотой үүрэг хариуцлагатан нь ГБМ-ын үйл ажиллагаанууд, гомдол 

барагдуулах ажиллагааг хөнгөвчлөх төрөл бүрийн сувгууд болон илүү нарийн орон нутгийн 

мэдээлэл, түүнчлэн илүү тодорхой мэдлэгээр дамжуулан өдөр тутмын гомдлыг хэрхэн барагдуулах 

талаар тусгагдсан байх хэрэгтэй.

Гомдлуудыг зохицуулахад оролцсон хүмүүс нь төслийн талбайн талаар нарийн мэдлэг, сайн 

харилцаа холбооны болон удирдах чадварууд болон орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд болон 

нийгмийн бүлгүүдтэй сайн харилцаатай байх зэрэг чадваруудтай байна.

Бүх төсөл болон гэрээт компаниудын ажилчид ГБМ-ын талаар бүрэн мэддэг байх хэрэгтэй, 

ингэснээр нийгмийн бүлгийн гишүүдээс гомдол ирсэн үед ямар арга хэмжээ авахаа мэддэг байх 

хэрэгтэй.
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Хавсралт 12 БОНМC-ийн Аудитын Ажлын Удирдамжийн Тойм

Энэхүү Хавсралтад БОНМC-ийн дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх Ажлын Удирдамжийг хавсаргасан 

байгаа.

1. Зорилго – БОНМC-ийн албан ёсны аудитыг хэрэгжүүлэх зорилго нь ЦУСМ-ийн БОНМC 

болон БОН-ийн Хамгаалалтууд (эдгээрээр хязгаарлагдахгүй) гэх мэт холбогдох стандартууд, хууль 

эрх зүйн болон бусад шаардлагууд, хөрөнгө оруулагчид ба бусад оролцогч талуудын тавьсан тусгай 

шаардлагуудын дагуу БОН-ийн эрсдэлүүдийг удирдаж үр дүнтэй зохицуулалт хийж байгаа эсэхийг 

шалгах явдал юм.  Үр дүнгүүдийг Хөрөнгө Оруулалтын Хороо ба Зөвлөлүүд болон бусад оролцогч 

талуудад БОН-ийн эрсдэлүүдийг зохих ёсоор удирдсан болон бизнесийн хүрээнд тогтвортой байгаа 

гэдгийн баталгаа болгон хүргүүлнэ.

2. Хамрах Хүрээ – ЦУСМ-ийн багцыг удирдах БОНМC-ийн нийт үр дүнг баталгаажуулахын тулд 

компанийн төвшинд болон нийт хөрөнгө оруулалтын хугацааг бүхэлд нь хамарсан 

Төслийн төвшинд аудитыг хэрэгжүүлнэ.

3. Тодорхойлолтууд – Энэхүү Ажлын удирдамжийн гол зорилгын хүрээнд аудитыг 
“тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлт эсвэл протоколуудыг ашигладаг процесс болон 
журмуудыг БОНМC-д үр дүнтэй хэрэгжүүлснээ хянах системчилсэн үнэлгээ буюу хяналт 
гэж тодорхойлдог.”

4. БОНМC-ийн Аудитын стандартууд - бүх аудитыг төлөвлөж, дараах шаардлагуудын дагуу 

хэрэгжүүлнэ:

• БОНМC-ийн холбогдох журмуудыг оруулсан шаардлагууд;

• ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 1 ба холбогдох журам; болон

• ISO 19011:2011 буюу аудитын хөтөлбөрийг удирдаж байгаа хүмүүс, аудиторууд ба 

аудитын багийнхан болон аудитын процесст оролцож байгаа хүмүүсийн ур чадварын 

үнэлгээний журам, менежментийн системийн аудитын хэрэгжилт болон аудитын 

хөтөлбөрийн удирдлагын зарчмуудыг хамарсан аудитын удирдлагын системийн 

удирдамж.

5. Аудит төлөвлөгөө – Хэрэгжүүлэх аудит, аудитад орох аж ахуй нэгж (байгууллага, төсөл, 

хөрөнгө) болон аудитын хөтөлбөр зэргийг гаргасан төлөвлөгөө боловсруулна. Дараа жилийн 

Төлөвлөгөө болон Хуваарийг Ахлах Удирдлагуудаараа батлуулж, гарын үсэг зуруулахын 

тулд жилийн Удирдлагын Хяналтын Уулзалт дээр Ахлах Удирдлагууддаа танилцуулна. 

Байгууллагын төвшний БОНМC-д аудит хийх тохиолдолд хамгийн багадаа жилд нэг удаа 

аудит хийнэ. Төслийн төвшний аудитын давтамжийг төслийн эрсдэлийн ангилал, хууль эрх 

зүйн шаардлага болон төсөлтэй холбоотой асуудал зэрэг дээр тулгуурлаж сонгоно.

6. БОН-ийн Аудитын процесс – БОНМC-ийн нэг хэсэг болгож бүх дотоод аудитын хүрээнд 

батлагдаж хэрэгжих үндсэн үйл ажиллагаа болон зохицуулалтуудыг тодорхойлсон 

процессыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. Аудитын хэрэгжилтийг хариуцаж байгаа бүх хүмүүсийг 

энэхүү процессын нэг хэсэг болгохын тулд сургалтад хамруулна.

7. БОН-ийн Аудитын Үр Дүн – Аудитын үр дүнгүүдийг аудитын багийн бэлтгэсэн богинохон 

тайлан хэлбэрээр бүртгэнэ. Эдгээр аудитын үр дүнг шийдвэрлэх болон тасралтгүй 

сайжруулалт хийх үүднээс залруулах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж, хэрэгжүүлнэ. Тайланд 

дараах зүйлсийн хамруулсан байна:
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• Аудитын хамрах хүрээ (аудиттай холбоотой байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаа, нийгмийн хамгаалалтын тайлбар)

• Аудит хийгдсэн газар, үйл ажиллагаа эсвэл гэрээт байгууллагуудын үндсэн мэдээлэл, 

аудит хэрэгжүүлж байгаа баг, аудитын хугацаа болон үндсэн үр дүнгүүдийн тойм;

• Хамрах хүрээтэй хамаатай аудитын үр дүн ба ажиглалтын талаарх дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл; мөн

• Залруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө.

8. Харилцаа холбоо – үр дүн ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэргийг хамарсан хөтөлбөрийн 

аудитын үр дүнг холбогдох ажилтнууд болон зохих аудитын үр дүнд нөлөөлөх гаднын 

оролцогч талуудад танилцуулна.

9. Аудиторын ур чадвар ба нөөц – аудитын багийн бүх гишүүд дотоод БОН-ийн аудитыг 

чиглүүлэх/дэмжих ур чадварыг эзэмшүүлэх сургалт, шаардлагатай ур чадвар ба мэдлэгийг 

эзэмшсэн байх ёстой. Аудиторууд нь БОНМC-ийн аудитыг хийхээр томилогдсон 

гаднын мэргэжилтнүүд болон дотоод ажилчдаас бүрдэнэ.
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Хавсралт 13 БОНМC-ийг Хаах ба Санал Хүсэлт

2017 оны 3-р сарын 7-нд Хувилбар 1 нь ЦУСМ-ийн вэб хуудсанд хэвлэгдсэн бөгөөд 

өнөөдрийг хүртэл ямар нэг санал хүсэлт ирээгүй.

Энэ хувилбар болох Хувилбар 2 нь 2017 оны 9-р сарын 25-нд ЦУСМ-ийн вэб хуудсанд 

хэвлэгдсэн.

Ямар нэг санал хүсэлт ирсэн тохиолдолд журмын дагуу бүртгэж, шийдвэрлэнэ. Хүлээн авсан 

санал хүсэлт болон хариу арга хэмжээг доорх бүртгэлийн дагуу бүртгээд явах болно.

БОНМC-ийн Санал Хүсэлтийн Бүртгэл

Огноо 
Санал 
Хүсэлтийн 
Хяналт

Санал 
Хүсэлтийн 
Жагсаалт

Санал Хүсэлтийн Тайлбар ЦУСМ-ийн Арга хэмжээ ЦУСМ-
ийн Хариу 
Арга 
Хэмжээний 
Огноо


